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1. ÚVOD
Výro ní zpráva o innosti Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn v roce 2006 je
p edkládána v souladu s p íslušnými ustanoveními vysokoškolského zákona Ministerstvu školství,
mládeže a t lovýchovy eské republiky, orgán m univerzity, akademické obci a ve ejnosti.
Jejím cílem je podat obraz o univerzit , která p edstavuje jeden z nejvyšších lánk vzd lávací
soustavy eské republiky a plní významné poslání pro v decký, kulturní, sociální a ekonomický
rozvoj naší spole nosti.
Obsah výro ní zprávy o innosti vychází z osnovy doporu ené MŠMT R a kontinuáln navazuje
na výro ní zprávy z let 2000–2005.
V roce 2006 byla zahájena realizace Dlouhodobého zám ru MZLU v Brn 2006–2010 a jeho
aktualizace pro rok 2006 v jednotlivých oblastech innosti univerzity, a to s d razem na vymezené
priority tohoto dokumentu, tj. internacionalizace, kvalita a excelence akademických inností, kvalita a
kultura akademického života.
V rámci t chto priorit byla soust ed na pozornost zejména na následující úkoly:
V rámci budování evropského prostoru:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Prohloubit již dosažené zapojení do evropských program typu ERASMUS, LEONARDO,
CEEPUS vyšším procentem vyjížd jících student (snaha o dosažení 10 % z celkového po tu
student bakalá ského a magisterského stupn studia) a rozší ením po tu uzav ených smluv se
zahrani ními univerzitami.
Pracovat na tvorb spole ného studijního programu se zahrani ními univerzitami joint degree,
resp. double degree, na všech fakultách, které nemají akreditovaný studijní program v jazyce
anglickém.
Zvýšit po et akreditovaných studijních program v jazyce anglickém.
Realizovat nabídku skupiny p edm t vyu ovaných v anglickém jazyce tak, aby jejich studium
odpovídalo kreditové zát ži 1 semestru (30 kredit ).
Získat Diploma Supplement Label.
Posílit jazykové vzd lávání student a zam stnanc .
Za adit zahrani ní pobyty jako sou ásti individuálních studijních plán student doktorského
studia.
Využít spolupráce s brn nskými vysokými školami v rámci BCES pro posílení internacionalizace
vzd lávací innosti a zlepšení sociálních podmínek student univerzity.
Rozvíjet, podporovat a preferovat ú ast odborných tým univerzity v projektech 7. Rámcového
programu EU.

V oblasti kvality a excelence akademických inností:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktualizovat nabídku akreditovaných studijních program .
Provád t obsahovou inovaci p edm t akreditovaných studijních program .
Organizovat a uskute ovat pro napln ní spole enské objednávky mezifakultní, resp. univerzitní
studijní programy.
Vytvo it v návaznosti na masovost studia v bakalá ských studijních programech systém ov ování
p edpoklad pro studium vyšších stup vysokoškolského studia.
Realizovat pr zkum uplatn ní absolvent .
Aktualizovat stávající vnit ní p edpisy a vhodnou organizací vzd lávacího procesu získat prostor
pro nadané a talentované studenty.
Analyzovat studijní neúsp šnost z hlediska obsahové náro nosti jednotlivých p edm t , vhodnosti
p edm tové skladby, použité metody výuky, zp sobu ov ování znalostí a v domostí, motivace a
podpory zájmu o studium a výsledky vyhodnotit.
Kontrolovat prost ednictvím akredita ní komise univerzity obsahovou náro nost a úrove
studijních program a jejich garanci, respektive zabezpe ení p íslušnými odbornými ústavy
univerzity.
Plnit plán odborného r stu akademických pracovník .
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•
•
•
•
•
•
•
•

Posilovat dostupnost informa ních zdroj jako nedílné sou ásti rozvoje v decké, výzkumné a
vzd lávací innosti.
Udržovat informa ní a komunika ní technologie na úrovni evropského standardu.
Podporovat a rozvíjet e-learningové formy výuky.
Využít prost edky EU (Opera ní program Rozvoj lidských zdroj ) na podporu inovace studijních
program a pro vytvo ení nabídky kurz celoživotního vzd lávání .
Soust edit výzkumné kapacity univerzity na ešení výzkumných zám r
a vytvo it centra
základního výzkumu, p íp. výzkumná centra.
Udržet podíl grantov financovaného výzkumu v rámci výzkumné základny vysokých škol a
resortních výzkumných ústav
R s cílem dalšího posílení kreditu vlastního výzkumného
potenciálu a optimálního posílení rozpo tu univerzity.
Rozvíjet spolupráci s regionálními i národními institucemi a subjekty v oblasti inovativní politiky
výzkumných inností.
Podporovat týmovou spolupráci p i ešení výzkumných zám r fakult, prezentaci výzkumné a
publika ní innosti a dalším vzd láváním všech ú astník v decko-výzkumného procesu na
univerzit rozvíjet manažerské schopnosti a profesionalizaci.

V oblasti kvality a kultury akademického života:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vytvo it stipendijní programy pro podporu talentovaných a zvlášt nadaných student a pro
zvýšení po tu vyjížd jících a p ijížd jících student .
Realizovat kurzy pro zabezpe ení profesního a osobního rozvoje akademických i
neakademických pracovník – jazykové kurzy, dopl ující pedagogické studium, vzd lávání
v oblasti IC/IT, kurzy administrativy, komunikace, ízení aj.
Rozší it nabídku kurz
celoživotního vzd lávání s možností prostupnosti do studia
v akreditovaných studijních programech.
Vypracovat program pro posílení sportovních, kulturních a spole enských aktivit, v etn
vybudování sportoviš a klub pro spole enská setkání.
Zpracovat a vydat Etický kodex /Honour Codex/ pro studenty, akademické i neakademické
pracovníky pro úpravu jejich vztahu k univerzit , vzájemných vztah , pro posílení partnerství
u itel – student a pro sdílení dobrých mrav obecn .
Novelizovat mzdový p edpis univerzity s cílem vytvo it finan ní podmínky pro získávání,
stabilizaci a motivaci zam stnanc všech pracovních kategorií.
Zabezpe it finan ní zdroje pro rozhodující sm ry kvalitativního rozvoje univerzity po tem
p ijímaných student , získáváním grant a projekt .
Soust edit finan ní zdroje pro realizaci stavebních investi ních akcí a pro financování
rozhodujících sm r investi ního rozvoje univerzity (viz kapitola 5).
Udržet rovnováhu finan ního systému univerzity v m nících se vn jších i vnit ních
ekonomických podmínkách úpravou zásad pro tvorbu a správu rozpo tu zejména vlivem zm ny
obecn závazné legislativy.
Realizovat na všech organiza ních sou ástech univerzity soubory opat ení plynoucí
z energetických audit .

V oblasti ú elové innosti:
•

•

Na ŠLP K tiny v sou innosti s pedagogickými pracovišti univerzity pr b žn zkvalit ovat
ú elovou innost, rozši ovat její strukturu a zlepšovat její materiální a personální zabezpe ení.
Pokra ovat v realizaci opat ení pro další zvyšování efektivity výroby, zejména na úsecích
d eva ské výroby (viz kapitola 5.3).
Na obou pracovištích ŠZP Žab ice ve spolupráci s odbornými ústavy univerzity dále zkvalit ovat
a rozši ovat ú elovou innost a vytvá et pro to materiální i personální zabezpe ení. Pokra ovat
v realizaci opat ení sm ujících k dosažení vyrovnaného hospoda ení. Zam it se na st žejní
úseky výroby, zejména na živo išnou a rostlinnou výrobu, jakož i na finalizaci vina ské produkce
(viz kapitola 5.4).
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V oblasti investi ního rozvoje
•

Realizovat investi ní výstavbu a strojní investice v souladu s plánem na p íslušný kalendá ní rok.

MZLU v Brn napl uje základní cíle pln ve shod s Dlouhodobým zám rem MŠMT
období 2006–2010 ve všech jeho deklarovaných prioritách, cílech a popsaných aktivitách.

R pro

1.1 Organiza ní struktura univerzity
Mendelova zem d lská a lesnická univerzita v Brn – používaná zkratka názvu MZLU v Brn , se
sídlem Brno, Zem d lská 1, PS 613 00 – byla v roce 2006 len na na sou ásti:
Fakulty:
používaná zkratka
• Agronomická fakulta
AF
• Lesnická a d eva ská fakulta
LDF
• Provozn ekonomická fakulta
PEF
• Zahradnická fakulta
ZF

adresa (m sto, ulice, PS )
Brno, Zem d lská 1, 613 00
Brno, Zem d lská 3, 613 00
Brno, Zem d lská 1, PS 613 00
Lednice na Morav , Valtická 337, 691 44

Vysokoškolský ústav
• Institut celoživotního vzd lávání
(od 13. 7. 2006)

Brno, Zem d lská 3, PS 613 00

ICV

Ostatní sou ásti:
• Celoškolská pracovišt :
Botanická zahrada a arboretum
Institut celoživotního vzd lávání (do 12. 7. 2006)
Ústav informa ních a komunika ních technologií
Ústav v decko-pedagogických informací a služeb
Ústav jazykových a kulturních studií
•

Vysokoškolské statky:
Školní zem d lský podnik Žab ice
Školní lesní podnik Masaryk v les K tiny

•

Správa kolejí a menz

•

Rektorát

1.2 Základní organiza ní schéma univerzity
Schéma organizace a ízení univerzity, organizace fakult a rektorátu zachycují obr. 1 a 2.
1.3 Orgány univerzity a vedoucí pracovníci jejích sou ástí v roce 2006
1.3.1 Rektor, prorekto i, kvestor, d kani a vedoucí dalších sou ástí univerzity
Rektor:
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., Dr. h. c. (do 31. 1. 2006)
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. (od 1. 2. 2006)
Prorekto i:
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (do 31. 1. 2006)
prorektorka pro pedagogickou innost a informatiku
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Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (od 1. 2. 2006)
prorektor pro pedagogickou innost a informatiku
Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. (do 31. 1. 2006)
prorektor pro v decko-výzkumnou innost
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., Dr.h.c. (od 1. 2. 2006)
prorektor pro v decko-výzkumnou innost a rozvoj
Doc. JUDr. Martin Jank , CSc. (do 31. 1. 2006)
prorektor pro styky se zahrani ím a Public Relations
Prof. Dr. Ing. Libor Grega (od 1. 2. 2006)
prorektor pro zahrani ní styky a styk s ve ejností
Doc. Ing. Jind ich Neruda, CSc.
prorektor pro ízení vysokoškolských statk
Kvestorka:
JUDr. V ra Sedlá ová
D kani:
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. (do 31. 1. 2006)
d kan Agronomické fakulty
Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. (od 1. 2. 2006)
d kan Agronomické fakulty
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. (do 31. 10. 2006)
d kan Lesnické a d eva ské fakulty
Doc. Dr. Ing. Petr Horá ek (od 1. 11. 2006)
d kan Lesnické a d eva ské fakulty
Prof. Ing. Bohumil Mina ík, CSc. (do 31. 1. 2006)
d kan Provozn ekonomické fakulty
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (od 1. 2. 2006)
d kanka Provozn ekonomické fakulty
Doc. Ing. Petr Ku era, Ph.D.
d kan Zahradnické fakulty
editel vysokoškolského ústavu – Institut celoživotního vzd lávání (od 13. 7. 2006):
Ing. Pavel Máchal, CSc.
editelé vysokoškolských statk a ú elových za ízení:
Ing. Radomil M ínský
editel Školního zem d lského podniku Žab ice
Ing. Jaroslav Martínek, CSc.
editel Školního lesního podniku Masaryk v les K tiny
Ing. Zden k Bedná
editel Správy kolejí a menz
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Vedoucí celoškolských ústav a pracoviš :
Ing. Tomáš Koloušek
vedoucí Botanické zahrady a arboreta
Ing. Pavel Máchal, CSc.
vedoucí Institutu celoživotního vzd lávání (do 12. 7. 2006)
RNDr. Michael Banzet
vedoucí Ústavu informa ních a komunika ních technologií
PhDr. Jitka Brešová, CSc.
vedoucí Ústavu jazykových a kulturních studií
Ing. Ji í Potá ek, CSc.
vedoucí Ústavu v decko-pedagogických informací a služeb
1.3.2 Správní rada
P edseda:
Ing. Josef Svoboda
editel pro ob any a firemní klienty, Komer ní banka, a. s., pobo ka Brno – venkov
lenové:
Ing. Jaroslav Hunkes
editel AGRO Brno-Tu any, a. s.
Doc. RNDr. Petr Kolá , CSc.
nám stek ministryn školství, mládeže a t lovýchovy R, Praha (do 30. 6. 2006)
prorektor VŠ J. A.Komenského, s. r. o., Praha (od 1. 7. 2006)
Ing. Lubomír Konšel
Kojetín
Ing. Vladimír Kulhánek
editel odboru financování podnikatelské sféry Ministerstva financí R, Praha
Ing. Miroslav Pot ek
Brno
Ing. Pavel Rybní ek
vrchní editel personálního a organiza ního odboru, Ministerstvo dopravy R, Praha
Ing. Ladislav Skopal
poslanec Poslanecké sn movny Parlamentu R, Praha
Ing. Rostislav Slavotínek
senátor Parlamentu R, Praha
RNDr. Jaroslav Sta a
editel Úst edního kontrolního a zkušebního ústavu zem d lského v Brn
Ing. Jakub Šebesta
úst ední editel eské zem d lské a potraviná ské inspekce v Brn
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Ing. Josef Vozdecký
generální editel a p edseda p edstavenstva spole nosti BOHEMIA SEKT,
akciová spole nost Starý Plzenec

eskomoravská vina ská

Tajemnice správní rady:
JUDr. V ra Sedlá ová
kvestorka MZLU v Brn
1.3.3 V decká rada
Interní lenové:
Prof. Ing. V ra Be vá ová, CSc. (do 28. 2. 2006)
Ústav podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brn
Prof. Ing. Ji í Damec, CSc.
vedoucí Ústavu zahradní a krajiná ské architektury ZF MZLU v Brn
Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Ústav poskliz ové technologie zahradnických produkt ZF MZLU v Brn
Prof. Dr. Ing. Libor Grega (od 1. 3. 2006)
prorektor pro zahrani ní styky a styk s ve ejností (od 1. 2. 2006)
vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brn
Doc. Ing. Miroslav Havlí ek, CSc. (do 28. 2. 2006)
vedoucí Ústavu techniky a automobilové dopravy AF MZLU v Brn
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
d kan AF MZLU v Brn (do 31. 1. 2006)
rektor MZLU v Brn (od 1. 2. 2006)
vedoucí Ústavu agrochemie, p doznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MZLU v Brn
Doc. Dr. Ing. Petr Horá ek (od 1. 11. 2006)
d kan LDF MZLU v Brn
vedoucí Ústavu nauky o d ev LDF MZLU v Brn
Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. (do 28. 2. 2006)
Ústav ochrany les a myslivosti LDF MZLU v Brn
Prof. Ing. Old ich Chloupek, DrSc.
vedoucí Ústavu p stování, šlecht ní rostlin a rostlinoléka ství AF MZLU v Brn
Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.
Ústav technologie potravin AF MZLU v Brn
Doc. JUDr. Martin Jank , CSc. (do 28. 2. 2006)
prorektor pro styky se zahrani ím a Public Relations MZLU v Brn
vedoucí Ústavu práva PEF MZLU v Brn
Prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc.
vedoucí Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zví at AF MZLU v Brn
Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
vedoucí Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MZLU v Brn
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Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (od 1. 3. 2006)
vedoucí Ústavu technologie potravin AF MZLU v Brn
Prof. Ing. Jan K en, CSc. (od 1. 3. 2006)
vedoucí Ústavu agrosystém a bioklimatologie AF MZLU v Brn
Doc. Ing. Petr Ku era, Ph.D.
d kan ZF MZLU v Brn
Ústav biotechniky zelen ZF MZLU v Brn
Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (do 28. 2. 2006)
vedoucí Ústavu ochrany les a myslivosti LDF MZLU v Brn
Prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (od 1. 3. 2006)
vedoucí Ústavu chovu a šlecht ní zví at
Prof. Ing. Jan Mare ek, DrSc. (od 1. 3. 2006)
vedoucí Ústavu zem d lské, potraviná ské a environmentální techniky AF MZLU v Brn
Prof. Ing. Bohumil Mina ík, CSc. (do 28. 2. 2006)
d kan PEF MZLU v Brn
vedoucí Ústavu statistiky a opera ního výzkumu PEF MZLU v Brn
Doc. Ing. Jind ich Neruda, CSc.
prorektor pro ízení školních podnik MZLU v Brn
Ústav lesnické a d eva ské techniky LDF MZLU v Brn
Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. (do 28. 2. 2006)
Ústav zahradní a krajiná ské architektury ZF MZLU v Brn
Doc. Ing. Ji í Pall, CSc. (do 28. 2. 2006)
Ústav aplikované a krajinné ekologie AF MZLU v Brn
Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
vedoucí Ústavu genetiky – Mendeleum ZF MZLU v Brn
Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (od 1. 3. 2006)
prorektor pro pedagogickou innost a informatiku (od 1. 2. 2006)
Ústav zeliná ství a kv tiná ství ZF MZLU v Brn
Prof. Ing. Josef Polášek, CSc.
vedoucí Zkušebny stavebn truhlá ských výrobk Zlín
Ústav základního zpracování d eva LDF MZLU v Brn
Ing. Ji í Pospíšil, CSc.
p edseda Akademického senátu MZLU v Brn
Ústav zem d lské, potraviná ské a environmentální techniky AF MZLU v Brn
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., Dr. h. c. (do 28. 2. 2006)
rektor MZLU v Brn (do 28. 2. 2006)
vedoucí Ústavu biologie rostlin AF MZLU v Brn
Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. (do 28. 2. 2006)
vedoucí Ústavu biotechniky zelen ZF MZLU v Brn
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Prof. Ing. Vojt ch ezní ek, CSc.
Ústav šlecht ní a množení zahradnických rostlin ZF MZLU v Brn
JUDr. V ra Sedlá ová
kvestorka MZLU v Brn
Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (do 28. 2. 2006)
Ústav lesnické a d eva ské techniky LDF MZLU v Brn
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. (do 28. 2. 2006)
d kan LDF MZLU v Brn
vedoucí Ústavu základního zpracování d eva LDF MZLU v Brn
Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
vedoucí Ústavu ekonomie PEF MZLU v Brn
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
prorektorka pro pedagogickou innost a informatiku MZLU v Brn (do 31. 1. 2006)
d kanka PEF MZLU v Brn (od 1. 2. 2006)
vedoucí Ústavu marketingu a obchodu PEF MZLU v Brn
Prof. Ing. František Toman, CSc. (od 1. 3. 2006)
vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MZLU v Brn
Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (do 28. 2. 2006)
vedoucí Ústavu ú etnictví a daní PEF MZLU v Brn
Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (od 1. 3. 2006)
vedoucí Ústavu tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU v Brn
Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
prorektor pro v decko-výzkumnou innost MZLU v Brn (do 31. 1. 2006)
d kan AF MZLU v Brn (od 1. 2. 2006)
vedoucí Ústavu výživy zví at a pícniná ství AF MZLU v Brn
Prof. Ing. Ji í Žižlavský, DrSc. (do 28. 2. 2006)
Ústav chovu a šlecht ní zví at AF MZLU v Brn
Externí lenové:
Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (do 28. 2. 2006)
editel Rady Evropské unie v Belgii
Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc. (do 28. 2. 2006)
prorektorka pro studium Masarykovy univerzity v Brn
Ing. Ladislav esal (do 28. 2. 2006)
Školní lesní podnik K tiny MZLU v Brn
Prof. RNDr. Lubomír Dvo ák, CSc. (od 1. 3. 2006)
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr. h. c.
rektor eské zem d lské univerzity v Praze
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Prof. Ing. Mikuláš Láte ka, Ph.D. (od 30. 9. 2006)
rektor Slovenské polnohospodá ské univerzity v Nit e
Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (do 28. 2. 2006)
vedoucí Ústavu fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké u ení technické v Brn
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
editel Ústavu systémové biologie a ekologie krajiny Akademie v d R, Brno
Prof. Ing. Dr. Imrich Okenka, CSc. (do 29. 9. 2006)
rektor Slovenské polnohospodá ské univerzity v Nit e
Ing. Ji í Oliva (do 28. 2. 2006)
Katedra ekonomiky, Lesnická a environmentální fakulta, eská zem d lská univerzita v Praze
Ing. Pavel Rybní ek (do 28. 2. 2006)
vrchní editel personálního a organiza ního odboru Ministerstva dopravy R, Praha
RNDr. Jaroslav Sta a
editel Úst edního kontrolního a zkušebního ústavu zem d lského v Brn
Doc. Ing. Antonín Stratil, DrSc.
vedoucí pracovišt biochemické a molekulární genetiky, Ústav živo išné fyziologie a genetiky
Akademie v d R, Lib chov
Prof. Ing. František St ele ek, CSc. (do 28. 2. 2006)
prorektor Jiho eské univerzity v eských Bud jovicích
Prof. Ing. MVDr. Pavel Suchý, CSc. (do 28. 2. 2006)
prorektor pro rozvoj a výstavbu univerzity, styk s praxí VZS VFU Brno
Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny vegetabilních potravin, Fakulta veterinární hygieny a
ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. (do 28. 2. 2006)
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Ing. Josef Svoboda (do 28. 2. 2006)
editel pro ob any a firemní klienty, Komer ní banka, a. s., pobo ka Brno-venkov
Ing. Jakub Šebesta
úst ední editel Státní zem d lské a potraviná ské inspekce v Brn
Prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.
Katedra marketingu, obchodu a sv tového lesnictví, D eva ská fakulta, Technická univerzita ve
Zvolenu, SR
Ing. Bohumil Vokál, CSc.
editel Výzkumného ústavu bramborá ského Havlí k v Brod, s.r.o.
Ing. Josef Vozdecký
generální editel a p edseda p edstavenstva spole nosti BOHEMIA SEKT,
akciová spole nost Starý Plzenec
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1.3.4 Akademický senát
P edseda:
Ing. Ji í Pospíšil, CSc.
Ústav zem d lské, potraviná ské a environmentální techniky AF MZLU v Brn
Místop edseda:
Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc. (do 15. 11. 2006)
vedoucí Ústavu geologie a pedologie LDF MZLU v Brn
Tajemnice:
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Ústav podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brn
lenové:
Agronomická fakulta
Akademi tí pracovníci:
Doc. Ing. Vlastimil Chrást, CSc.
Ústav techniky a automobilové dopravy
Ing. Ji í Jandák, CSc.
Ústav agrochemie, p doznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Ústav zoologie, rybá ství, hydrobiologie a v ela ství
Studenti:
Ing. Petr Humpolí ek
Lenka Harásková
Lesnická a d eva ská fakulta
Akademi tí pracovníci:
Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský (do 15. 11. 2006)
Ústav ochrany les a myslivosti
Doc. Ing. Zde ka Haví ová (od 5. 12. 2006)
Ústav základního zpracování d eva
Dr. Ing. Jan Kadavý (od 5. 12. 2006)
Ústav hospodá ské úpravy les
Doc. Ing. Václav Kup ák, CSc.
Ústav lesnické a d eva ské ekonomiky a politiky
Ing. Daniela Tesa ová, Ph.D.
Ústav nábytku, designu a bydlení
Studenti:
Lukáš Kisza (do 1. 11. 2006).
Ing. Pavel Samec (do 1. 11. 2006).
Ing. Aleš Ku era (od 5. 12. 2006)
Ing. Milan Vrbík (od 5. 12. 2006)
Provozn ekonomická fakulta
Akademi tí pracovníci:
Doc. Ing. Arnošt Moty ka, CSc.
Ústav informatiky
PhDr. Helena Pavlí ková
Ústav humanitních v d
Prof. Ing. Old ich Rejnuš, CSc. (do 31. 8. 2006)
Ústav financí
Ing. Petr Jedli ka, Ph.D. (od 29. 11. 2006)
Ústav informatiky PEF
Studenti:
Bc. Ond ej Kudlík (do 31. 5. 2006)
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Bc. Michaela Pet í ková (do 31. 5. 2006)
Ji í Wagner (od 26. 6. 2006)
Bc. Jan Tur ínek (od 26. 6. 2006)
Zahradnická fakulta
Akademi tí pracovníci:
Ing. Josef Balík, Ph.D.
Ústav poskliz ové technologie zahradnických produkt
Ing. Tatiana Ku ková, CSc.
Ústav biotechniky zelen
Dr. Ing. Anna N mcová (do 5. 2. 2006)
Ústav poskliz ové technologie zahradnických produkt
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš (od 27. 3. 2006)
Ústav šlecht ní a množení zahradnických rostlin
Ing. Miroslav Vach n, Ph.D.
Ústav genetiky – Mendeleum
Studenti:
Jan Jokl
Ing. Pavla Mýlová
1.3.5 Poradní orgány
•
•

•

Kolegium rektora
Komise rektora:
pro pedagogickou innost
pro informatiku
pro v decko-výzkumnou innost a rozvoj
pro zahrani ní styky
pro odbornou innost Botanické zahrady a arboreta
pro edi ní a audiovizuální innost
pro sestavování rozvrh
pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích
pro hospodá sko-správní innost
pro dislokaci
úst ední náhradová komise
redak ní rada mezinárodního v deckého sborníku Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae Brunensis
rada univerzitních projekt celoživotního vzd lávání
interní akredita ní komise
rada integrované agentury
rada pro strukturální programy
rada pro rozvojové programy
pracovní skupina pro inovaci webových stránek MZLU v Brn
pracovní skupina pro vypracování návrhu studijního programu Regionální rozvoj pro ú ely
akreditace
pracovní skupina pro vypracování návrhu studijního programu Mezinárodní teritoriální studia
pro ú ely akreditace
odborná komise na ochranu zví at proti týrání
Poradní sbory vysokoškolských statk :
Poradní sbor ŠZP Žab ice
Poradní sbor ŠLP Masaryk v les K tiny
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Poradní sbor Školního lesního podniku
Masaryk v les K tiny

Obr. 2

ORGANIZA NÍ SLOŽKY FAKULT MZLU V BRN
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1.4 Zastoupení univerzity v reprezentaci eských vysokých škol, v mezinárodních organizacích,
v profesních organizacích
Organizace
Academy of Management

Stát
USA

Asociace knihoven vysokých škol R (AKVŠ)

CZ

Asociace knihoven vysokých škol R (AKVŠ)

CZ

Association of University Technology Managers
Brn nské centrum evropských studií
Brn nské podnikatelské a inova ní centrum
CESNET

USA
CZ
CZ
CZ

eská akademie zem d lských v d ( AZV)

CZ

eská asociace pro geoinformace
eská archivní spole nost
eská geografická spole nost
eská marketingová spole nost ( MS)

CZ
CZ
CZ
CZ

eská spole nost ekonomická ( SE)

CZ

eský komitét pro d jiny v dy a techniky AV R
eské a slovenské asociace jazykových center
(CASAJC), která je sou ástí Evropské konfederace
jazykových center na vysokých
školách (Confédération Européenne des Centres)
eská spole nost pro v deckou kinematografii

CZ

ÚJKS – PhDr. Mocková ( lenka výboru CASAJC),
MZLU v Brn lenem jako organizace, n kte í
u itelé jako jednotlivci
CZ

eské sdružení uživatel opera ního systému
Linux (CZLUG)
eskoslovenské sdružení uživatel TeXu
(CSTUG)
European Association of Agricultural Economists
(EAAE)
European Campus Card Association (ECCA)

Irsko

European Council for Business Education

Belgie

Evropská Organizace pro Univerzitní Informa ní
Systémy (EUNIS)
Evropská univerzitní asociace (EUA)

Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE)
International Atlantic Economic Society
(IAES)
International Association on Public and Non
Profit Marketing
Jihomoravské inova ní centrum
Krajské informa ní st edisko pro pot eby
zem d lství a venkova
Middle European Iris Society (MEIS)

Status
zástupce univerzity – Doc. Žufan/PEF
Ing. Svobodová/ÚVIS – lenka odborné komise pro
elektronické informa ní zdroje
RNDr. Šorm/ÚIKT – len pracovní skupiny eVŠKP
(elektronické vysokoškolské kvalifika ní práce v R)
len – Botanická zahrada a arboretum
len – Edi ní st edisko (participující vydavatelství)
len – MZLU v Brn
RNDr. Banzet – len klubu editel , RNDr. Šorm,
Ing. Procházka – lenové pracovní skupiny pro ID
karty/ÚIKT
Prof. Be vá ová, Prof. Grega, Prof. Vinohradský,
Prof. Tomšík (p edseda odboru ízení, ekonomiky,
sociologie a informatiky), Prof. Svoboda, Prof. Palát
a Prof. Dufek (biometrická komise), Prof.
Stávková/PEF
Mgr. Machalová/PEF
PhDr. Mikovcová, Mgr. Mrázová/UA
Mgr. Machalová/PEF
Prof. Stávková, Ing. Stojarová/PEF
Ing. Kapounek, Ing. König, Ing. Lacina, Ing. P enosil,
Ing. Schmied ( len regionálního výboru pobo ky
v Brn ), Prof. Sojka/PEF
lenka – PhDr. Mikovcová/UA

CZ

Audiovizuální centrum (kolektivní len), Ing. Rygl
(v decký tajemník)
RNDr. Šorm – len jako fyzická osoba (škola není
zastoupena)

CZ

zástupce univerzity – Doc. Rybi ka/PEF

NL

zástupce univerzity – Prof. Be vá ová/PEF

CZ

zástupce univerzity – RNDr. Šorm/ÚIKT
zástupce univerzity – Doc. Jank /PEF ( len
výkonného výboru)
RNDr. Šorm, Ing. Netrefová/ÍUKT – lenové
prezentace našich výsledk na výro ní konferenci
len – MZLU v Brn

USA

Ing. Procházka/PEF

USA

Ing. Kapounek, Ing. Lacina/PEF

Špan lsko

len ídícího výboru – Prof. Foret/PEF

CZ

len – MZLU v Brn

CZ

len – MZLU v Brn

CZ, SK, P,
UK

Národní sdružení Evropské Organizace pro
Univerzitní informa ní systémy

CZ

Sdružení historik
Sdružení knihoven R (SDRUK)

CZ
CZ
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len – Botanická zahrada a arboretum
výkonný výbor – Doc. Moty ka, portálová skupina –
RNDr. Šorm, Ing. Procházka, Informa ní Systémy
(EUNIS-CZ), databázová skupina – RNDr. Šorm,
Ing. Procházka, skupina pro studijní informa ní
systémy – RNDr. Šorm, Ing. Procházka /PEF
lenka – PhDr. Mikovcová/UA
len – Úst ední knihovna

Spole nost pro d jiny v dy a techniky
Svaz knihovník a informa ních pracovník
(SKIP)
St edoevropský technologický institut (CEITEC)
Svaz knihovník a informa ních pracovník
(SKIP)
Svaz školka
Svaz zakládání a údržby zelen
World Association for Case method Research and
Application (WACRA)

CZ

lenka – PhDr. Mikovcová/UA

CZ

lenové Ing. V ra Svobodová , Alena Galbavá/ÚVIS
len – MZLU v Brn
len – MZLU v Brn

CZ
CZ
USA

len – Botanická zahrada a arboretum
len – Botanická zahrada a arboretum
len – PEF, Doc. Žufan/PEF len výkonného výboru

Rada vysokých škol
Delegáti univerzity:
Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc., len p edsednictva
vedoucí Ústavu genetiky – Mendeleum ZF MZLU v Brn
Ing. Ji í Pospíšil, CSc.
Ústav zem d lské, potraviná ské a environmentální techniky AF MZLU v Brn
Ing. Ji ina Foukalová
zástupce studentské komory AS MZLU v Brn
Ústav agrochemie, p doznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MZLU v Brn
Lenka Harásková
náhradník studentské komory AS MZLU v Brn
studentka AF MZLU v Brn
Delegáti fakult:
Prof. RNDr. Michal Pöschl, CSc.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie AF MZLU v Brn
Doc. Dr. Ing. Petr Mad ra
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MZLU v Brn
Prof. Ing. V ra Be vá ová, CSc.
Ústav podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brn
Ing. Miroslav Vach n, Ph.D.
Ústav genetiky – Mendeleum ZF MZLU v Brn
1.5 Zastoupení žen v akademických orgánech univerzity
1.5.1 V decká rada MZLU v Brn
Prof. Ing. V ra Be vá ová, CSc. (do 28. 2. 2006)
Ústav podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brn
JUDr. V ra Sedlá ová
kvestorka MZLU v Brn
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
prorektorka pro pedagogickou innost a informatiku MZLU v Brn (do 31. 1. 2006)
d kanka PEF MZLU v Brn (od 1. 2. 2006), vedoucí Ústavu marketingu a obchodu PEF MZLU v
Brn
Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc. (do 28. 2. 2006)
prorektorka pro studium Masarykovy univerzity v Brn
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1.5.2 Akademický senát MZLU v Brn
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Ústav podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brn
Lenka Harásková
studentka AF MZLU v Brn
Doc. Ing. Zde ka Haví ová (od 5. 12. 2006)
Ústav základního zpracování d eva LDF MZLU v Brn
Ing. Daniela Tesa ová, Ph.D.
Ústav nábytku, designu a bydlení LDF MZLU v Brn
PhDr. Helena Pavlí ková
Ústav humanitních v d PEF MZLU v Brn
Bc. Michaela Pet í ková (do 31. 5. 2006)
studentka PEF MZLU v Brn
Ing. Tatiana Ku ková, CSc.
Ústav biotechniky zelen ZF MZLU v Brn
Dr. Ing. Anna N mcová (do.5. 2. 2006)
Ústav poskliz ové technologie zahradnických produkt ZF MZLU v Brn
Ing. Pavla Mýlová
studentka ZF MZLU v Brn
1.6 P ehled vnit ních norem vydaných v roce 2006
Sm rnice
Sm rnice
Sm rnice
Sm rnice
Sm rnice
Sm rnice
Sm rnice

. 1/2006
. 2/2006
. 3/2006
. 4/2006
. 5/2006
. 6/2006

Sm rnice o zve ej ování informací o kvalifika ních pracích
Sm rnice o po ízení a evidenci majetku univerzity
Sm rnice o ob hu a zpracování ú etních doklad
Sm rnice pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahrani ní cesty
Sm rnice o ve ejných zakázkách
Sm rnice k uplatn ní pracovn právních p edpis a souvisejících p edpis
v personální oblasti

Rozhodnutí rektora
Rozhodnutí rektora . 1/2006
Rozhodnutí rektora
Rozhodnutí rektora
Rozhodnutí rektora
Rozhodnutí rektora
Rozhodnutí rektora
Rozhodnutí rektora
Rozhodnutí rektora
Rozhodnutí rektora
;Rozhodnutí rektora
10/2006
Rozhodnutí rektora
Rozhodnutí rektora

Stanovení poplatk spojených se studiem a stanovení výše úhrad za
poskytnuté služby student m a n kterým dalším osobám pro akademický
rok 2006/2007
. 2/2006 Opat ení k erpání finan ních prost edk v roce 2006
. 3/2006 Stanovení další mzdy
. 4/2006
íselník zdroj a projekt v roce 2006 a zp sob ú tování
. 5/2006 Stanovení p sobnosti prorektor
. 6/2006 Pr m rný p epo tený stav zam stnanc pro rok 2006
. 7/2006 Systemizace celoškolských a rektorátních pracoviš pro rok 2006
. 8/2006 Plán innosti odd lení interního auditu pro rok 2006
. 9/2006 Plán innosti odd lení kontroly pro rok 2006
.
tvrtletní vyhodnocování a p edkládání ekonomických ukazatel
organiza ních sou ástí univerzity
. 11/2006 Organizace léka ských zdravotních prohlídek
. 12/2006 Zm na systemizace celoškolských a rektorátních pracoviš pro rok 2006
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Rozhodnutí rektora . 13/2006 P íprava rozvojových program pro rok 2007
Rozhodnutí rektora . 14/2006 Postup pro uplatn ní a uspokojení nároku na ubytovací stipendia, sociální
stipendia, poplatky za studium a poplatky za úkony spojené s p ijímacím
ízením u elektronicky podané p ihlášky
Rozhodnutí rektora . 15/2006 Zm na postavení Institutu celoživotního vzd lávání
Rozhodnutí rektora . 16/2006 Organiza ní struktura a obsahová nápl innosti vysokoškolského ústavu
a celoškolských a rektorátních pracoviš
Rozhodnutí rektora . 17/2006 Rozpo tové opat ení
Rozhodnutí rektora . 18/2006 Výpo et dopl kových (režijních) náklad pro projekty výzkumu a vývoje
a ostatní projekty
Rozhodnutí rektora . 19/2006 Služby bufetu provozovaného Správou kolejí a menz v objektu O v areálu
Brno- erná Pole
Rozhodnutí rektora . 20/2006 Uskute ování univerzitního studia
Dodatky k rozhodnutí rektora
Dodatek . 1 k rozhodnutí rektora . 12/2005 Stanovení poplatk spojených se studiem a stanovení výše
úhrad za poskytnuté služby student m a n kterým dalším
osobám pro akademický rok 2005/2006
Dodatek . 1 k rozhodnutí rektora . 13/2005 Ceník ubytovacích služeb na kolejích MZLU v Brn platný
od 1. 10. 2005
Dodatek . 1 k rozhodnutí rektora . 10/2006
tvrtletní vyhodnocování a p edkládání ekonomických
ukazatel organiza ních sou ástí univerzity
1.7 Vnit ní p edpisy – zm ny zaregistrované MŠMT R do konce roku 2006
P edpis
registrace
Statut MZLU v Brn
15. 2. 1999
P íloha 1 – Seznam akreditovaných
4. 8. 1999
studijních program uskute ovaných na
univerzit v etn jejich typu a standardní
doby studia
30. 3. 2006
Volební a jednací ád akademického
4. 12. 1998
senátu MZLU v Brn
Mzdový p edpis MZLU v Brn
15. 2. 1999

Jednací ád v decké rady MZLU v Brn
Sm rnice o pravidlech hospoda ení
Stipendijní ád MZLU v Brn
Sm rnice o pravidlech pro zakládání
právnických osob a pro pen žité a
nepen žité vklady do právnických osob
Studijní a zkušební ád pro studium
v bakalá ských, magisterských a
doktorských studijních programech
MZLU v Brn

27. 12. 2005
31. 3. 1999
31. 3. 1999
30. 3. 2006
31. 3. 1999
30. 3. 2006
12. 12. 2003
31. 3. 1999
17. 5. 2004

Registrace zm n
22. 10. 1999, 22. 12. 2000, 11. 7. 2000, 1.
11. 2001, 7. 6. 2002, 17. 2. 2003, 22. 4.
2003, 21. 5. 2003, 12. 12. 2003, 1. 3. 2004,
17. 5. 2004, 2. 5. 2005, 3. 11. 2005
13. 6. 2006, 29. 12. 2006
1. 11. 2001
22. 10. 1999, 15. 2. 2000, 19. 10. 2000, 5.2.
2002,19. 2. 2003, 23. 2. 2004, 1. 3. 2005
30. 3. 2006
31. 1. 2000, 1. 8. 2002
22. 10. 1999, 10. 5. 2005

14. 10. 2005

Organiza ní ád Správy kolejí a menz MZLU v Brn
Organiza ní ád Školního zem d lského podniku Žab ice ve zn ní zm n a dopl k
Organiza ní ád Školního lesního podniku K tiny ve zn ní zm n a dopl k
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18. 12. 2006
18. 12. 2006
18. 12. 2006

2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH INNOSTÍ
2.1

ízení a integrace
V souladu s Dlouhodobým zám rem univerzity 2006–2010 byl základem organizace a ízení
univerzity v roce 2006 fakultní systém, dopln ný celoškolskými pracovišti a rektorátem. Pot ebná
efektivnost ízení p i fakultním uspo ádání univerzity byla založena na soust ed ní rozhodování o
závažných rozvojových otázkách univerzitního dosahu na úrovni rektora a univerzitních orgán
akademické samosprávy, tj.:
•
struktura, obsah a kvalita vzd lávacího procesu,
•
zam ení v decko-výzkumné a tv r í innosti,
•
kvalifika ní struktura akademických pracovník ,
•
kritéria pro úrove absolvent bakalá ských, magisterských, doktorských studijních program ,
habilita ních ízení a ízení ke jmenování profesor ,
•
organiza ní struktura univerzity,
•
zásady tvorby a správy rozpo tu,
•
pracovn -právní vztahy zam stnanc a mzdová politika,
•
finan ní hospoda ení, investi ní innost a správa majetku,
•
ú elová za ízení univerzity, celoškolská pracovišt a vysokoškolské statky.
K tomuto cíli sm ovaly vnit ní organiza ní normy. Jejich prost ednictvím byla ešena i zm na
stávající organiza ní struktury p i dosažení dostate ného stupn rozvoje vzd lávacích a v deckovýzkumných aktivit a byly zahájeny p ípravné práce pro založení nové fakulty.
Pro ídící procesy univerzita využívala stávajících i nov vyvíjených informa ních systém a
informa ních a komunika ních technologií.
2.2 P ístup ke vzd lání, prostupnost, celoživotní vzd lávání
V akademické roce 2006/2007 bylo fakultami MZLU v Brn realizováno akreditované studium
v následující struktu e:
- 19 studijních program se 30 studijními obory pro bakalá ské studium
- 15 studijních program s 32 studijními obory pro navazující magisterské studium
8 studijních program s 10 studijními obory pro magisterské studium
- 20 studijních program s 31 studijním obory pro doktorské studium.
Sumární p ehled akreditovaných studijních program a obor je uveden v tab. . 2.2.1, seznam za
všechny organiza ní sou ásti MZLU v Brn v etn typu a standardní doby studia v tab. . 2.2.2–2.2.9.
Tabulka . 2.2.1 P ehled akreditovaných studijních program MZLU v Brn
Studijní programy
mag.
Skupiny studijních program
bak.
mag.
navazující
P írodní v dy a nauky
Technické v dy a nauky
Zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
Zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
Spole enské v dy, nauky a služby
Ekonomie
Právo, právní a ve ejnosprávní innost
Pedagogika, u itelství a sociál. pé e
Obory z oblasti psychologie
V dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem

dokt.

1
2

3
5
7

3/4
23/28
39/68

2

3

17/32

P

K

P

K

P

K

6
11

2
3

3
7

1
2

5
7

3

2

3

1

3

1

1

21

8

Pozn.: P – prezen ní forma, K – kombinovaná forma
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Celkem
stud.prog./
obor

2/4
13

4

15

5

18

84/136

Kód studijního
programu (STUD
PROG) 1))

Tabulka . 2.2.2 Seznam akreditovaných studijních program uskute ovaných na MZLU v Brn – Univerzitní
programy

B 3902
B 4106

Název studijního
programu
Inženýrská informatika
Zem d lské inženýrství

Studijní
obory
(KKOV)
3902R043
4101R023

Standardní doba studia
v akademických rocích2)
Forma studia3)

Název studijního
oboru

B
3
3

Automatizace ízení a informatika
Podnikání v agrobyznysu

MN

P

FSA
P
P

Akreditace
do
1. 6. 2014
1. 6. 2010

Pozn.:
1)
B – bakalá ský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na bakalá ský studijní program, M – magisterský studijní
program P – doktorský studijní program.
2)
ísla v závorkách ozna ují standardní dobu studia magisterského studijního programu navazujícího na bakalá ský studijní program.
3)
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy (studijní obory)
uskute ované i v anglickém (nebo v jiném) cizím jazyce.

Kód studijního
programu (STUD
PROG) 1))

Tabulka . 2.2.3 Seznam akreditovaných studijních program uskute
MZLU v Brn
Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

Název studijního
oboru

ovaných na Agronomické fakult
Standardní doba studia
v akademických rocích2)
Forma studia3)

1604R004
1604R004

Odpadové hospodá ství
Odpadové hospodá ství

B
3
3

2901R013

Technologie potravin

2901R015

B 4102
B 4102
B 4112
B 4112
B 4112
B 4103
B 4152

Biotechnologie odpad
Technologie odpad
Chemie a technologie
potravin
Chemie a technologie
potravin
Fytotechnika
Fytotechnika
Agrobiologie
Agrobiologie
Agrobiologie
Zootechnika
Rostlinoléka ství

4102R001
1507R008
4102R001
1507R008
4131R006
4103R007
4102R007

B 4106

Zem d lská specializace

3914R008

B 4106
B 4106
B 4106

Zem d lská specializace
Zem d lská specializace
Zem d lská specializace

4131R005
4131R005
4106R019

N 2826

Technologie odpad

2810T008

B 2812
B 2826
B 2901
B 2901

N 4102
N 4102
N 4102
N 4103
N 4103
N 4103
N 4103
N 4103
N 4152
N 4106
N 4106
N 4106
N 4106
N 4106

Chemie a technologie
potravin
Chemie a technologie
potravin
Fytotechnika
Fytotechnika
Fytotechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Rostlinoléka ství
Zem d lská specializace
Zem d lská specializace
Zem d lská specializace
Zem d lská specializace
Zem d lská specializace

N 4106

Zem d lská specializace

4106T027

M 2901

Chemie a technologie
potravin

2901T013

N 2901
N 2901

2901T013
2901T025
4102T001
1507T008
4102T015
4103T007
4102T016
4103T009
4103T010
4103T016
4102T007
3708T029
4101T020
3904T001
4106T010
4101T013

FSA
P
PK

31.10.2010
15. 8. 2012

3

P

15. 8. 2012

Výroba a distribuce potravin

3

P

31. 10. 2010

Fytotechnika
Biotechnologie rostlin
Fytotechnika
Biotechnologie rostlin
Všeobecné zem d lství
Zootechnika
Rostlinoléka ství
Pozemkové úpravy, ochrana a
využití p dního fondu
Všeobecné zem d lství
Provoz techniky
Agroekologie
Technologie a management
odpad

3
3
3
3
3
3
3

P
P
P
P
PK
PK
P

31. 10. 2010
31. 10. 2010
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2014
15. 8. 2012

3

P

15. 8. 2012

3
3
3

PK
P
P

31. 10. 2010
15. 8. 2012
15. 8. 2012

(2)

PK

15. 8. 2012

(2)

P

15. 8. 2012

(2)

P

15. 8. 2012

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

P
P
P
P
P
P
PK
P
P
P
P
P
P
PK

15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2010
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012

(2)

P

15. 8. 2010

5

P

15. 8. 2010

Technologie potravin
Jakost a zdravotní nezávadnost
potravin
Fytotechnika
Biotechnologie rostlin
Genetika a šlecht ní rostlin
Zootechnika
Krmivá ství
Rybá ství a hydrobiologie
Živo išné biotechnologie
Chov koní a agroturistika
Rostlinoléka ství
Automobilová doprava
Management techniky
Agroekologie
Rozvoj venkova
Zem d lské inženýrství
Informa ní systémy
venkovských region a
zem d lství
Technologie potravin
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MN

P

Akreditace
do

Tabulka . 2.2.3 Seznam akreditovaných studijních program uskute
MZLU v Brn – pokra ování
M 4101
M 4102
M 4103

Zem d lské inženýrství
Fytotechnika
Zootechnika

4101T011
4102T001
4103T007

M 4106

Zem d lská specializace

4101T005

M 4106
M 4106
P 1407
P 1407
P 1507
P 2812
P 2829
P 1601

Zem d lská specializace
Zem d lská specializace
Chemie
Chemistry
Botanika
Biotechnologie odpad
Technologie odpad
Ekologie a ochrana prost edí

3904T001
1604T004
4106V017
4106V017
1507V001
2810V004
2810V009
1604V001

P 2901

Chemie a technologie
potravin

4106V016

P 4102
P 4102
P 4103
P 4103

Fytotechnika
Fytotechnika
Zootechnika
Zootechnika

4102V002
4102V008
4103V002
4103V004

P 4103

Zootechnika

1515V008

P 4152

Rostlinoléka ství

4102V007

P 4106

Zem d lská specializace

4101V008

Všeobecné zem d lství
Fytotechnika
Zootechnika
Provoz techniky a automobilová
doprava
Agroekologie
Odpadové hospodá ství
Zem d lská chemie
Agricultural Chemistry
Anatomie a fyziologie rostlin
Biotechnologie odpad
Technologie odpad
Aplikovaná a krajinná ekologie
Vlastnosti a zpracování
zem d lských materiál a
produkt
Obecná produkce rostlinná
Speciální produkce rostlinná
Obecná zootechnika
Speciální zootechnika
Molekulární biologie a genetika
živo ich
Rostlinoléka ství
Technika a mechanizace
zem d lství

Kód studijního
programu (STUD
PROG) 1))

Tabulka . 2.2.3 Seznam akreditovaných studijních program uskute
fakult MZLU v Brn
Název studijního
programu

ovaných na Agronomické fakult
5
5
5

Název studijního
oboru

D eva ství
Krajiná ství
Lesnictví
Tvorba a výroba nábytku
D evostavby a d ev né prvky
staveb
Procesy zpracování d eva
Vývoj a tvorba nábytku
Výroba nábytku
Biotechnické úpravy krajiny
Integrované využívání krajinného
prostoru
Lesní inženýrství
D eva ské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Fytologie lesa
Technologie zpracování d eva
Ekologie lesa
Tvorba a ochrana krajiny
st. program bez st. oboru
P st ní lesa
Ochrana lesa
Myslivost
Technika a mechanizace lesnické
výroby
Hospodá ská úprava lesa
Ekonomika a management
obnovitelných p írodních zdroj

D eva ství
Krajiná ství
Lesnictví
Nábytek

3341R001
3914R013
4132R002
3301R008

N 3301

D eva ské inženýrství

3301T004

N 3301
N 3303
N 3303
N 3914

D eva ské inženýrství
Nábytkové inženýrství
Nábytkové inženýrství
Krajinné inženýrství

3301T006
3301T009
3301T010
3914T011

N 3914

Krajinné inženýrství

3914T016

N 4107
M 3301
M 3914
M 4107
P 1507
P 3301
P 3914
P 3914
P 3929
P 4107
P 4107
P 4107

Lesní inženýrství
D eva ské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Botanika
D eva ské inženýrství
Krajinné inženýrství
Krajinné inženýrství
Aplikovaná geoinformatika
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství

4107T003
3301T001
3914T002
4107T003
1507V009
3301V007
3914V012
3914V014
1302V000
4107V008
4107V006
4107V004

P 4107

Lesní inženýrství

4107V012

P 4107

Lesní inženýrství

4107V002

P 6208

Ekonomika a management

6208V107
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15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010

5

P

15. 8. 2010

5
5

3
3
3
3
3
3

P
P
PK
PK
PK
PK
PK
PK

15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
31. 10. 2010
15. 8. 2014
15. 8. 2014

3

PK

15. 8. 2014

3
3
3
3

PK
PK
PK
PK

15. 8. 2014
15. 8. 2014
15. 8. 2014
15. 8. 2014

3

PK

15. 8. 2010

3

PK

15. 8. 2014

3

PK

15. 8. 2010

ovaných na Lesnické a d eva ské

Studijní
obory
(KKOV)

B 3341
B 3915
B 4132
B 3302

PK
P
P

Standardní doba studia
v akademických rocích2)
Forma studia3)

Akreditace
do

B
3
3
3
3

FSA
PK
P
PK
P

1. 6. 2010
1. 6. 2010
1. 6. 2010
25. 7. 2012

(2)

P

1. 6. 2010

(2)
(2)
(2)
(2)

P
P
P
P

1. 6. 2010
25. 7. 2010
25. 7. 2010
15. 8. 2012

(2)

P

30. 10. 2013

(2)
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3
3

PK
PK
P
PK
PKA
PK
PKA
PK
PK
PK
PK
PK

30. 10.2013
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
1. 6. 2014
15. 8. 2010
15. 8. 2010
31. 12. 2010
15. 8. 2010
1. 6. 2014
15. 8. 2010

3

PK

1. 6. 2014

3

PK

1. 6. 2014

3

PK

1. 10. 2010

MN

P

Kód studijního
programu (STUD
PROG) 1))

Tabulka . 2.2.4 Seznam akreditovaných studijních program uskute
fakult MZLU v Brn
Název studijního programu

Studijní
obory
(KKOV)

ovaných na Provozn ekonomické

Název studijního oboru

Standardní doba studia
v akademických rocích2)
Forma studia3)

Akreditace
do

FSA
P
K
P
KA

13. 12. 2011
13. 12. 2007
13. 12. 2011
13. 12. 2007

6202R010
6202R010
6202R056
6202R056

Finance
Finance
Ve ejná správa
Ve ejná správa

B
3
3
3
3

6202R056

Public Administration

3

P

13. 12. 2007

B 6208

Hospodá ská politika a správa
Hospodá ská politika a správa
Hospodá ská politika a správa
Hospodá ská politika a správa
Economic Policy and
Administration
Ekonomika a management

6208R056

PKA

13. 12. 2011

Ekonomika a management

6208R029

3

PKA

13. 12. 2011

B 6208
B 6208

Ekonomika a management
Ekonomika a management

6208R100
6208R043

3
3

PK
PK

13. 12. 2011
13. 12. 2011

B 6208

Economics and Management

6208R056

3

PK

13. 12. 2007

B 6208

Economics and Management

6208R029

Manažersko – ekonomický obor
Ekonomika zem d lství a
potraviná ství
Sociáln ekonomický obor
Management obchodní innosti
Business Economics and
Management
Economics of Agriculture and
Food Industry

3

B 6208

3

PK

13. 12. 2007

B 6202
B 6202
B 6202
B 6202
B 6202

N 6208

Systémové inženýrství a
informatika
Hospodá ská politika a správa
Hospodá ská politika a správa
Economic Policy and
Administration
Ekonomika a management

N 6208

Ekonomika a management

6208T029

N 6208

Ekonomika a management

6208T127

N 6208

Economics and Management

6208T056

N 6208

Economics and Management

6208T029

N 6208

Economics and Management

6208T127

B 6209
N 6202
N 6202
N 6202

M 6202
M 6208

Systémové inženýrství a
informatika
Hospodá ská politika a správa
Ekonomika a management

M 6208

Ekonomika a management

N 6209

MN

P

6209R003

Ekonomická informatika

P

1. 12. 2015

6202T010
6202T056

Finance
Ve ejná správa

3
(2)
(2)

P
P KA

1. 12. 2015
1. 12. 2015

6202T056

Public Administration

(2)

P

1. 12. 2015

6208T056

Manažersko – ekonomický obor
Ekonomika zem d lství a
potraviná ství
Evropská studia v podnikání a
ekonomice
Business Economics and
Management
Economics of Agriculture and
Food Industry
European Studies in Business
and Economics

(2)

PKA

1. 12. 2015

(2)

PKA

1. 12. 2015

(2)

P

5. 5. 2015

(2)

PK

1. 12. 2015

(2)

PK

1. 12. 2015

(2)

P

5. 5. 2015

6209T003

Ekonomická informatika

(2)

P

1. 12. 2015

6202T010
6208T056

Finance
Manažersko – ekonomický obor
Ekonomika zem d lství a
potraviná ství

5
5

P
PKA

13. 12. 2011
13. 12. 2011

5

PK

13. 12. 2011

5

P

25. 1. 2008

6208T029
6209T003

Ekonomická informatika

P 6202
P 6208

Systémové inženýrství a
informatika
Hospodá ská politika a správa
Ekonomika a management

6202V010
6208V097

3
3

PK
PKA

1. 6. 2014
13. 12. 2009

P 6208

Economics and Management

6208V056

3

PK

13. 12. 2009

P 6209

Systémové inženýrství a
informatika

Finance
ízení a ekonomika podniku
Business Economics and
Management

6209V003

Ekonomická informatika

3

PK

1. 6. 2014

M 6209

Kód studijního
programu (STUD
PROG) 1))

Tabulka . 2.2.6 Seznam akreditovaných studijních program uskute
MZLU v Brn
Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

B 4144

Zahradnictví

4144R002

B 4144

Zahradnictví

4144R003

B 4113
B 4108

Zahradnické technologie
Zahradnické inženýrství

4108R002
4108R008

Název studijního
oboru
Zahradnictví
Jakost rostlinných
potravinových zdroj
Zahradnictví
Vinohradnictví a vina ství
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ovaných na Zahradnické fakult
Standardní doba studia
v akademických rocích2)
Forma studia3)
FSA
K

15. 8. 2008

3

P

27. 6. 2009

3
4

PK
P

1. 6. 2012
5. 12. 2008

B
3

MN

P

Akreditace
do

Tabulka . 2.2.6 Seznam akreditovaných studijních program uskute
MZLU v Brn – pokra ování

N 4108

Zahradní a krajiná ská
architektura
Zahradní a krajinná
architektura
Zahradní a krajinná
architektura
Zahradnické inženýrství

N 4108

Zahradnické inženýrství

B 4109
B 4111
B 4111

4109R001
4109R009
4109R008
4108T003
4108T005

M 4108

Zahradní a krajiná ská
architektura
Zahradní a krajiná ská
architektura
Zahradnické inženýrství

M 4108

Zahradnické inženýrství

4108T005

Zahradní a krajiná ská
architektura
Zahradnické inženýrství
Horticultural Engineering
Zahradní a krajinná
architektura

4108V003
4108V003

N 4109
N 4109

M 4109
P 4108
P 4108
P 4111

4109T001
4109T006
4108T003

4109T001

4109V008

Zahradní a krajiná ská
architektura
Management zahradních a
krajinných úprav
Zahradní a krajinná
architektura
Zahradnictví
Zpracování zahradnických
produkt
Zahradní a krajiná ská
architektura
Management zahradních a
krajiná ských úprav
Zahradnictví
Zpracování zahradnických
produkt
Zahradní a krajiná ská
architektura
Zahradnictví
Horticulture
Zahradní a krajinná
architektura

Kód studijního
programu
(STUD PROG) 1))

Tabulka . 2.2.7 Seznam akreditovaných studijních program uskute
vzd lávání MZLU v Brn
Název studijního
programu

ovaných na Zahradnické fakult

B 7507

Specializace v pedagogice

7507R056

3

P

15. 8. 2010

P

15. 8. 2011

(2)

PK

15. 8. 2012

(2)

P

15. 8. 2012

(2)

P

15. 8. 2012

(2)

P

15. 8. 2012

5

P

15. 8. 2010

5

P

15. 8. 2010

P

15. 8. 2010

3
3

PK
PK

1. 6. 2010
1. 6. 2010

3

P

1. 6. 2010

ovaných na Institutu celoživotního

U itelství odborných p edm t
U itelství praktického
vyu ování a odborného výcviku

7504R100

31.10. 2009

5

Název studijního
oboru

Specializace v pedagogice

P

4

Studijní
obory
(KKOV)

B 7507

3

Standardní doba studia
v akademických rocích2)
Forma studia3)

Akreditace
do

B
3

FSA
PK

15. 11. 2010

PK

15. 11. 2010

MN

P

3

P írodní v dy a nauky
Technické v dy a nauky
Zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
Zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
Spole enské v dy, nauky a služby
Ekonomie
Právo, právní a ve ejnosprávní innost
Pedagogika, u itelství a sociál. pé e
Obory z oblasti psychologie
V dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem

kurzy orientované na
výkon povolání

do 15
hod.

do 100
hod.

3

1
1

1

1
1
6

3

11

více

3
2
1

kurzy zájmové
do 15
hod.

do 100
hod.

více

1

Celkem

3

6
4
5

4

6

4
1
2
6

5

3
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U3V

Skupina studijních program

U3V

Tabulka . 2.2.8 P ehled po tu kurz celoživotního vzd lávání MZLU v Brn

Celkem

276

138
133
341

Pozn.: U3V – univerzita 3. v ku.

Tabulka . 2.2.9 P ehled po tu ú astník kurz celoživotního vzd lávání na MZLU v Brn
Skupina studijních program

P írodní v dy a nauky
Technické v dy a nauky
Zem d l.-les. a veter. v dy a nauky

kurzy orientované na
výkon povolání

do 15
hod.

do 100
hod.

41

17
45

25

více

97
62
20

kurzy zájmové
do 15
hod.

do 100
hod.

54

více

Tabulka . 2.2.9 P ehled po tu ú astník kurz celoživotního vzd lávání na MZLU v Brn – pokra ování
Zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
Spole enské v dy, nauky a služby
104
104
Ekonomie
50
50
Právo, právní a ve ejnosprávní innost
26
33
59
Pedagogika, u itelství a sociál. pé e
110
110
Obory z oblasti psychologie
V dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem
88
234
179
158
276
935

Studijní programy jsou otev eny všem absolvent m st edního školství. Požadavek na absolvování
p ijímacích zkoušek v rámci p ijímacího ízení je kladen p edevším na specializované sm ry
vzd lávání a na obory, ve kterých není možné p ijímat velké množství uchaze z hlediska technické a
personální náro nosti na výuku.
Prostupnost studia je zabezpe ena jeho strukturovanou formou v rámci všech fakult univerzity a
uplat ováním systému ECTS.
Univerzita nabízí celou adu kurz celoživotního vzd lávání, které jsou otev eny nejen cizím
zájemc m, ale také vlastním poslucha m. P íslušné tabulky uvád jí údaje o po tech kurz a
frekventant .
2.3 Zájem o studium
Tabulka . 2.3.1 Zájem uchaze

o studium na MZLU v Brn

Skupiny studijních program

Podaných
p ihlášek
1)

Celkem
P írodní v dy a nauky
Technické v dy a nauky
Zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
Zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
Spole enské v dy, nauky a služby
Ekonomie
Právo, právní a ve ejnosprávní innost
Pedagogika, u itelství a sociál. pé e
Obory z oblasti psychologie
V dy a nauky o kultu e a um ní

Po et

P ihlášených

p ijetí
3)

2)

p ijatých
4)

zapsaných
5)

10 507
311
2 447
3 502

5 556
166
1 365
2 229

3 879
91
989
1 563

4 247

1 796

1 236

1)

Po et všech p ihlášek, které VVŠ obdržela.
Po et uchaze o studium, kte í se zú astnili p ijímacího ízení.
3)
Po et všech kladn vy ízených p ihlášek.
4)
Po et p ijatých uchaze . Údaj celkem vyjad uje po et fyzických osob, ve skupinách obor jsou zahrnuti vícenásobn p ijatí.
5)
Po et p ijatých student , kte í se zapsali ke studiu.
2)

2.4 Studenti v akreditovaných studijních programech
Tabulka . 2.4.1 P ehled po tu student v akreditovaných studijních programech MZLU v Brn k 31. 10.
2006
Skupiny studijních program

P írodní v dy a nauky
Technické v dy a nauky
Zem d l.-les. a veter. v dy a nauky

Studenti ve studijním programu
mag.
bak.
mag
navazující
P
K
P
K
P
K

1 235
2 223

49
377

26

70
0
245 115

344
575

0
129

Celkem
student

dokt.
P

41
75
147

K

27
36
93

68
1 809
3 904

Tabulka . 2.4.1 P ehled po tu student
k 31. 10. 2006 – pokra
Zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
Spole enské v dy, nauky a služby
Ekonomie
Právo, právní a ve ejnosprávní innost
Pedagogika, u itelství a sociál. pé e
Obory z oblasti psychologie
V dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem

v akreditovaných studijních programech MZLU v Brn
ování
1 772

319

3

1

720

5 230

745

318

116

174

54

37

3 080

1 639 303

317

193

8 861

2.5 Absolventi – uplatn ní na trhu práce (hodnocení nabídky studijních program z hlediska
uplatnitelnosti), spolupráce
Tabulka . 2.5.1 P ehled po tu absolvent akreditovaných studijních program MZLU v Brn v období
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
bak.

Skupiny studijních program

P írodní v dy a nauky
Technické v dy a nauky
Zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
Zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
Spole enské v dy, nauky a služby
Ekonomie
Právo, právní a ve ejnosprávní innost
Pedagogika, u itelství a sociál. pé e
Obory z oblasti psychologie
V dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem

P

Absolventi ve studijním programu
mag

K

P

254
430

16
44

181
316

332

52

34

1 016

112

531

K

8
39

47

mag.
navazující

P

K

Celkem
absolvent

dokt.

P

K

113

23

6
2
23

1
4
14

7
465
1 002

218

79

12

4

731

331

102

43

23

2 205

MZLU v Brn zabezpe uje širokou škálu studijních obor , tj. biologicky a technicky orientované,
spole ensko-v dní i um lecké. K r znorodým skupinám je nutno p istupovat individuáln a s ohledem
na pozici ve vztahu k ve ejnosti a p edevším zam stnavatel m.
Univerzita využívá možností sledování uplatn ní jejích absolvent prost ednictvím vlastních anket
i zapojením do mezinárodního projektu Reflex. Pozice p ipravovaných odborník závisí na kvalit
vzd lávacího procesu, na tv r ím duchu a rozvoji vn jších prvk , které zesilují vzd lávací ú inek
(studentské mobility, zapojení externích odborník , stáže a praxe student v komer ní a státní sfé e).
Možnosti uplatn ní absolvent jednotlivých fakult jsou rozdílné. Absolventi Provozn ekonomické
fakulty si konkurují s absolventy fakult stejného zam ení na jiných univerzitách p ímo ve m st Brn ,
ostatní fakulty p ipravují absolventy pro více kraj v eské republice.
Analýza uplatn ní absolvent udává nízký po et nezam stnaných absolvent , který se pohybuje
pod celostátním pr m rem. Provedené studie ukázaly vysokou odbornou p ipravenost absolvent , na
druhé stran nutnost zvýšení orientace na ízení lidských zdroj , komunika ní a jazykové dovednosti,
znalost práce s po íta em. Univerzita vnímá tyto podn ty a reflektuje je v inovacích studijních plán
a vytvá í prostor pro dopln ní pot ebných dovedností a v domostí v rámci kurikula.
T íletý cyklus zjiš ování názor absolvent na úrove vzd lávání je sou ástí systému ízení kvality
na MZLU v Brn . Výsledky pr zkumu udávají, že trh práce vyžaduje absolventy s komplexními
znalostmi, dále se schopnostmi elit p ekážkám, vyrovnat se s novými poznatky a pracovat týmov .
Aktuální a exaktní data jsou dostupná v rámci výsledk projektu Reflex.
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2.6 Neúsp šní studenti, opat ení vedoucí ke snižování studijní neúsp šnosti
Tabulka . 2.6.1 P ehled po tu neúsp šných student v akreditovaných studijních programech MZLU
v Brn v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
Skupiny studijních program
p írodní v dy a nauky
technické v dy a nauky
zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
spole enské v dy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a ve ejnosprávní innost
pedagogika, u itelství a sociál. pé e
obory z oblasti psychologie
v dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem

Neúsp šní studenti ve studijním programu
dokt.

Celkem
student

3
3

5
10
31

5
207
616

1

61

24

350

37

67

70

1 178

bak.

mag

mag.
navazující

192
548

2
34

264

1 004

Pozn.: Neúsp šný student – student, který neúsp šn ukon il studium a nepokra uje ve studiu nikde.

Neúsp šnost ve studiu má r zné p í iny. Od snižující se úrovn p edchozího vzd lávání až po mén
odpov dný p ístup poslucha ke svým povinnostem. Z analýz vyplývá nejvyšší podíl neúsp šnosti
v 1. ro nících bakalá ského studia (pr m rn 25 %). Vysoké procento úbytku po 1. ro níku studia a
zna né rozdíly mezi obory ukazují nejen na rozdílné p edpoklady uchaze o studium na vysokých
školách, ale také na rozdílnou náro nost a zastoupení p edm t v 1. ro nících daného oboru. Pro
hodnocení neúsp šnosti mohou využívat fakulty p ehledy o po tu termín pot ebných k vykonání
jednotlivých zkoušek, ze kterých vyplývá náro nost daného p edm tu.
Kroky, které mohou vést ke snižování neúsp šnosti, jsou založeny na v tší svobod student ve
volb individuálního studijního plánu a systému ECTS s akumulací kredit (nutnost získat v 1.
semestru studia pouze 12 kredit jako minimum). Tyto nástroje umož ují poslucha m do ur ité míry
snižovat velký vliv zm ny ve stylu studia po jejich nástupu na univerzitu.
Studijní neúsp šnost je ovšem p irozeným jevem, který není možno um lými zásahy regulovat.
D vody n kterých student k nástupu do studia nejsou vždy spojeny p ímo se zájmem o dané studium,
jde nap . o soub žné zapsání se na více VŠ, kdy studenti až po ur ité dob dobrovoln studium
ukon ují.
2.7 Využívání kreditovaného systému, ud lování dodatku k diplomu
MZLU v Brn využívá na všech fakultách European Credit Transfer System (dále jen ECTS), který
je realizován komplexn na bakalá ském a magisterském stupni a jeho využití vyplývá z platného
Studijního a zkušebního ádu MZLU v Brn pro bakalá ské a magisterské studium. Systém ECTS
umož uje student m volbu jejich individuálního studijního plánu a s pomocí Univerzitního
informa ního systému sestavení vlastního rozvrhu výuky.
ECTS umož uje aplikovat do vzd lávací innosti evropskou dimenzi, podporuje ást studia
absolvovat na zahrani ních vysokých školách (po et mobilit student v rámci programu SOCRATES
stále roste). Od roku 2003 univerzita vydává standardn p ílohu k diplomu (Diploma Supplement).
2.8 Odborná spolupráce s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odb ratelskou
sférou
MZLU v Brn je jednou z šesti ve ejných vysokých škol v m st Brn . Spolupráce brn nských
vysokých škol s Magistrátem m sta Brna vyústila do smluvních závazk , jejichž výsledkem je
schválení oficiální politiky m sta Brno – univerzitní m sto (1998). Jiným výsledkem spolupráce je
vytvo ení (2002) Brn nského centra evropských studií (BCES), sdružení brn nských univerzit a m sta
Brna s cílem rozvoje spolupráce mezi univerzitami, podnikovou sférou a regionem, v souladu
s deklarovanými principy Evropského sociálního fondu a Opera ního programu Rozvoj lidských
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zdroj (spolupráce výzkumných pracoviš s podnikatelskou sférou, podpora inovací, rozvoj vazeb
mezi trhem práce a vzd lávacími institucemi, poradenství).
Od roku 2003 se podobné vazby vytvo ily s nov ustaveným regionálním celkem Jihomoravský
kraj, a to smlouvou o spolupráci s jeho hejtmanstvím. Od roku 2004 je univerzita lenem
Jihomoravského inova ního centra (zájmové sdružení právnických osob a akreditovaný len
Spole nosti v deckotechnických park a len G2G Incubator Forum, partner Regionální kontaktní
organizace pro VI. RP EU). Po átkem roku 2005 byla univerzita vyzvána Regionální agrární komorou
Jihomoravského kraje ke spolupráci p i založení a provozování Krajského informa ního st ediska pro
pot eby zem d lství a venkova s cílem rozvoje venkovského prostoru. Odborné zam ení univerzity
vytvá í dobré p edpoklady pro spolupráci s p edstaviteli regionu, institucí a firem v regionu
p sobících.
Svým posláním a spoluprací s regionální správou a vysokými školami v m st Brn p ispívá
univerzita k rozvoji svého regionu, pat í k významným centr m regionálního rozvoje a její podíl na
rozvojových aktivitách kraje trvale roste. Svou inností v oblasti vzd lávací i výzkumné významn
p ispívá k napl ování Programu rozvoje Jihomoravského kraje, a to zejména v problémových
okruzích Zem d lství a venkov a Lidské zdroje. Konkrétním zp sobem je její p ínos vyjád en
nap íklad realizací projekt financovaných strukturálními fondy EU. Projekt Ovocné d eviny jako
sou ást d evinných formací v kulturní a zem d lské krajin je p íkladem využití znalostního
potenciálu MZLU pro další vzd lávání komer ních p stitel ovocných d evin, jejichž innost p ispívá
k r stu HDP kraje i zem . Obdobn ú ast v projektu Inovace v systému vzd lávání odpov dných
pracovník pro oblast bezpe nosti potravin reaguje na aktuální trend zvyšování kvality a bezpe nosti
vyráb ných potravin. Tomuto trendu odpovídá také spole ný projekt se Spole enstvím cukrá
R
zam ený na obnovu tradic „mistrovské školy cukrá ské“. Cílem projektu je zvýšení kvality vzd lání
pracovník v cukrá ské výrob p edevším v Jihomoravském kraji, za ú elem dosažení v tší
konkurenceschopnosti cukrá ských produkt na trhu EU.
D ležitá je ú ast pracovník na ešení výzkumných a inova ních projekt kraje, a to zejména
v souladu s koncepcí u init z Jihomoravského kraje biotechnologické centrum eské republiky.
Univerzita se aktivn podílí na formování spole ného projektu brn nských univerzit a výzkumných
ústav St edoevropský technologický institut (CEITEC), jehož cílem je vytvo ení excelentních
pracoviš , jež budou nabízena k využití v deckým tým m partner projektu, a garantuje zde kvalitu
zejména v oblasti šlecht ní a genomiky.
Postupn se rozvíjí také spolupráce s Jihomoravským inova ním centrem (JIC). K tomu napomáhá
ešení spole ného projektu (dalším partnerem je VFU Brno) Od rozvoje lidských zdroj ve výzkumu a
vývoji k inova nímu podnikání. Odborníci z JIC nebo jím vybraných institucí realizují vzd lávání
zájemc z univerzity o inova ní podnikání. Cílem této aktivity je seznámit ú astníky kurz se
zásadami inova ního podnikání a tvorbou podnikatelských plán tak, aby byli schopni využít své
znalosti získané na univerzit k zahájení vlastní podnikatelské innosti i k realizaci svých
výzkumných poznatk ve form univerzitních spin-off podnik . S velkým ohlasem se setkalo rovn ž
vystoupení editele šlechtitelské firmy SEMO (mj. absolventa MZLU), který v rámci case study
p ítomným zájemc m ukázal, jak se n kdy nau ená teorie a podnikatelská praxe mohou lišit. Rozdíl
vynikl ješt více na pozadí teoretického výkladu zásad podnikání lektora ze vzd lávací agentury
Training Factory. P edpokládáme, že uvedená spolupráce je pouze po áte ním stadiem, které bychom
rádi rozvinuli do prakti t jších forem, jako je nap íklad p enos výzkumného potenciálu univerzity
zájemc m ze soukromého sektoru, práv s pomocí JIC (transfer technologií). P edpokladem úsp chu
t chto iniciativ je stimulace zájmu pracovník ve výzkumu a vývoji o v tší realizaci teoretických
poznatk .
Díl í kontakty v rámci regionu vykazují v rámci svého zam ení tém všechna odborná pracovišt
univerzity na základ svých díl ích odborných specializací, nap . Ústav v decko-pedagogických
informací a služeb úzce spolupracuje s Vyšší odbornou školou a st ední odbornou školou informa ních
a knihovnických služeb, jejíž studenti absolvují praxi na jednotlivých pracovištích ústavu a rozši ují si
své odborné knihovnické a informa ní znalosti. Audiovizuální centrum navázalo nap íklad kontakt se
sdružením obcí mikroregionu Lednicko-valtický areál v etn m sta Lednice, spolupracuje
s Biosférickou rezervací Dolní Morava a m stským archivem B eclav, pro které po izuje
videodokumentaci v etn leteckých fotografií.
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Spolupráce univerzity s regionem má p edevším t žišt ve spole ném ešení výzkumných projekt
(výzkumná centra, resortní projekty), ale také ve vzájemné spolupráci s Jihomoravským krajem a
celou adu státních i komer ních výzkumných institucí a výrobních podnik , ve kterých absolvují ást
svého studia poslucha i formou odborných stáží nebo praxí. Bohatá je spolupráce s regionálním
školstvím, jak je uvedeno v jiné ásti zprávy.
2.9 Kvalifika ní a v ková struktura akademických pracovník
Tabulka . 2.9.1 V ková struktura akademických pracovník MZLU v Brn
Akademi tí pracovníci
V k
profeso i
docenti
odb. asist.
asistenti
celkem

do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
nad 70 let
Celkem

1
32
29
1
63

ženy

celkem

ženy

celkem

ženy

celkem

ženy

2
4

7
18
46
19

5
9
2

26
82
33
25
21

10
19
14
9
7

26
15
20
17
6

6

90

16

187

59

56
29
29
25
12
2
153

84

lekto i

celkem

ženy

V de tí
pracovníci

celkem

ženy

5 (1)
10 (5)
9 (2)
10 (4)
7 (3)
6
47

1
1(1)
2
3 (1)
4 (2)
11

V závorce jsou pracovníci pouze pro v deckou innost.
Tabulka . 2.9.2 P ehled o po tu akademických pracovník na MZLU v Brn k 31. 12. 2006
Personální zabezpe ení
celkem prof. doc.
ost.
DrSc. CSc. Dr., Ph.D., Th.D.
Rozsahy úvazk akad. pracovník
do 30 %
37
4
6
27
1
10
14
do 50 %
56
3
5
48
1
13
17
do 70 %
9
1
4
4
4
2
do 100 %
407
56
81
270
14
118
171

2.9.3 Habilita ní ízení a ízení ke jmenování profesorem
Obnova pedagogického sboru, a to z hlediska v kové i kvalifika ní struktury, p edstavuje
strategický p edpoklad pro úsp šnou perspektivu univerzity. V roce 2006 bylo jmenováno po
úsp šném habilita ním ízení 15 docent (Hrázský, Rybá , Kotovicová, Feuereisel, Juránek, Kizek,
Hrdli ka, Král, Pavliš, Rábová, Mareš, Wihelmová, Haví ová, Tesa ová, Lomský), po ízení ke
jmenování profesorem p evzalo dekrety sedm nových profesor (Doležal, Ehrenbergerová, Kulhavý,
Neruda, Spurný, Simeonovová, Tomšík), dva návrhy byly postoupeny k dalšímu ízení na MŠMT R
(Žalud, Pöschl).
MZLU v Brn má akreditaci konat na univerzit habilita ní ízení ve 30 oborech a ízení ke
jmenování profesorem ve 28 oborech. Nástrojem kariérního postupu jsou Jednotná kritéria pro
posuzování v decké kvalifikace a pedagogické zp sobilosti uchaze o jmenování docentem nebo
profesorem (1999, 2004) upravující jednotný postup a podmínky, jejichž pomocí univerzita udržuje
standardy pro zahájení a pr b h procedur spojených s ud lováním hodností.
2.10 Rozvoj výzkumné, vývojové, um lecké a další tv r í innosti a posílení vazby mezi inností
vzd lávací a touto inností
V souvislosti s tvorbou jednotného evropského prost edí výzkumu podporuje MZLU v Brn snahu
dosáhnout na tomto úseku výrazn jší ú asti univerzity, a to zohled ováním v decko-výzkumné
innosti orientované na klí ové aktivity sm ující k ešení naléhavých spole enských a ekonomických
pot eb:
- v oblasti potravin, zem d lství a biotechnologií: formulací konkrétních výzkumných projekt se
snažíme o optimální ešení problematiky udržitelné produkce a ízení biologických proces
v zem d lství, lesnictví, v etn podpory spole né zem d lské politiky, dále oblastí potravin,
zdraví a kvality života, genomiky rostlin, zdraví zví at i rostlin a oblast biotechnologií, v etn
biotechnologie pro udržitelnou nepotraviná skou výrobu a procesy
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-

v oblasti životního prost edí v etn klimatických zm n: zam ujeme výzkumné aktivity na
získávání znalostí pro udržitelné ízení životního prost edí, vzájemné p sobení mezi biosférou,
ekosystémy a innostmi lov ka, na technologie, nástroje a služby s cílem sledování, prevence a
snižování globálních environmentálních problém a rizik v etn ohrožení zdraví a ochrany
p írodního prost edí
- v oblasti nových produk ních paradigmat a výrobních technologií (nanotechnologie): ur ujeme
výzkumné aktivity zejména podle pot eb d evozpracujícího pr myslu.
V souladu s tímto zam ením korespondujícím s dlouhodobými prioritami výzkumu a vývoje R a
deklarovanými prioritami a cíly Dlouhodobého zám ru pro období 2006–2010 pro oblast výzkumu a
jeho aktualizací pro rok 2006 zabezpe ovala MZLU v realiza ní rovin :
- 2 výzkumné zám ry (od ledna 2007: 3) (44219 tis. K )
- 2 výzkumná centra a centrum základního výzkumu (18510 tis. K )
- 6 zahrani ních výzkumných projekt (3163 tis. K )
- 12 projekt mezinárodní spolupráce ve výzkumu (1549 tis. K )
- 33 projekt Grantové agentury R (15406 tis. K )
- 66 projekt a dotací resortu MZe R (28916 tis. K )
- 7 projekt Národního programu výzkumu II (3618 tis. K )
- 3 projekty resortu MŽP R (1228 tis. K )
- 2 projekty resortu MPO R (1320 tis. K )
- 1 projekt MK R (85 tis. K )
- 1 projekt GA AV R (161 tis. K )
- 5 projekt Agentury Lesy R (1151 tis. K )
- spolupráci s odb rateli
- spolupráci s regionálními institucemi
- organizaci v deckých konferencí a ú ast na t chto aktivitách v R i v zahrani í.
Veškeré dotace výzkumu a podpory grantových projekt (v etn rozvojových projekt a projekt
Strukturálních fond EU (ro n v pr m ru 160–180 tis. K , 350–400 projekt a zakázek) posilují
celkový rozpo et univerzity o cenných 30 %.
Tabulka . 2.10.1 P ehled grant , výzkumných projekt , patent a dalších tv r ích aktivit MZLU v Brn
Název grant , výzkumných projekt , patent nebo dalších tv r ích aktivit
GOCE 018543 Action for training in land use and sustainability
EFORWOOD, 518128 Tools for sustainability impact asessment of the forestry-wood Chin
400-VI, Sustainable and competetive agricultural supply chains in pre- and post- European
accession countries
E-FARMER
Jean Monnet program, EU module: Economic and political Geography of EU
Jean Monnet program, European module: Regional Development Support
521/03/D059, Využití možnosti prostorové analýzy pro odhad rizik a návrh adapta ních
opat ení pro produkci jarního je mene ve zm n ných klimatických podmínkách
523/03/H076, Zvýšení metodologické úrovn a teoretického vzd lání student akreditovaného
DSP 4103V Zootechnika – perspektivního studijního oboru Obecná zootechnika
526/03/H036, Sou asný stav a trendy vývoje les v kulturní krajin
526/03/D058, Biologicky p ístupné aminokyseliny v p d pod lu ními spole enstvy
Moravskoslezských Beskyd
103/04/0731, Vliv spolup sobení ko enových systém d evin a armovaných zemních konstrukcí
na stabilitu b eh
402/04/2112, Zm ny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými
spot ebitelskými trendy
521/04/P093, Zm ny v p ístupnosti síry v p d po dodání elementární síry a organické hmoty
522/04/0631, Modifika ní vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u strom
523/04/0106, Molekul. genetické studium variability ukládání tuku u prasat
525/04/P132, Studium obranných mechanism rostlin p i stresu zp sobeném t žkými kovy
205/05/0245, Zákonitosti distribuce berylia v horninovém prost edí Králického Sn žníku
205/05/2265, Kalibrace generátoru meteorologických dat pro místa s žádnými i neúplnými
pozorováními
402/05//P205, Budoucnost kolektivního investování v R po vstupu do EU
521/05/H013, Pšenice od genomu ke kvalit produkce
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Finan .podp
ora, tis. K

Zdroj
A (6. RP EU,
program ATLAS)
A (6. RP EU)
A (EU)
A (EU)
A (EU)
A (EU)
B, GA R

1166
294
60
6572
(2005–2008)
2006: x
2006: x
105

B, GA R

1017

B, GA R

3704

B, GA R

237

B, GA R

142

B, GA R

425

B,GA
B, GA
B, GA
B, GA
B, GA

R
R
R
R
R

131
68
192
256
518

B, GA R

163

B, GA R
B, GA R

53
253

Tabulka . 2.10.1 P ehled grant , výzkumných projekt , patent a dalších tv r ích aktivit MZLU
v Brn – pokra ování

521/05/2299, Zefektivn ní metod hodnocení stavu a struktury porostu obilnin
522/05/0125, Dopady zm n klimatu na potenciální výskyt vybraných patogen a šk dc
525/05/0781, Výzkum nutri ní kvality mladých ástí rostlin zem d lských plodin k vývoji
„zelených“ dopl k stravy a lé ebné kosmetiky
526/05/0187, Vliv stanovištních podmínek a kvality potravy na výskyt a disperzi vlnovník
(Acari: Eriophyidae) b ízy Betula pendula Roth v imisní oblasti
526/05/P087, Stanovení terpen v listnatých a jehli natých stromech
526/05/0086, Václavky (Armillaria spp.): druhové spektrum, popula ní ekologie, fytopatologie a
hospodá ský význam na p íkladu lesních ekosystém Moravy a Slezska
106/06/P363, Homogenizace materiálových vlastností d eva pro úlohy mechaniky a
termodynamiky
402/06/P206, Výzkum možností a mezí využití ukazatele EVA ve finan ním ízení potravinových
podnik R
402/06/P294, Vliv finalizujících lánk na formování agrobyznysu v nové ekonomice
402/06/P297, Audit spokojenosti zákazníka v oblasti cestovního ruchu
521/06/P253, Struktura, kvalita a hygiena biomasy trav na konci vegeta ního období
523/06/P395, Detekce molekulární variability gen podílejících se na produkci a kvalit
vep ového masa
523/06/1302, Analýza exprese a polymorfismu kandidátních gen regulujících vývoj a r st sval
prasat
525/06/P143, Stanovení specií rtuti v sedimentech
525/06/0864, Revize taxonomické distribuce isoflavonoid
525/06/1757, Polyfenolické látky hrozn , révových vín a jejich antimutagení a antioxida ní
vlastnosti
525/06/P104, Metody stanovení estrogen a progesteron ve složkách životního prost edí
526/06/P017, Genetická a fyziologická charakterizace d evokazných hub rodu Ceriporiopsis
526/06/0556, Vliv r zných srážek na rostlinnou složku a procesy v p d n kterých travinných
ekosystém
QF3018, Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porost v mén p íznivých
oblastech (LFA) založený na vhodných zp sobech jejich obhospoda ování a využívání
QF3020, Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efekt
hybridizace pro zvyšování užitkovosti u jejich k íženc
QF3024, Využití metod biotechnologií a genetiky pro efektivní chov a šlecht ní masných plemen
skotu a ovcí
QF3028, Vývoj nových technologií odchovu hospodá sky významných í ních druh ryb a rak
ohrožených degradací p írodního prost edí
QF3072, Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým
patogen m
QF3098, Zvyšování protierozní ú innosti p stovaných plodin
QF3100, Posouzení nár stu klimatického sucha v zem d lství a zmír ování jeho d sledk
závlahami
QF3140, Omezení skleníkových plyn a amoniaku do ovzduší ze zem d lské innosti
QF3145, Výzkum racionálních dopravních systém pro zem d lství R v podmínkách platnosti
legislativy EU
QF3173, Inovace p stitelské technologie máku (Papaver somniferum)
QF3191, Role dehydrinovaných gen pro toleranci rostlin k suchu a chladu a pro vitalitu obilek
je mene
QF3207, Rozvoj p stování nektarinek a broskvoní v podmínkách R
QF3218, Výzkum intenzifika ních prvk ke zvýšení produkce selat na prasnici
QF3221, Rozvoj nových školka ských metod p i dop stování sadby peckovin
QF3223 Výzkum p stitelských technologií u mén rozší ených ovocných druh
QF3233, Vyjád ení spole enské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v pen žní form
v eské republice
QF3276, Perspektivy vývoje a návrhy opat ení politiky vinohradnictví a vina ství a rozvoje
venkova v jihomoravském regionu
QF3278, Objektivizace vývoje nabídky a poptávky po ekologických produktech a možnosti
jejího ovliv ování
QF4005, Optimalizace šlechtitelského programu v chovu eského strakatého skotu
v podhorských a horských oblastech se zam ením na maximální spot ebu objemových krmiv
QF4027, Využití odpad slada ského a pivovarnického pr myslu jako zdroje bílkovin pro
výživu zví at s ohledem na životní prost edí
QF4034, Hodnocení vlivu prost edí a zp sobu využívání vybraných populací trav a jetelovin
jako zdroj poznatk o vhodnosti jejich využití v R
QF4056, Využití stávajících odr d kmínu (Carum carvi L.) a nových metod v jeho šlecht ní pro
zvýšení kvalitativních a kvantitativních parametr
QF4080, Vývoj energeticky mén náro ných technologií rostlinné výroby
QF4112, Výzkum hospodá ských vlastností nových podnoží jádrovin
QF4116, Tvorba skladovatelných jablek s odolností proti skládkovým chorobám
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B,GA R
B, GA R

904
609

B, GA R

1214

B, GA R

727

B, GA R

310

B, GA R

275

B, GA R

340

B, GA R

192

B, GA R
B, GA R
B, GA R

173
153
233

B, GA R

358

B, GA R

312

B GA R)
B, GA R

391
483

B, GA R

584

B, GA R
B, GA R

394
225

B, GA R

265

C, MZe R

180

C, MZe R

192

C, MZe R

184

C, MZe R

219

C, MZe R

562

C, MZe R

20

C, MZe R

205

C, MZe R

118

C, MZe R

125

C, MZe R

517

C, MZe R

634

C, MZe
C, MZe
C, MZe
C, MZe

R
R
R
R

154
134
146
108

C, MZe R

65

C, MZe R

656

C, MZe R

207

C, MZe R

267

C, MZe R

305

C, MZe R

324

C, MZe R

324

C, MZe R
C, MZe R
C, MZe R

200
50
66
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QF4118, Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace
s rybni ními chovy
QF4141, Šlecht ní podnožových odr d pro révu vinnou s využitím genových zdroj révy vinné a
moderních testovacích metod
QF4190, Porovnání metod stanovení stupn mrazuvzdornosti a stanovení stupn rizika
poškození odr d pšenice ozimé mrazem v R
QF4192, Metodika hodnocení škod zp sobených zv í na polních plodinách
QF4195, Vliv alternativních organických hnojiv na p dní úrodnost, hospodá ský výnos a
nutri ní hodnotu plodové a koš álové zeleniny
1B44037, Kontrola procesu zvýšení kvality mléka a mlé ných výrobk dotací chrán ných
esenciálních aminokyselin
1B44051, Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur
odr d ovocných strom a révy vinné od vir , fytoplazem a karanténních patogen
1G46001, Význam kambioxylofání fauny smrku v oblasti s dlouhodobým základním stavem
lýkožrouta smrkového
1G46002, Význam b ízy pro setrvalý rozvoj ve Východním Krušnoho í
1G46034, Introdukce nových znak pro zvýšení kvality a stability produkce odr d vybraných
jetelovin metodami hybridizace
1G46038, Technika a technologické systémy p stování cukrovky pro trvale udržitelné
zem d lství
1G46055, Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace p stebních technologií u
vybraných polních plodin
1G46058, Posílení konkurenceschopnosti p stitel brambor produkcí hlíz s vyšší spot ebitelskou
jakostí
1G46082, Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné
1B53045, Vypracování spolehlivých metod regulace plevel s cílem zachování diverzity
plevelových spole enstev a minimalizací rizik kontaminace p dy a plodin rezidui her
1G57004, Komplexní metodické zabezpe ení údržby trvalých trávníkových porost pro zlepšení
ekologické stability v zem d lské krajin
1G57016, Srážkoodtokové pom ry horských les a jejich možnosti p i zmír ování extrémních
situací – povodní a sucha
1G57042, Pé e o p du v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prost edí
1G58038, Inovace p stitelských technologií sladovnického je mene vývojem diagnostických
metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu
1G58071, Integrovaná produkce t ešní a višní
1G58073, Výzkum a validace genomických metod využitelných v selekci na kvalitu a tržní
uplatn ní hospodá ských zví at a jejich produkt
QG50034, Nové technologické postupy v ekologickém zem d lství na orné p d k získání kvality
vhodné pro potraviná ské a krmné zpracování
QG60045, Zlepšování produk ních znak u prasat s využitím metod molekulární genetiky
QG60051, Dopady zm n klimatu na r st a vývoj vybraných polních plodin
QG60060, Ko enový systém a ch adnutí lesních porost smrku ztepilého (Picea abies L. Karst.)
QG60063, Douglaska tisolistá – nejvýznamn jší introdukovaná d evina v polyfunk ním a trvale
udržitelném lesním hospodá ství
QG60066, Prevence pr niku toxických ester kyseliny ftalové do krmiv, produkt a potravin
QG60083, Konkurenceschopnost bioenergetických produkt
QG60118, Studium využití rostlinných p ípravk ve výživ prasat
QG60123, Výzkum a inovace postup diagnostiky hospodá sky významných, regulovaných a
karanténních fytopatogenních organism pro systém certifikace ovocných d evin s d razem na
molekulární metody
QG60124, Výb r a rajonizace vhodných druh strniskových meziplodin z hlediska jejich
uplatn ní pro snížení rizika vyplavování nitrát
3/2001-2199St/2006 Genetické zdroje: Zachování genových zdroj vybraných kolekcí rostlin
v rámci Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin – Podpora a zachování
vybraných kolekcí genofondu rostlin – Teplomilné a mén známé ovoce, réva vinná (materiály
hybridního p vodu a další zdroje kolekce), vytrvalé zeleniny a vybrané druhy kv tin
225/2006/-7210Lá (2006), Podpora testování množitelského materiálu s využitím
imunoenzymatických metod a metod PCR
858/2006-7210Lá, Podpora technických izolát množitelského materiálu ovocných plodin, révy
vinné a chmele se zam ením na ochranu proti k ížení hospodá sky závažných virových chorob
860/2006-724/Lá, Biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin
B07, Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi
ZE460011, Revitalizace odlesn ných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova
v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu
Conserving biodiversity of Socotra Island via Improved Food Security though Plant Cultivation
(Jemen)
17410, Minimalizace mikrobních ztrát p o skladování ovoce a zeleniny
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C, MZe R

480

C, MZe R

300

C, MZe R

523

C, MZe R

163

C, MZe R

584

C, MZe R

74

C, MZe R

753

C, MZe R

135

C, MZe R

405

C, MZe R

160

C, MZe R

420

C, MZe R

774

C, MZe R

458

C, MZe R

228

C, MZe R

312

C, MZe R

288

C, MZe R

312

C, MZe R

250

C, MZe R

227

C, MZe R

180

C, MZe R

796

C, MZe R

140

C, MZe R
C, MZe R
C, MZe R

280
1164
490

C, MZe R

990

C, MZe R
C, MZe R
C, MZe R

215
80
471

C, MZe R

193

C, MZe R

182

C, MZe R

2205

C, MZe R

257

C, MZe R

496

C, MZe R
C, MZe R

24
1800

C, MZe R

3924

C, MZe R

1982

C, MZe R
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Tabulka . 2.10.1 P ehled grant , výzkumných projekt , patent a dalších tv r ích aktivit MZLU
v Brn – pokra ování

9297/2006-17220, Zkoušení ú innosti vybraných p ípravk na houbu Mycosphaerella pini na
borovici a písemné zpracování provedených zkoušek
ízení firemních proces v pr myslu s d razem na potraviná ství
MSM6215648904 eská ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního
sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu, VÝZKUMNÝ
ZÁM R
MSM6215648902 Les a d evo – podpora funk n integrovaného lesního hospodá ství a
využívání d eva jako obnovitelné suroviny, VÝZKUMNÝ ZÁM R
1M0570 Výzkumné centrum pro studium obsahových látek je mene a chmele, VÝZKUMNÉ
CENTRUM
1M06030 Funk ní genomikama proteomika ve šlecht ní rostlin, VÝZKUMNÉ CENTRUM
LC06034 Regulace morfogeneze rostlinných bun k a orgán , CENTRUM ZÁKLADNÍHO
VÝZKUMU
ME757, Role NO v regulaci dormance semen (KONTAKT)
ME843, Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jev na zem d lskou produkci
r stovým modelem STICS (KONTAKT)
ME844, Vývoj a testování metod pro klimatické hodnocení a prognózu meteorologického sucha
v podmínkách R a vybraných oblastech USA (KONTAKT)
Analysis and specification of processes causing formation (KONTAKT)
2E06036, Poradenství na MZLU v Brn (NPV II – LIDSKE ZDROJE)
2B06034, Racionální postupy p i zakládání a ošet ování neproduk ních travnatých ploch
v kulturní krajin (NPV II – ZDRAVÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
2B06101, Optimalizace zem d lské a í ní krajiny v R s d razem na rozvoj biodiverzity (NPV
II – ZDRAVÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
2B06107, Standardizace hodnocení jate ných t l skotu aparativními metodami v systému
SEUROP (NPV II – ZDRAVÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
2B06108, Využití pastvy p ežvýkavc v oblastech LFA k trvalému zlepšování podmínek
životního prost edí (NPV II – ZDRAVÝ A KULTURNÍ ŽIVOT)
2B06124, Snižování dopad a rizik na životní prost edí a získávání informací pro kvalifikované
rozhodování metodami precizního zem d lství (NPV II – ZDRAVÝ A KULTURNÍ ŽIVOT
42p18, Inovace praktické výuky pastviná ství (AKTION)
44p13, Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopad na polní plodiny v semiaridních
oblastech Rakouska a eské republiky (AKTION)
44p9, Ekologické aspekty pastvy v eských a rakouských vyšších výrobních oblastech
(AKTION))
OC076, Vliv lesního managementu na biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystém
s r zným statutem ochrany (COST)
OC077, Testování nových p ístrojových metod pro m ení ko enových systém celých strom
(COST)
OC116, Vliv stresu indukovaného p i manipulacích in vitro a teromoterapii na genetické a
epigenetické zm ny genomu révy vinné (COST)
CII-SK-44, Freemover (CEEPUS)
CII-AT-62 Geoinforma ní technologie (CEEPUS)
VaV640/18/03 Czech Carbo – studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech R
v souvislostech evropského projektu CARBOEUROPE
VaV-SM/2/28/04, Zvýšení podílu p írod blízké porostní složky ekosystému lesa velkoplošných
chrán ných území
VaV-SM/2/25/04, Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystém a
jeho d sledk na zm nu funk ních schopností les , návrh revitaliza ního managementu
FI-IM/229, Nemocni ní a pe ovatelská l žka
FT-TA/062, Výzkum a vývoj progresivních stroj a za ízení k obráb ní d eva
MK96001, Soubor národních autorit ze zem d lství a lesnictví
IAA600050616, Interakce kapradinových porost a p dy na odlesn ných plochách ovlivn ných
kyselými depozicemi
4/2004 (2006), Komplexní ešení problematiky chovu jelena siky v etn škod p sobených touto
zv í v plze ském regionu a navazující ásti karlovarského regionu
4GT, Využití mikrosatelitních analýz p i šlecht ní populace bílých jelen v R u Les
R
1005/3GT471, Arachnofauna stanoviš ovlivn ných vápn ním a hnojením a její dynamika
3GT413, Revitalizace p dního prost edí val 7. LVS Krušných hor s návrhem dalších opat ení
pro obnovu lesa

C, MZe R

60

C, MZe R

144

C, MŠMT R

13030

C, MŠMT R

31189

C, MŠMT R

4517

C, MŠMT R

6475

C, MŠMT R

7518

C, MŠMT R

190

C, MŠMT R

190

C, MŠMT R

315

C, MŠMT R
C, MŠMT R

27
791

C, MŠMT R

246

C, MŠMT R

489

C, MŠMT R

100

C, MŠMT R

647

C, MŠMT R

4250

C, MŠMT R

70

C, MŠMT R

72

C, MŠMT R

45

C, MŠMT R

175

C, MŠMT R

120

C, MŠMT R

290

C, MŠMT R
C, MŠMT R

40
15

C, MŽP R

35

C, MŽP R

928

C, MŽP R

265

C, MPO R
C, MPO R
C, MK R

1080
240
85

GA AV R

161

GA Lesy R

144

GA Lesy R
GA Lesy R

150
333

GA Lesy R

363

Vazbu mezi výzkumnou a vzd lávací inností MZLU v Brn posiluje s cílem rozší it tradi ní pojetí
vysoké školy jako akademické instituce, jejíž poslání je poskytovat ucelené univerzitní vzd lání a
provozovat s ním spojený výzkum a vývoj tak, aby ob složky byly organicky propojeny. Má
vytvo eny kombinace studijních program s odpovídající v deckou a tv r í inností, akreditované
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studijní programy korespondují rovn ž s akreditovanými obory habilita ních ízení a obory pro ízení
ke jmenování profesorem.
Za významný prvek harmonického propojení výzkumné a vzd lávací innosti považujeme výchovu
student k v decké práci, nejen u student doktorských studijních program , ale i student
magisterských a bakalá ských studijních program , formou speciálních kurz o základech výzkumné
innosti, systému a organizaci v decko-výzkumné innosti a systematice v deckého poznání i
provozováním Interní grantové agentury, která dopl uje tv r í výzkumnou strukturu univerzity a její
aktivity a podporuje zapojení student do v decko-výzkumných aktivit univerzity.
Zapojení student do organizace a ízení výzkumu je dáno jejich rovnoprávným lenstvím
v akademickém senátu univerzity a fakult. Podíl student na innostech univerzity a fakult spojených
s výzkumnou inností umož uje student m rovn ž tyto innosti ovliv ovat obecn i v jejich kvalit .
Úsilí o vysokou úrove kvality studia v doktorských studijních programech je rovn ž významnou
sou ástí posilování vazby mezi výzkumnou a vzd lávací inností. Vysoká úrove tohoto nejvyššího
stupn studia z stává stále prioritou, která bude univerzitu posilovat v jejím postavení v rámci eských
i zahrani ních vysokých škol. Jsme si rovn ž v domi skute nosti, že absolventi tohoto nejvyššího
stupn studia vytvá ejí rovn ž pot ebné zázemí pro obnovu pedagogického sboru.
Výzkum, vývoj a tv r í aktivity jako neodmyslitelná sou ást inností univerzity oprav uje MZLU
v Brn považovat se za research university. Vyplývá to nejen ze široké nabídky a akreditace
doktorských studijních program a obor , ale také ze získané akreditace konat na univerzit
habilita ní ízení ve 35 oborech a ízení ke jmenování profesorem ve 28 oborech.
Univerzita je plnohodnotným a stabilním lánkem výchovn vzd lávací soustavy i v deckovýzkumné základny R.
2.11 Infrastruktura univerzity (materiální, technické a informa ní zajišt ní), dostupnost informa ních
zdroj a rozvoj informa ní infrastruktury
Informa ní podporu a dostupnost informa ních zdroj pedagogickým a výzkumným pracovištím
univerzity kvalitn zabezpe uje Ústav v deckých a pedagogických informací a služeb s odd leními
Úst ední knihovnou a Informa ním centrem, a to komplexními informa ními, rešeršními,
audiovizuálními, edi ními, knihovnickými službami (fond: 385 tis. knižních jednotek, 10 tis. p ír stk
ro n ), zprovozn ním elektronických informa ních zdroj (on-line databáze a on-line zdroje plných
text lánk ). Klasické fondy byly po ízeny v roce 2006 za 7 208,8 tis. K , na elektronické informa ní
zdroje bylo vy len no 1 214 tis. K . Knihovnicko-informa ní služby spo ívají v centralizovaném
nákupu fond , jejich katalogizaci a evidenci v Souborném katalogu, zpracování rešerší a poskytování
tuzemské i mezinárodní meziknihovní výp j ní a vým nné služby. Pomocí webových aplikací
automatizovaného knihovního systému KPWin studenti mohou kontrolovat stav svých výp j ek.
V p ti studijních prostorách mají studenti k dispozici 350 studijních míst se 131 PC, skenery a
samoobslužnými kopírkami a tiskárnami, ve volném výb ru 18 216 knižních jednotek, nejdelší
otevírací doba je v Informa ním centru 76 hodin týdn . P ístup k 19 placeným elektronickým
informa ním zdroj m je zajišt n bu nákupem licencí z vlastních prost edk univerzity nebo
spoluú astí na konzorciálních projektech MŠMT R v rámci programu 1N Informa ní infrastruktura
výzkumu 2004–2008:
- 1N04124 Primární elektronické informa ní zdroje z oblasti techniky a aplikovaných p írodních
v d pro v du a výzkum
- 1N04129 Databáze EBSCO – zdroj v deckých informací pro humanitní a spole enské obory
- 1N04144 Multilicence na vstup do Web of Knowledge
- 1N04033 Informa ní zdroje pro ekonomický výzkum
- 1N04151 Informa ní zdroje pro zem d lský a potraviná ský výzkum
- 1N04164 Konzorciální nákup biologických databází II.
Mezi p ístupnými elektronickými informa ními zdroji jsou:
- bibliografické databáze: Web of Knowledge, Journal Citation Abstracts, Scopus, CAB Abstracts,
Food Science and Technology Abstracts, Biological Abstracts, Econlit,
- ekonomické zdroje: EIU ViewsWire, DSI Full Campus Solution
- zdroje asopis s plnými texty lánk nap íklad služby ScienceDirect, SpringerLink, BioOne,
Blackwell Synergy, EBSCO Host (Academic Search Premier, Business Source Premier)
- v sou asné dob 89 titul elektronických knih
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další elektronické zdroje jako je právnická databáze ASPI, výkladový slovník Oxford Reference
Online, OVE obchodní v stník aj.
Všechny elektronické informa ní zdroje jsou dostupné na adrese http://www.mendelu.cz/
ic/databaze.html ze všech po íta zapojených do sít univerzity v etn detašovaných pracoviš .
Pracovišt provozuje také interní informa ní systém, vede filmotéku a videotéku univerzity.
Informa ní a komunika ní technologie zabezpe uje pracovišt Ústav informa ních a
komunika ních technologií (ÚIKT). Páte univerzitní po íta ové sít v Brn je provedena optickým
kabelem. Po íta ová sí je p ivedena do všech budov univerzity a jsou p ipojena všechna pracovišt .
V roce 1999 byly do po íta ové sít implementovány nové technologie pro vysokorychlostní p enosy
dat. Univerzita je p ipojena do Brn nské akademické po íta ové sít (BAPS). Do sít je p ipojeno cca
2000 PS. Sí Zahradnické fakulty v Lednici je tvo ena strukturovanou kabeláží, v síti je více než 100
PS. Sí je pr b žn modernizována, jsou z izována po íta ová pracovišt na studentských kolejích a
p ipojována dislokovaná pracovišt . Z hlediska zapojení do projektu evropských sítí je univerzita
lenem sdružení CESNET, jehož prost ednictvím je sou ástí panevropské akademické sít GÉANT a
je spojena p ímo s adou okolních poskytovatel , v . amerického projektu INTERNET2.
ÚIKT provozuje Univerzitní informa ní systém, jehož zprovozn né moduly znamenají výraznou
modernizaci ve všech oblastech ízení univerzity (administrativa student , administrativa výzkumné
práce, administrativa ú etnictví a personalistiky).
Využívání informa ních a komunika ních technologií (ICT) je rovn ž standardní sou ástí
vzd lávacího procesu (po íta ové u ebny, podpora cizích jazyk , audiovizuální technika sou ástí
výuky aj.) Rozvojem informa ního systému univerzita vytvo ila silný prost edek pro zefektivn ní
inností ve všech oblastech (administrativa, ízení, vzd lávání, výzkum).

Tabulka . 2.11.1 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informa ní služby
P ír stek knihovního fondu za rok
Knihovní fond celkem
Po et odebíraných titul periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)4
Otevírací doba za týden1 (fyzicky)
Po et absen ních výp j ek2
Po et uživatel 3
Po et studijních míst
Po et svazk umíst ných ve volném výb ru

10 663
384 405
706
76
76
60 201
7 021
350
18 216

2.12 Infrastruktura výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni
MZLU v Brn zabezpe uje pro tém 9000 student , 500 u itel a pracovník výzkumu kvalitní
technické a informa ní zázemí a odpovídající služby. Materiáln -technická základna univerzity,
vybavení laborato í a specializovaných výzkumných tým je na odpovídající úrovni evropského
standardu, jehož bylo dosaženo jejím postupným zkvalit ováním zejména v období po roce 1989.
V posledním desetiletí je dopl ována její disponibilní kapacita technikou a p ístroji pro p ibližn 250
laborato í v objemu 15–18 milion K ro n .
Informa ní podporu a dostupnost informa ních zdroj výzkumným pracovištím kvalitn
zabezpe uje Ústav v deckých a pedagogických informací a služeb, a to kompletními informa ními,
rešeršními, audiovizuálními, edi ními, knihovnickými službami (fond tém 390 tisíc knižních
jednotek, p ír stky 10 tisíc ro n ), zprovozn ním elektronických informa ních zdroj (on-line
databáze a on-line zdroje plných text lánk ). Sou ástí pracovišt je Informa ní centrum (5 studijních
prostor s knihovními a asopiseckými fondy).
Informa ní a komunika ní technologie zabezpe uje Ústav informa ních a komunika ních
technologií, který provozuje Univerzitní informa ní systém, jehož moduly znamenají výraznou
modernizaci ve všech oblastech ízení univerzity, v etn administrace výzkumné práce.
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3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA
3.1 Sociální záležitosti student a zam stnanc
Psychologická poradna p i MZLU v Brn je zam ena na psychologické, sociální a profesní
poradenství pro zvyšování sociální kompetence zejména pro studenty vyšších ro ník . V poradn se
využívá metody aktivního sociálního u ení programového (ASUP), kurz komunika ních dovedností,
rétoriky a asertivity.
V roce 2006 byla prohloubena p íprava student na budoucí povolání v rámci profesního
poradenství jednak speciálním kurzem p ípravy na budoucí povolání, jednak rozší ením informací o
akcích typu „Veletrh pracovních p íležitostí“.
Poradna spolupracuje s Bílým kruhem bezpe í (BKB), který se zam uje na pomoc ob tem trestných
in , poskytuje odborné psychologické poradenství student m a zam stnanc m univerzity, výjime n
také jejich rodinným p íslušník m (diagnostika anamnestickou analýzou a psychologickými testy a
následná psychoterapie, spolupráce s logopedickou poradnou).
Nejvíce zájemc o poradenství je z prvních ro ník , kdy je pot eba studenty p eorientovat na
vysokoškolský zp sob studia. Pro velký zájem v zimním semestru byly provedeny dva kurzy, zam ené na
teorii i praxi procesu u ení.
V innosti poradny jsou obsaženy také aktivity související se lenstvím v psychologické spole nosti
(sekce Psychologie práce a organizace, Soudní psychologie), dále v grantové komisi FRVŠ a v IGIP
(vzd lávání vysokoškolských u itel ) a dalších projektech.
Univerzita trvale sm uje pozornost také na oblast pé e a další rozvoj lidských zdroj , tedy i na
pé i o sociální záležitosti zam stnanc . D ležitým nástrojem pro napl ování a následnou kontrolu
stanovených cíl je Kolektivní smlouva univerzity uzav ená s odborovými organizacemi, která stanoví
základní zásady napl ování sociální oblasti a sociálních záležitostí zam stnanc na univerzit .
Pravideln , tj. ro n , se velmi podrobn vyhodnocuje její pln ní a tím je zajišt na pravidelná kontrola
stanovených úkol a v p ípad zjišt ní nedostatk pak možnost p ijetí opat ení k jejich odstran ní.
Výše uvedené oblasti jsou napl ovány pé í o regeneraci a odpo inek zam stnanc , a to využitím
rekrea ních za ízení univerzity i rekrea ních pobyt mimo. Univerzita v nuje trvalou pozornost údržb a
vylepšování vlastních rekrea ních za ízení, d tem zam stnanc univerzity, pro které jsou organizovány
sportovn zam ené prázdninové pobyty a stravování pro všechny zam stnance univerzity i na
dislokovaných pracovištích. Zam stnanci mají možnost nákupu produkt fakult, zejména pak z
vysokoškolských statk p ímo v areálu univerzity, zú astnit se každoro n zakoupeného divadelního
p edstavení, speciálních hudebních vystoupení organizovaných zejména Lesnickou a d eva skou
fakultou a Školním lesním podnikem, na výstavách organizovaných Botanickou zahradou a arboretem,
Zahradnickou fakultou a Školním lesním podnikem a na odborných p ednáškách, seminá ích a
setkáních.
Do oblasti pé e o sociální záležitosti a zvýšení kultury akademického života pat í i akce univerzity
v oblasti dalšího bezplatného vzd lávání, které jsou zam eny na zlepšení postavení a odborné úrovn
i neakademických pracovník univerzity (administrativních pracovník , pracovník výzkumu a
vývoje), a to ke zvýšení jejich adaptability na zm ny ekonomických a technologických podmínek,
zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Jedná se o velmi rozsáhlé a finan n náro né projekty.
Univerzita trvale pe uje o skupiny zam stnanc , které mají komplikovaný p ístup k zam stnání,
nap . osoby zdravotn postižené a umož uje matkám pe ujícím o d ti erpat neplacené volno až do 4
let v ku dít te a v pr b hu prázdnin. Umož uje absolvovat odborné stáže v zahrani í, a to i v p ípad ,
že není jejich organizátorem.
V ad svých inností univerzita neopomíjí ani své bývalé zam stnance a podporuje tak i jejich
sociální pot eby a udržuje kontinuitu kultury akademického života na univerzit .
3.2 Znevýhodn né skupiny uchaze /student
MZLU v Brn se snaží vycházet vst íc specifickým požadavk m na zapojení t chto student do
vysokoškolského vzd lávání a volí individuální p ístup, odvislý od stupn jejich pot eb. Jde o oblast
kvalifikované poradenské pé e, o oblast individuálních pot eb ve výuce, stejn jako o technické
úpravy p ístupu do budov a u eben. V tšina fakult MZLU v Brn spadá do kategorie technických
fakult, kde je možnost uplatn ní znevýhodn ných absolvent v naší spole nosti obtížn jší, naopak
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úsp šn probíhá výuka znevýhodn ných student na Provozn ekonomické fakult . Pavilon Q, kde
fakulta sídlí, je pln bezbariérový.
V roce 2006 byl podán projekt dalšího zp ístupn ní pro znevýhodn né studenty do pavilonu E,
který umožní rozší ení služeb a zlepšení dostupnosti univerzitního zázemí v rámci Institutu
celoživotního vzd lávání.
3.3 Mimo ádn nadaní studenti
Podpora talentovaných student je na MZLU v Brn realizována v oblastech studia, reprezentace
univerzity, výzkumných aktivit a dalšího vzd lávání. Talentovaný je student, který zvládne studium
d íve než pr m rný student, dosahuje ve studiu vynikající výsledky, aktivn se zapojuje do v deckovýzkumné a tv r í práce nebo dosahuje vynikající výsledky p i prezentaci své práce na konferencích,
v r zných sout žích (sport, hudba, výtvarné um ní, literární innost).
Univerzita takové poslucha e podporuje následovn :
• Studijní a zkušební ád MZLU v Brn umož uje student m individuální studium a ukon ení
studia d íve, než je standardní doba studia
• vynikající výsledky jsou oce ovány prosp chovým stipendiem, jednorázovými odm nami p i
ukon ení studia – cena rektora, d kana, pochvalné uznání d kana za záv re nou práci
• fakulta poskytuje mimo ádnou odm nu za úsp šnou prezentaci na konferenci
• fakulta poskytuje mimo ádnou odm nu za úsp šnou reprezentaci školy (sport, hudba, výtvarné
um ní, literární innosti )
• možnost konzulta ní formy studia, dále možnost studia na partnerských univerzitách v zahrani í
• možnost zapojení do v deckých a tv r ích tým dle svého zájmu a nabídky odborných ústav .
3.4 Partnerství a spolupráce
3.4.1 Spolupráce ve výzkumu a vývoji se subjekty v R
Spolupráce s Akademií v d R a resortními výzkumnými ústavy je na MZLU v Brn tradi ní a ve
v decké a výzkumné innosti má svou významnou úlohu, místo i kvalitu. Mezi MZe R a univerzitou byla
uzav ena v roce 2003 Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu, v decko-výchovné
a pedagogické innosti. Konkrétní podmínky spolupráce jsou ešeny formou dvoustranných a
vícestranných smluv mezi výzkumnými ústavy z ízenými MZe R a MZLU v Brn .
Spolupráce s ústavy AV R je krom v decké a výzkumné innosti rozší ena o spolupráci v innosti
pedagogické. Významnou aktivitou na tomto úseku je uzav ení Smlouvy o vzájemné spolupráci p i
uskute ování doktorských studijních program s prezidiem AV R. Ú elem bylo spojit odborné
kapacity smluvních stran p i výchov doktorand . V této souvislosti byla rozší ena akreditace
n kterých obor doktorských studijních program pro pracovišt ústav AV R. Díl í smlouvy o
spolupráci jsou uzav eny s adou resortních i nevládních výzkumných ústav .
Odborné zam ení univerzity zásadním zp sobem ur uje její zapojení do ve ejných diskusí o
problematikách ekologické stability, výživy obyvatelstva, obnovitelnosti a udržitelnosti surovinových
zdroj , rozvoji venkovské krajiny, tržní ekonomiky, kupního chování obyvatelstva apod.
V rámci regionu existuje silná vazba se státní správou v oblasti vytvo ení oficiální politiky m sta
Brno–univerzitní m sto, v prost edí brn nských vysokých škol sdružením Brn nského centra
evropských studií, v oblasti spolupráce s hejtmanstvím Jihomoravského kraje p i založení a
provozování Jihomoravského inova ního centra (zájmové sdružení právnických osob a akreditovaný
len Spole nosti v deckotechnických park a len G2G Incubator Forum, partner Regionální
kontaktní organizace pro VI. RP EU): zde zejména poskytnutí rozsáhlého materiálu a výsledk
zmapování inovativního prost edí ve výzkumu univerzity a dále spole ná p íprava projektu na získání
finan ní podpory z Opera ního programu Rozvoj lidských zdroj , pro opat ení 3.2 Podpora terciárního
vzd lávání, výzkumu a vývoje – s názvem Od vzd lávání k inovacím, spolupráce v p íprav Krajského
informa ního st ediska pro pot eby zem d lství.
Po átkem roku 2005 uzav ela MZLU v Brn smlouvu o spolupráci s Brn nským podnikatelským a
inova ním centrem. P edm tem je podpora v dy a výzkumu na univerzit a p enos technologií a
inovací do podnikatelské praxe a p íprava a realizace spole ných postup p i zabezpe ení cíl a úkol
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státní a regionální politiky v oblasti podpory inova ního podnikání, zejména možnosti p i zakládání
klastr (potenciální spolupracující podniky v rámci klastru D evo vyhledává LDF).
Regionální agrární komora Jihomoravského kraje vyzvala univerzitu ke spolupráci p i založení a
provozování Krajského informa ního st ediska pro pot eby zem d lství a venkova s cílem rozvíjet
venkovský prostor. Odborné zam ení univerzity vytvá í dobré p edpoklady pro spolupráci s p edstaviteli
regionu, institucí a firem v regionu p sobících.
3.4.2 innost v poradenském systému MZe R
Zem d lské poradenství je v eské republice pro období po vstupu do Evropské unie
zabezpe ováno v souladu se schválenou Koncepcí agrární politiky R, a to s cílem vytvo it fungující
poradenský systém jako významný nástroj státu k prosazování cíl státní zem d lské politiky.
Poradenství je sou asn vhodným zp sobem pomoci podnikatelským subjekt m zavád t postupy
týkající se optimalizace hospoda ení, ochrany životního prost edí, nezávadnosti potravin, zdraví a
ádného zacházení se zví aty, bezpe nosti práce v podmínkách podniku. M že rovn ž zem d lským
podnikatel m poskytovat pomoc p i zapojování do evropských program a p i výb ru zdroj
finan ních prost edk .
Pracovníci MZLU v Brn se zapojují do systému zem d lského poradenství na všech sou asných
úrovních uvedeného systému. Poradenství ve ve ejném zájmu je prost ednictvím schvalování a
financování poradenských subjekt strategicky ízeno Odborem výzkumu, vzd lávání a zakladatelské
innosti MZe R. Metodickou, vzd lávací a informa ní podporu a koordinaci aktivit Krajských
informa ních st edisek zajiš uje Národní rada poradenství pro zem d lství a rozvoj venkova. V této
rad má MZLU v Brn zastoupení. Univerzita je do poradenství ve ve ejném zájmu zapojena také na
základ dohody o spolupráci s MZe R.
3.4.3 Poradenské centrum
Poradenské centrum MZLU v Brn je od poloviny roku 2006 dotováno projektem MŠMT R ( .
2E60636, 791 tis. K .) Z izovaný zem d lský poradenský systém je sou ástí univerzity, v roce 2006
v rámci Agronomické fakulty, od roku 2007 v rámci Institutu celoživotního vzd lávání.
Poradenská innost vychází z p ijetí spole né zem d lské politiky, která je spjata s k ížovou
podmín ností cross compliance. Ta zahrnuje p ijetí zákonných požadavk na hospoda ení, p i respektování
vhodných agroenviromentálních podmínek. Oblast zájmu se proto soust e uje na pé i o zdraví
ve ejnosti, zdraví hospodá ských zví at a rostlin, životní prost edí, ale i životní pohodu zví at (welfare
zví at), která aktuáln vychází z na ízení na stavby pro zví ata, stejn jako z minimálních standard
ustájení hospodá ských zví at.
Poradenské centrum uzav elo smlouvu s Krajským informa ním st ediskem pro rozvoj zem d lství
a venkova Moravskoslezského kraje, Krajským informa ním st ediskem Ústeckého kraje pro rozvoj
zem d lství a venkova, Krajským informa ním st ediskem Vyso ina, Krajským informa ním st ediskem JMK.
Nov uzav enou smlouvu o spolupráci mezi Ústavem zem d lských a potraviná ských informací a
Institutem celoživotního vzd lávání MZLU v Brn považujeme za kvalitní základ spolupráce s
nejvyšším poradenským lánkem pro zem d lství eské republiky. Spolupráce mezi Ministerstvem
zem d lství a MZLU v Brn již byla v minulosti potvrzena smlouvou a vztahuje se na celou
univerzitu.
Na jejich základ byly realizovány 3 seminá e – první ve spolupráci s Agrovenkovem Vyso ina,
o.p.s., na téma Obnovitelné zdroje energie v podmínkách EAFRD, druhý ve spolupráci s KIS Brno na
téma Spole ná zem d lská politika pro období let 2007-2013 a t etí seminá byl zam en na
zales ování orné p dy. Zde se poradenské centrum podílelo zajišt ním p ednášejících k tématu „škody
zp sobené zv í“.
Z d vodu informa ní podpory byla z ízená webová aplikace, která je dostupná na adrese
http://www.af.mendelu.cz/external/poradenstvi/.
3.4.4 Spolupráce se st edními školami
P ehled konkrétní spolupráce MZLU v Brn s vybranými st edními školami uvádí tabulka.
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Škola
Gymnázium Mikulov

Oblast spolupráce
Spole ný projekt Sokrates/ Comenius realizovaný v roce 2006, bude
pokra ovat v dalším projektu, spolupráce s doktorandy Zahradní a krajinné
architektury (sociologický pr zkum)
Klva ovo gymnázium Kyjov
P íprava Bc. studia (ve spolupraci s M Ú Kyjov), po ádání dne GIS, ešení
ve ejného prostranství v okolí gymnázia
Masarykova st ední škola zem d lská a
Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
Vyšší odborná škola Opava
zdroj
Mendelovo gymnázium Opava
motiva ní p ednášky, odborné p ednášky v rámci SO
Obchodní akademie a St ední zdravotnická Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
škola Blansko
zdroj
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
obchodní Brno
zdroj
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
sociální Brno
zdroj
St ední odborná škola a Gymnázium Staré Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
M sto
zdroj
St ední lesnická škola Hranice
Výuka v kombinované form studia stud. programu Lesnictví – školící
st edisko, vedení zam stnanc v postgraduálním studiu, lenství
zam stnanc v komisi pro maturitní zkoušky, konzultace obsahu
ekonomických p edm t , výuka u kombinovaného pregraduálního studia
Lesnictví - školící st edisko, vedení zam stnanc v postgraduálním studiu,
zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských zdroj
St ední odborná škola a St ední odborné
Spolupráce se Školskou komisí odborných škol p i Asociace eských
u ilišt nábytká ské Rosice
nábytká . Vznik této komise incioval Ústav nábytku designu a bydlení na
Seminá i odborných škol a u iliš . Komise pracuje pr b žn na u ebních
osnovách odborných škol, pedagog. pom ckách a p íprav absolvent ke
studiu na VŠ, zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem
trenérských zdroj
St ední odborná škola a St ední odborné
Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
u ilišt nábytká ské Rousínov
zdroj
St ední odborná škola a St ední odborné
Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
u ilišt Znojmo
zdroj
St ední odborná škola ekonomická a st ední p íprava výuky 2 semestr obor Ekonomická informatika v prostoru
odborné u ilišt Veselí nad Moravou
St ední odborná škola Šumperk
Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
zdroj
St ední odborná škola vina ská a St ední Smlouva zajiš ující praxi student st . školy na Zahradnické fakult
odborné u ilišt zahradnické Valtice
St ední odborná škola zahradnická a
Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
St ední odborné u ilišt Rajhrad
zdroj
St ední pr myslová škola Hranice, obor
Praktická cvi ení student 4. ro níku v prostorách Státní zkušebny
d eva ský
truhlá ských výrobk ve Zlín .
St ední pr myslová škola chemická Brno odborné praxe student SPŠCH na AF, SO student na AF
St ední pr myslová škola nábytká ská
praktická cvi ení student 4. ro níku v prostorách Státní zkušebny
Byst ice pod Hostýnem
truhlá ských výrobk ve Zlín .
St ední škola obchodu a služeb Jihlava
Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
zdroj
St ední škola p írodov dná a zem d lská Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
Nový Ji ín
zdroj
St ední škola zdravotnická a zem d lsko- Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
ekonomická Vyškov
zdroj
St ední škola zem d lská Olomouc
Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
zdroj
Tauferova st ední odborná škola
Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských
veterinární Krom íž
zdroj
Vyšší odborná škola ekonomická a
výuka vybraných p edm t od zá í 2007, od akad. roku 2007/2008 bude
zdravotnická a St ední škola Boskovice
probíhat výuka obor Finance a Management obchodní innosti, zkvalitn ní
programu pedagogické zp sobilosti rozvojem trenérských zdroj
Vyšší odborná škola lesnická a St ední
V letech 2003 - 2005 spolupráce v rámci programu SAPARD.
lesnická škola B. Schwarzenberga Písek
Vyšší odborná škola lesnická a St ední
Výuka u kombinovaného pregraduálního studia Lesnictví - školící st edisko,
lesnická škola Trutnov
vedení zam stnanc v postgraduálním studiu
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Vyšší odborná škola v Jihlav
Rozvoj profesního vzd lávání u itel
st edních odborných škol v oblasti
zahradnické produkce

Motiva ní p ednášky, uznávání vybraných p edm t pro absolventy VOŠ,
kte í p ijdou na Bc. studium na PEF
Program: Opera ní program Rozvoj lidských zdroj (OP RLZ), Priorita:
3.3. Rozvoj CŽV

3.5 Ubytovací a stravovací služby
Tabulka . 3.5.1 Pé e o studenty – ubytování, stravování
Vysoká škola: Mendelova zem d lská a lesnická univerzita v Brn
L žková kapacita kolejí VŠ celková
Po et l žek ur ených k ubytování student
Po et l žek ur ených k ubytování zam stnanc
Po et l žek k p íležitostnému ubytování host školy
Po et l žek v pronajatých za ízeních
Po et podaných žádostí o ubytování k 31. 12. 2006
Po et kladn vy ízených žádostí o ubytování k 31. 12. 2006
Výše kolejného v K za 1 m síc podle kategorií
studenti
A - bu kový systém
1 900 – 2 535
B - vícel žkové pokoje
1 690 – 1 955
C - ostatní
studenti
Výše stravného v K za 1 hlavní jídlo
22/25
Po et hlavních jídel vydaných v roce 2006
Celkem

studenti
227 999

2 940
2 901x
15
24
0
3 287
2 594
zam st.VŠ
1 900 – 2 535
1 690 – 1 955
zam st. VŠ
22/25
Z toho:
zam st. VŠ
105 148

ostatní

ostatní
53/56
ostatní
46 553

x – ást l žkové kapacity kolejí využívá VFU v Brn , uvedené žádosti a ubytovaní jsou pouze studenti MZLU v Brn

4. INTERNACIONALIZACE
4.1 Strategie MZLU v Brn v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti
V oblasti mezinárodní spolupráce navázala MZLU v Brn v roce 2006 na prioritní oblasti
stanovené Dlouhodobým zám rem rozvoje pro období 2006 – 2010. Vedle zapojení do mezinárodních
vzd lávacích program a mezinárodních projekt ve v d a výzkumu, lenství v mezinárodních
organizacích, p ímé spolupráce s partnerskými univerzitami, zdokonalování aplikace Evropského
kreditního systému, podpory spole ných studijních program se zahrani ními partnery, zavád ní stále
širší nabídky anglicky vyu ovaných jednotlivých p edm t i ucelených program a rozvoje institutu
zahrani ních student samoplátc , realizovala internacionalizaci v oblasti vlastních zahrani ních
styk , ale i prost ednictvím podpory rozvoje kompetencí zam stnanc univerzity nezbytných pro
proces internacionalizace. V jeho rámci došlo k áste né centralizaci zahrani ních aktivit, ke zvýšení
po tu pracovník zahrani ní kancelá e univerzity a k rozší ení škály jejich inností a kompetencí.
Specifikace nezbytných krok pro realizaci strategických cíl rozvoje v oblasti mezinárodní
spolupráce a hodnocení jejich postupného napl ování je sledována v rámci každoro ní aktualizace a
hodnocení Dlouhodobého zám ru rozvoje univerzity. Cílem v oblasti mobilit student ve vztahu ke
studiu v zahrani í bylo dosažení desetiprocentního podílu mobilních student , v oblasti podpory rozvoje
mezinárodních mobilit u itel implementace požadavku na pedagogické p sobení v zahrani ní jako
p edpokladu pro zahájení habilita ního ízení, v rámci zavád ní anglicky vyu ovaných p edm t a ucelených
studijních program vytvo ení takové nabídky akreditovaných a realizovaných studijních program
v angli tin , která obsáhne všechny rozhodující oblasti vzd lávání uskute ované na univerzit , se
sou asným dlouhodobým cílem plného ekvivalentu všech realizovaných studijních program
v eském i anglickém jazyce.
Strategické cíle v oblasti internacionalizace sm ovaly rovn ž k internacionalizaci vnit ního prost edí
univerzity. Prvním z t chto cíl byla snaha o rozvoj kompetencí pracovník univerzity nezbytných pro
rozvoj aktivit v oblasti internacionalizace. Pro napl ování tohoto cíle m li zam stnanci univerzity
možnost navšt vovat kurzy anglického jazyka s d razem na rozvoj prezenta ních schopností a
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dovedností v tomto jazyce. Dalším z cíl v této oblasti je rozši ování po tu hostujících profesor a
jejich systematické za le ování do realizovaných studijních program , rozvoj mezinárodní spolupráce
v oblasti v dy a výzkumu, stejn jako rozvoj institutu p ijímání zahrani ních student na bázi
bilaterálních vým n i studia v ucelených studijních programech. Zna ný potenciál v oblasti
internacionalizace vidí vedení univerzity v oblasti rozvoje institutu zahrani ních student samoplátc .
Za tímto ú elem byly zpracovány plány a zásady ú asti na mezinárodních vzd lávacích veletrzích,
principy práce se studentskými agenty a pravidla p ímého náboru student . Nabídka studia
v anglickém jazyce byla prezentována na „European Higher Education Fair“ v Šanghaji, „European
Higher Education Fair“ konaného v Dillí, veletrhu ICEF (International Conferences, Exhibitions and
Fairs) v Dubaji.
S cílem v tšího zapojení do mezinárodních i dvoustranných projekt byla provedena revize
uzav ených bilaterálních smluv a kriticky analyzovány možnosti a p ístup zahrani ních partner p i
napl ování t chto dohod. MZLU v Brn má aktuáln uzav eno p ibližn 30 bilaterálních dohod o
p ímé zahrani ní spolupráci, s univerzitami v Polsku, Slovensku, Francii, Špan lsku, N mecku, Itálii,
Rusku, Velké Británii, Indii, Chile, Ghan , Nigérii, Jihoafrické republice, USA, Kanad , Kolumbii,
Mexiku, Kirgizstánu, Ukrajin , Vietnamu a Thajsku. K podpisu je p ipravena smlouva s univerzitou
v Kostarice. K inovaci smluv s partnery p edevším z mimoevropských zemí byl využit zejména
rozvojový projekt MŠMT na podporu zahrani ních mobilit student , kterým se tak rozší ily možnosti
pobyt na univerzitách nap . v Thajsku, USA, Kanad , Chile, Mexiku, Rusku, aj. Pedagogi tí i
výzkumní pracovníci se ú astnili mezinárodních konferencí, seminá , workshop , veletrh a jiných
aktivit v zahrani í. Cílem snah v oblasti mezinárodní spolupráce univerzit bylo dále zkvalitn ní
spolupráce s mimoevropskými institucemi formou transatlantických projekt a jiných aktivit. V rámci
t chto zám r byla navázána spolupráce s Univerzitou v Coloradu s cílem p ípravy spole ných
projekt a studijních program , rovn ž byla podepsána bilaterální dohoda o spolupráci s Prestige
Institute of Management & Research Indore a sou asn ve spolupráci s touto institucí byly zahájeny
práce na p íprav „joint degree“ programu Agrobusiness.
4.2 Zapojení MZLU v Brn do mezinárodních vzd lávacích program a program výzkumu a
vývoje
V oblasti vzd lávacích program byl, i p es rozší ení možností podávání projekt v programech
ERASMUS MUNDUS, Asia Link, ALFA, ALBAN, TEMPUS III a dalších, hlavní d raz kladen na
aktivity programu SOCRATES-ERASMUS, který se každoro n rozvíjí jak z hlediska po tu vyjížd jících a
p ijížd jících student a akademických pracovník , tak z hlediska zapojení univerzity do dalších
aktivit (kurikulární projekty, tématické sít ). Rovn ž vzrostl po et partnerských univerzit a
vysokoškolských institucí.
Univerzita v roce 2006 spolupracovala celkem s 98 evropskými institucemi v tém všech zemích
EU, v etn nových lenských zemí a kandidátských zemí. Úsp šn se zapojila také do nového
programu pro vysílání student do Norska, Lichtenštejnska a na Island, FM EHP Finan ní mechanismy
Evropského hospodá ského prostoru.
V rámci programu SOCRATES-ERASMUS se poda ilo navýšit po et vyjížd jících student
d slednou propagací programu mezi studenty a flexibilitou p i obsazování míst na zahrani ních
univerzitách. V oblasti p ijížd jících student jsme konstatovali op t v tší po et zájemc o studium,
zejména ze Špan lska, Itálie, Francie, Slovenska a Turecka. Tito studenti byli pln za len ni do
Univerzitního informa ního systému, který byl z v tší ásti p eložen do angli tiny a zp ístupn n pro
využívání zahrani ními studenty.
V rámci mobilit u itel byla p ijata opat ení pro zvýšení po tu vyjížd jících i p ijížd jících u itel
administrativní a organiza ní podporou ze strany zahrani ní kancelá e rektorátu.
Vedle mobilitních aktivit byla univerzita aktivní také v Intenzivních programech Erasmu, a to jako
koordinující instituce dvou Intenzivních program : Organic Agriculture – Organické zem d lství
(Provozn ekonomická fakulta) za ú asti 17 student ze zahrani í a t í domácích student a Summer
School – Full Integration of Geodata to GIS – Letní škola: Za len ní geografických systém do GIS
(Lesnická a d eva ská fakulta) s ú astí 32 zahrani ních student . Úsp šn byl podán projekt
Intenzivního programu Alternative Business Possibilities in Rural Countryside (Alternativní možnosti
podnikání na venkov ) Agronomickou fakultou. Jako partner se univerzita zú astnila Intenzivních
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program po ádaných zahrani ní partnerskou univerzitou (ESA Angers) World Market and Quality
issues for Animal Sector a European Economic Integration – Impact on Agricultural Markets.
Tabulka . 4.2.1 Partnerské univerzity v programu SOCRATES s uvedením platnosti pro jednotlivé
fakulty
Název partnerské instituce
Zem
M sto
Zahrnuje fakulty
Universität für Bodenkultur Wien
A
Wien
Všechny fakulty
Fachhochschule Burgenland
A
Eisenstadt
PEF
Fachhochschule Kusfstein Tirol
A
Kufsten
PEF
Fachhochschule des bfi Wien
A
Wien
PEF
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
A
Innsbruck
LDF
Universiteit Gent
BE
Gent
AF, LDF
Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental
BE
Tournai
AF
TU Dresden
DE
Dresden
ZF, LDF
Fachhochschule Deggendorf
DE
Deggendorf
PEF
Justus-Liebig Universität Giessen
DE
Giessen
AF
Georg-August-Universität Göttingen
DE
Göttingen
LDF
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
DE
Freiburg
LDF
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
DE
Halle
AF
Hochschule Anhalt
DE
Köthen
ZF
TU München
DE
München
ZF
Universität Rostock
DE
Rostock
AF, PEF
Fachhochschule für Forstwirtschaft
DE
Rottenburg
LDF
Universität Hannover
DE
Hannover
ZF
Eberhard-Karls-Universität Tübingen
DE
Tübingen
PEF
Fachhoschule Rosenheim
DE
Rosenheim
LDF
The Royal Veterinary and Agricultural University DK
Frederiksberg
LDF, AF, PEF
Universidad Politecnica de Madrid
ES
Madrid
Všechny fakulty
Universidad de Vigo
ES
Vigo
LDF
Universidad de Girona
ES
Girona
PEF
Universidad Politécnica de Valencia
ES
Valencia
LDF, ZF, PEF
Universidad de Cordoba
ES
Cordoba
LDF, AF
Universidad Publica de Navarra
ES
Pamplona
AF
University of Helsinki
FI
Helsinki
ZF, LDF
University of Joensuu
FI
Joensuu
LDF, PEF
Kymenlaakso Polytechnic
FI
Kotka
LDF, PEF
Mikkeli Polytechnic
FI
Mikkeli
LDF
Seinäjoku Polytechnic
FI
Ähtäri
LDF
Oulu Polytechnic
FI
Oulu
LDF, AF, ZF
Rovaniemi Polytechnic
FI
Rovaniemi
LDF, AF
North Karelia Polytechnic
FI
Joensuu
LDF
ESA Angers (FESIA)
FR
Angers
Všechny fakulty
Institut National d´Horticulture
FR
Angers
ZF
ENSAM Cluny
FR
Cluny
LDF
ESC Chambéry
FR
Chambéry
PEF
Université de Metz
FR
Metz
LDF
ENSA Montpellier
FR
Montpellier
ZF
Université Henri Poincaré Nancy
FR
Nancy
LDF
ENSA Rennes
FR
Rennes
PEF, AF, ZF
ENGREF Nancy
FR
Nancy
LDF
Université Catholique Lyon
FR
Lyon
PEF
Ecole Régionale des Beaux Arts
FR
St Etienne
LDF
Lycée Forestier de Crogny
FR
Les Loges
LDF
E.M.Lyon
FR
Lyon
PEF
Université de Nice
FR
Nice
PEF
University of Thessaloniki
GR
Thessaloniki
LDF
TEI Heraklion
GR
Heraklion
ZF
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Tabulka . 4.2.1 Partnerské univerzity v programu SOCRATES s uvedením platnosti pro jednotlivé
fakulty – pokra ování
Athens University of Economics and Business
GR
Athens
PEF
Hochschule Wädenswil
CH
Wädenswil
ZF
University College Cork
IE
Cork
PEF
University College Dublin
IE
Dublin
LDF
Galway- Mayo Institute of Technology
IE
Galway
LDF
Universita degli studi della Calabria
IT
Roges di Rende
PEF
Universita degli studi della Basilicata
IT
Potenza
ZF
Universita degli studi di Palermo
IT
Palermo
LDF, PEF
Universita degli Studi della Tuscia
IT
Viterbo
AF
The Catholic University of the Sacred Heart
IT
Milano
PEF
Universita degli studi di Milano
IT
Milano
ZF
Universita degli studi di Firenze
IT
Firenze
LDF, PEF
Universita degli studi di Udine
IT
Udine
AF
Universita degli studi di Padova
IT
Padova
LDF
Universita degli Studi di Torino
IT
Torino
LDF
Universita degli Studi di Trento
IT
Trento
PEF
Wageningen University
NL
Wageningen
LDF, ZF, PEF
HAS den Bosh
NL
Hertogenbosh
ZF
Larenstein International Agricultural College
NL
Velp
LDF
Christian Agricultural College
NL
Dronten
ZF, AF, PEF
Swedish University of Agricultural Sciences
SE
Uppsala, Umea
AF, ZF, LDF
Scottish Agricultural College
UK
Ayr
AF
University of Plymouth
UK
Plymouth
ZF
South of Scotland European College
UK
Dumfries
LDF
University of Dundee
UK
Dundee
LDF
Inverness College
UK
Inverness
LDF
Univerza v Ljubljani
SI
Ljubljana
LDF
Akademia Rolnicza we Wroclawiu
PL
Wroclaw
AF, PEF,ZF
Akademia Rolnicza w Poznaniu
PL
Poznan
PEF
Politechnika Lodzka
PL
Lodz
PEF
Katolicki Uniwersytet Lubelski
PL
Lublin
ZF
Akademia Rolnicza w Krakowie
PL
Krakow
LDF
University of Debrecen
HU
Debrecen
AF, PEF
Corvinus University
HU
Budapest
PEF, ZF
Czent István University Gödöllö
HU
Gödöllö
AF
Siauliai University
LT
Siauliai
LDF, PEF, AF
Slovenská polnohospodárska univerzita
SK
Nitra
Všechny fakulty
Ekonomická univerzita v Bratislav
SK
Bratislava
PEF
Univerzita Mateja Bela
SK
Banská Bystrica
PEF
Technická univerzita vo Zvolene
SK
Zvolen
LDF, ZF
Uludag University
TR
Görükle
PEF
EGE University
TR
Izmir
ZF
Suleyman Demirel University
TR
Isparta
LDF
Gebze Institute of Technology
TR
Gebze
PEF
Yüzüncü University
TR
Van
ZF
University of National and World Economy
BG
Sofia
PEF
Estonian University of Life Sciences
EE
Tartu
Všechny fakulty

V programu LEONARDO DA VINCI byla univerzita zapojena t emi pilotními projekty, z nichž
dvou se zú astnila LDF a jednoho ZF (jednalo se o projekty Learn for Work, Water Resourses Use
and Protection a EnTraCop). Jeden projekt byl ur en student m a jejich mobilit v rámci pracovních
stáží. V roce 2006 se stáží v zahrani í zú astnilo p t student Agronomické a Lesnické a d eva ské
fakulty. Projekt s názvem INTER-AGRIFOR (Internships in Agriculture and Forestry) byl ízen
Zahrani ní kancelá í rektorátu.
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Dalším evropským vzd lávacím programem byl JEAN MONNET, který je ur en pro univerzity,
v jejichž rámci p edstavuje rozvoj EU významnou sou ást rozsahu a zam ení daného p edm tu. Na
PEF, která se jako jediná z fakult m že toho programu ú astnit, byly v roce 2006 financovány dva
projekty programu Jean Monnet: Europen Module: Regional Development support a Economic and
Political Geography of EU.
V programu spolupráce v regionu st ední a východní Evropy CEEPUS byly na univerzit v roce
2006 aktivní t i sít programu (sí tématicky spadající pod PEF–Applied Economics and Management,
koordinovaná slovenským partnerem a sí Applied Geomatics na LDF; byla obnovena také innost
sít For the safe and healthy food and Environment, koordinované budapeš skou Corvinus University,
která zahrnuje tématicky AF a ZF).
Politika v mezinárodní oblasti na úseku v decko-výzkumné innosti, vyjád ená jako internacionalizace,
je v sou asné dob nezbytností, diktovanou existencí a budováním tzv. evropského výzkumného
prostoru. S ohledem na tuto problematiku univerzita zejména:
- vysílá studenty doktorských studijních program v rámci jejich individuálních studijních plán
absolvovat ást studia do zahrani í (v roce 2006: 11 % student )
- podílí se na vytvá ení mezinárodních sítí spolupráce, zejména zapojením do ešení projekt
v programech EU
- udržuje a rozvíjí aktivní lenství v evropských a sv tových mezinárodních v deckých spole nostech
- navazuje spolupráci a realizuje dvoustranné dohody o spolupráci s evropskými a sv tovými
výzkumnými institucemi
- ú astní se mezinárodních v deckých konferencí a seminá a sama je organizuje.
Univerzita byla aktivn zapojena také do mezinárodních projekt ve v d a výzkumu, tj. ty i projekty
programu KONTAKT, ešených Agronomickou fakultou:
- Prostorová analýza vlivu extrémních meteorologických jev na zem d lskou produkci r stovým
modelem STICS (BARRANDE – Francie)
- Vývoj a testování metod pro klimatické hodnocení a prognózu meteorologického sucha v podmínkách
R a vybraných oblastech USA
- Role NO v regulaci dormance semen (USA)
- Analýza a specifikace proces zp sobujících tvorbu nitrátových polutant v zavlažované p d .
V programu dvoustranné spolupráce eské republiky a Rakouska AKTION byly ešeny projekty:
- Hodnocení sucha a vodní bilance a jejich dopad na polní plodiny v semiaridních oblastech
Rakouska a R (AF)
- Inovace praktické výuky pastviná ství: Letní kurz obhospoda ování pastvin (AF)
- Ekologické aspekty pastvy v eských a rakouských výrobních oblastech (AF).
Významná byla ú ast t í pracoviš v mezinárodním programu COST, jednalo se o projekty LDF a ZF:
- Vliv lesního managementu na biodiversitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystém s r zným
statutem ochrany
- Testování nových p ístrojových metod pro m ení ko enových systém celých strom
- Vliv stresu indukovaného p i manipulacích in vitro a termoterapii na genetické zm ny genomu
révy vinné.
V 6. Rámcovém programu EU byly na univerzit ešeny dva projekty: EFORWOOD (Nástroje pro
posuzování vlivu trvalé udržitelnosti na et zec lesního hospodá ství – d eva ský pr mysl) a ATLAS
(Aktivity ke vzd lávání v oblasti využívání a udržitelnosti p dy).
Ústav celoživotního vzd lávání byl zapojen do projektu EU E-FARMER – Výstavba vzd lávacího,
komunika ního a poradenského portálu pro zem d lce prost ednictvím poradc E-Farmer.
V programu rozvojové spolupráce Rakouského institutu byla zapojena AF projektem Decision support
systém as a tool improving sustainability in irrigation practices.
Ministerstvem zem d lství R byly financovány a pracovníky univerzity ešeny projekty rozvojové
pomoci:
- Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi (AF)
- Revitalizace odlesn ných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkovských oblastí
centrální vrchoviny Vietnamu
- Zachování biodiversity na ostrov Socotra zlepšováním bezpe nosti produkce potravin
prost ednictvím kultivace rostlin (Jemen).
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4.3

lenství akademických pracovník MZLU v Brn v mezinárodních a profesních organizacích a
sdruženích je uvedeno v tabulce . 4.3.1–4.3.4.

Tabulka . 4.3.1 Agronomická fakulta
Název spole nosti
American Botanical Society
American Society of Plant Biologists
International Society for Plant Molecular Biology
Federation of European Societies of Plant Physiology
Federation of European Societes of Plant Biology
International Society of Vegetation Science
International Plant Growth Substances Association
International Union of Soil Science – IUSS
Österreichische Grünland Gesellschaft
European Society for Soil Conservation
Asociacion Mundial de Ingenieros Agronoms
International Commission on Irrigation and Drainage – ICID
International Soil Tillage Research Organization (ISTRO)

Deutsche bodenkundliche Gesellschaft
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung
Redak ní rada Pflanzenbauwissenschaften (Ulmer, Stuttgart,
SRN)
Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften e.V.
Redak ní rada Plant Protection Science
European Society of Agronomy (ESA)

European Weed Research Society (EWRS)
European Association for Potato Research
Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast
European Countries
FAO/CIHEAM – Lowland Grasslands Sub-Network
European Working Group on Viruse sof Graminae
World´s Poultry Science Association (WPSA)

Evropská komise výživy dr beže p i WPSA
Redak ní rada série knižních monografií “Microlepidoptera of
Europe”, Stenstrup, Dánsko
Redak ní rada asopisu Polskie Pismo Entomologiczne
Societas europaea lepidopterologica
Sociedad hispano – luso americana de lepidopterologia
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Jména len
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Doc. RNDr. B etislav Brzobohatý, CSc.
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Ing. Jozef Balla, Ing. Pavel Haná ek, Ph.D.
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Prof. Ing. Ladislav Havel, CSc.
Doc. RNDr. B etislav Brzobohatý, CSc.
Doc. RNDr. V ra Zelená, CSc.
Doc. RNDr. B etislav Brzobohatý, CSc.
Prof. RNDr. Marta Tesa ová, CSc.
Prof. Ing. František Hrab , CSc.
Dr. Ing. Milada Š astná
Dr. Ing. Milada Š astná
Dr. Ing. Milada Š astná
Prof. Ing. Jan K en, CSc.
Ing. Jan Málek, CSc.
Ing. Blanka Procházková, CSc.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Prof. Ing. Old ich Chloupek, DrSc.
Prof. Ing. Old ich Chloupek, DrSc.
Prof. Ing. Jan K en, CSc.
Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.
Prof. Ing. Josef Zimolka, CSc.
Prof. Ing. Jan K en, CSc.
Ing. Jan Málek, CSc.
Doc. Ing. Josef Zehnálek, CSc.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Doc. Ing. Miroslav J zl, CSc.
Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Prof. Ing. Ji í Zelenka, CSc.
Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
Prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Prof. Ing. Ji í Zelenka, CSc.
Prof. RNDr. Zden k Lašt vka, CSc.
Prof. RNDr. Zden k Lašt vka, CSc.
Prof. RNDr. Zden k Lašt vka, CSc.
Prof. RNDr.Zden k Lašt vka, CSc.

Tabulka . 4.3.1 Agronomická fakulta
The New York Academy of Sciences
International Fur Animal Scientific Association
European Society for New Methods in Agricultural Research
Slovenská akademie zem d lských v d
Tabulka . 4.3.2 Lesnická a d eva ská fakulta
Název spole nosti
UNIGIS International
IUFRO

IUFRO –EFI
FORMEC (Mezinárodní symposia lesnických univerzit a
výzkumných ústav Mechanisierung der Waldarbeit)
Zusammenkunft der Sektion Forsttechnik
Panel of International Experts, Council for the Renewal of
Undergraduate Education and Royal Swedish Academy of
Sciences
Forest Academy of Finland
Normaliza ní skupina ISO/TC 23, SC 17 „Portable Forest
Machinery“
CIC
FACE
IUSS
Tabulka . 4.3.3 Provozn ekonomická fakulta
Název spole nosti
EAAE
Evropská spole nost pro d jiny ekonomického myšlení (ESHET)
Sv tová asociace pro výzkum a aplikaci p ípadových studií
(WACRA)
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
AMF ((americká asociace matematik )
International Atlantic Economic Society (IAES)
EAIR (The European Higher Education Society)
European Council for Business Education
Institut of Public Finance (NL)
Euroscience; Association for Political Theory (APT).
CZLUG
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
Eastern Europe Management Institute EEMI – Pool of
International Experts
Vineyard Data Quantification Society (VDQS) Paris, France
International Association on Public and Non Profit Marketing
International Review on Public and Non Profit Marketing
International Fiscal Association
European Institute of Advanced studies and Management
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Ing. Milan Van k, CSc.
Ing. Milan Van k, CSc.
Doc. RNDr. Michael Pöschl, CSc. - sekretá
Prof. Ing. Jan K en, CSc.
Jména len
Prof. Ing. Vladimír Židek, CSc.
Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.,
Prof. Ing. Jind ich Neruda, CSc.,
Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.,
Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.,
Prof. Ing. Petr Kantor, CSc.,
Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.,
Prof. Ing. Vladimír Tesa , CSc.,
Prof. Ing. Emil Klimo, DrSc.,
Prof. Ing. Ji í Kulhavý, CSc.
Prof. Ing. Ji í Kulhavý, CSc.
Prof. Ing. Jind ich Neruda, CSc.
Prof. Ing. Jind ich Neruda, CSc.
Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc
Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc
Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
Prof. Ing. Josef Hromas, CSc.,
Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.
Prof. Ing. Josef Hromas, CSc
Prof. Ing. Ji í Kulhavý, CSc.
Jména len
Prof. Ing. V ra Be vá ová, CSc.
Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Prof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
Prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Ing. David Procházka
Prof. RNDr. Ji í H ebí ek, CSc.
Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Ing. Svatopluk Kapounek, PhD..
Doc. JUDr. Martin Jank , CSc.
Doc. JUDr. Martin Jank , CSc.
Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
Mgr. Ji í Kolman
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Ing. David Procházka
Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Tabulka . 4.3.4 Zahradnická fakulta
Název spole nosti
ISHS
International Society for Horticultural Science

Jména len
Doc.Ing. Robert Pokluda,Ph.D.
Prof.Ing. František Kobza,CSc.
Dr.Ing. Ji í Uher
EUCARPIA
Prof.Ing. František Kobza,CSc.
Royal Horticultural Society
Dr.Ing. Ji í Uher
Agriculturale di biodinamici
Ing. Pavel Borusík
International Society of Arboriculture, Czech Chapter
Doc.Ing. Miloš Pejchal, CSc.
The Royal Horticulture Society
Ing. Ji í Martinek, Ph.D.
Deutsche Gesellschaft für Qualitätsforschung (Pflanzliche Prof.Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Nahrungsmittel)
Eurofin Working group Plums and Prune
Prof.Ing. Jan Goliáš, DrSc.
International Association for Landscape Ecology
Dr. Ing. Alena Salašová
(prost ednictvím CZ-IALE)

4.4 Mobilita student a akademických pracovník
Mobilita student a akademických pracovník probíhala v rámci ú asti v programech, projektech a
sítích spolupracujících institucí na základ uzav ených dohod a aktuálních nabídek.
V rámci programu SOCRATES-ERASMUS vycestovalo na zahrani ní pobyty celkem 245 student na
1053 studentom síc a dalších 10 student v rámci Intenzivních program . Univerzita p ijala na
základ bilaterálních dohod programu 78 p ijížd jících student na 484 studentom síc a dalších 49
v rámci dvou Intenzivních program . V oblasti u itelských mobilit se jednalo o 48 u itel a 62
u itelotýdn , pokud jde o vyjížd jící u itele, p ijelo celkem 16 u itel na 20 u itelotýdn .
Další mobility se uskute nily v rámci odborných praxí programu LEONARDO DA VINCI, v rámci
programu CEEPUS a na základ projektu mobilit rozvojového programu. 29 student vyjelo na 100
studentom síc v tšinou do mimoevropských destinací v rámci dohod o p ímé spolupráci mezi
univerzitami a jako freemove i do zemí Latinské Ameriky, do Thajska a také v rámci Double Diploma
na evropské univerzity.
Údaje o mobilitách jsou zpracovány v tabulkách . 4.4.1 – 4.4.5.
Tabulka . 4.4.1 Zapojení MZLU v Brn v programech mezinárodní spolupráce ve vzd lávání –Programy EU
pro vzd lávání a p ípravu na povolání
Socrates
Socrates
Program
Leonardo
Erasmus
Comenius
Grundtvig
Lingua
Minerva
Po et projekt
5
4
Po et vyslaných student /
255/1058
5/15
celkový po et studentom síc
Po et p ijatých student /
127/493
0
celkový po et studentom síc
Po et vyslaných ak.
48/62
5/5
prac./celkový po et u itelotýdn
Po et p ijatých ak. prac./celkový
16/20
po et u itelotýdn
Dotace (v tis. K )
Tabulka . 4.4.2 Ostatní programy
Program
Po et projekt
Po et vyslaných student /celkový po et studentom síc
Po et p ijatých student /celkový po et studentom síc
Po et vyslaných akademických pracovník /celkový po et u itelotýdn
Po et p ijatých akademických pracovník /celkový po et u itelotýdn
Dotace (v tis. K )

Ceepus
3
11/11
3/7
4/4
1/1

Aktion
3
2/2

Pozn.: Ve sloupci Ostatní uve te všechny programy ve ejné vysoké školy, které není možno jinak za adit.
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Ostatní

2/2

Tabulka . 4.4.3 Další studijní pobyty v zahrani í
Program
Po et vyslaných student /celkový po et
studentom síc
Po et p ijatých student /celkový po et
studentom síc
Po et vyslaných akademických
pracovník /celkový po et u itelotýdn
Po et p ijatých akademických
pracovník /celkový po et u itelotýdn

Vládní stipendia

6/24

P ímá meziuniverzitní spolupráce/z toho
Rozvojové programy
mimo
Evropu/z toho
Rozvoj. progr.

v Evrop /z toho
Rozvoj. progr.

11/11
52/52
2/0
8/0

18/18
48/48
5/0
20/0

4/4

2/7

4/4

1/5

Poznámky k tabulkám :
V programu SOCRATES-ERASMUS v roce 200 krom hlavní aktivity programu, tj. mobilit, participovala
univerzita ve dvou Intenzivních programech (IP) a koordinovala dva Intenzivní programy. Po ty zú astn ných
student a u itel jsou zahrnuty v celkových po tech.
V ostatních podprogramech programu Socrates nebyla univerzita zapojena.
V programu LEONARDO byly realizovány pobyty jednak v rámci pilotních projekt , jednak stáže student
v projektu mobilit.
Tabulky neobsahují údaje o p ijížd jících zahrani ních studentech v rámci studijních program , vyu ovaných
v angli tin , kte í p ijížd jí na PEF.

Tabulka . 4.4.5 P ehled studijních program akreditovaných v cizích jazycích
Studijní programy
Skupiny studijních program
bak.
mag
mag.
navazující
AJ
AJ
AJ
P írodní v dy a nauky
Technické v dy a nauky
Zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
Zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
Spole enské v dy, nauky a služby
Ekonomie
2
1
2
Právo, právní a ve ejnosprávní innost
Pedagogika, u itelství a sociál. pé e
Obory z oblasti psychologie
V dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem
2
1
2

AJ
1
1
1

Celkem
stud.prog./
obor
AJ
1
1
1

1

6

4

9

dokt.

4.5 Spole né studijní programy – Joint Degree programy
Program EURAMA – European Animal Management je mezinárodní Magisterský studijní
program, do kterého je zapojena Agronomická fakulta ve spolupráci s Provozn ekonomickou
fakultou. Je realizován konsorciem, jehož ádným lenem se stala univerzita v roce 2006. Byl
p ipraven specializa ní rok studia Animal Chain Management in central European Countries a ú ast
prvních student je o ekávána v akademickém roce 2007–2008. Partnery v projektu jsou skupiny škol
FESIA, University of Wageningen a Universidad Autonoma de Barcelona;
Double Diploma programme – Ecole Supérieure de Commerce Chambéry – na základ smlouvy,
podepsané v roce 2004, studují studenti pátého ro níku partnerských škol na hostitelské univerzit a
po ukon ení studia obdrží dvojí diplom. Programu se zú astnili t i francouzští studenti a a t i studenti
MZLU v Brn ;
Double Diploma programme – Universita Degli Studi di Calabria: smlouva o dvojím diplomu,
funguje na stejném principu, zú astnila se jedna studentka MZLU v Brn .
V pr b hu roku 2006 prob hly p ípravné práce na n kolika dalších projektech spole ných
studijních program , které univerzita považuje za pokro ilou formu zahrani ní spolupráce a jednu
z hlavních aktivit v rámci internacionalizace.
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5. ZAJIŠ OVÁNÍ KVALITY INNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA MZLU V BRN
5.1 Systém hodnocení kvality – charakteristika
Kvalita innosti MZLU v Brn je zajiš ována všemi spolutv rci tohoto procesu, p i emž
požadavek sdílení této odpov dnosti za jejich kvalitu je v akademickém prost edí univerzity
považován za etickou normu. Kvalitu celku zajiš uje vedení univerzity. Nástrojem udržení kvality je
její trvalé monitorování, hodnocení, kontrola a vyhodnocení ú ink kontroly (dopad) a jejich využití
v ídícím procesu.
Explicitní standardy hodnocení kvality jsou univerzit známy a p ijímány v d sledku jejich obecn
zavedené závaznosti. Význam hodnocení s d razem na kvalitu roste s obecným požadavkem
souvisejícím s množstvím generovaných znalostí a je stimulováno p edevším hranicemi disponibilních
finan ních zdroj a zvyšující se odpov dností za hospodárnost vynaložených prost edk . Zvýšené
požadavky spole nosti na zd vodnitelnost inností univerzity a jejich kvalitu, pot eby, cíle a p ínosy
(tzv. p idaná hodnota) a užitek formulují jednak rovina intelektuální relevance, kterou ur uje sama
výzkumná komunita a dále rovina sociální relevance, kterou posuzují mimouniverzitní uživatelé.
Pokud rozlišujeme hodnocení kvality v rovin sumativní (hodnocení výsledk ) a hodnocení
formativní (zam ené na proces zlepšování, na tzv. zp tnou vazbu – tzv. coaching), musíme konstatovat,
že na univerzit , zatím p evládá hodnocení sumativní, nap . samovolné mechanismy monitorování
kvality jako po et akreditovaných obor pro habilita ní ízení a ízení ke jmenování profesorem, po et
habilitovaných docent a jmenovaných profesor z ad len akademické obce univerzity, po et
externích uchaze o habilita ní ízení a ízení ke jmenování profesorem, po et úsp šn p ijatých
projekt a zakázek v rámci grantových agentur v R, program EU a dalších zahrani ních program ,
po et získaných výzkumných zám r a výzkumných center, po et publikací, po et publikací
v asopisech s IF, po et publikací v zahrani í apod.
V rámci EU je v posledních letech asto rozhodujícím kritériem uplat ovaným na podmínky
výzkumu zam ení na inovace, p ípadn na p ísp vek k tvorb inovací a z etelným trendem je d raz
na praktické uplatn ní výzkumu.
Sdílíme názor, že vývoj metodologie a standard hodnocení je nejen pot ebný, ale i nezbytný.
Ve vztahu k výzkumným innostem používá univerzita p im en mechanismy monitorování
kvality popsané výše, aktuáln zejména v souvislosti s Metodikou hodnocení výzkumu a vývoje a jejich
výsledk (Rada pro výzkum a vývoj, MŠMT R), která v sou asnosti zabezpe uje spole nou kulturu
kvality. Jejím cílem je vyhodnocení efektivnosti institucí a kvality výsledk ve vazb na výdaje ze
státního rozpo tu. Jako zdroje pro hodnocení se využívá celostátní databáze Registr informací o
výsledcích, do n hož údaje o výsledcích dodáváme. Pro kvalitu výsledk jsou uvažovány publikace
v asopisech s r zným impact faktorem, odborné lánky v recenzovaných neimpaktovaných
asopisech, aplikované výstupy.
5.2 Vnit ní hodnocení kvality
Pravideln jej uskute ují V decká rada MZLU v Brn a Správní rada MZLU v Brn , kde je
vyhodnocováno zejména hledisko odborné úrovn , soulad s koncepcí fakult, trend daných obor a
dalších ukazatel pot ebných pro udržení kontaktu se širší v decko-výzkumnou komunitou. Také se
hodnotí, zda plánované cíle pro daný rok byly spln ny a jaké byly prezentovány nové výsledky,
zejména publika ní aktivita související s výsledky výzkumu, jakým zp sobem je napln no další
poslání výzkumných projekt , jako je podpora tv r í innosti pregraduálních a postgraduálních
student , jak je posilována meziústavní spolupráce, spolupráce se zahrani ní v deckou komunitou, jak
je posilováno motivování mladých a perspektivních pracovník zp ístupn ním zdroj výzkumných
projekt (nejen áste nými úvazky, možnostmi absolvování zahrani ních pobyt , ú astmi na
konferencích a sympoziích, ale i poskytnutím stejných práv k získávání finan ních odm n za
publika ní innost jako mají kmenoví pracovníci).
Monitorování kvality a její hodnocení: Povinnost a odpov dnost za zjiš ování kvality výzkumu
jsou obecn sdíleny, zajiš ovány a dány strukturou ízení. Hodnotící zprávy za jednotlivé oblasti
zpracovávají dle ú elu i jejich zam ení vedoucí nebo metodi tí pracovníci r zných úrovní za
jednotlivé oblasti inností, nebo jednotlivci v rámci sebehodnotících zpráv. Periodicita, etnost a
pravidelnost zpráv je dána jejich ú elem: Hodnotící evalua ní zprávy ur ené a vyžádané Akredita ní
komisí R pro akreditaci habilita ních obor a obor ke jmenování profesorem dle délky p iznané
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akreditace, Výro ní hodnotící zpráva o innosti univerzity, Hodnocení a aktualizace Dlouhodobého
zám ru MZLU v Brn pro MŠMT R každoro n , Hodnotící zprávy o díl ích innostech
univerzity/fakulty/ústavu pro v decké rady, kolegia d kan a rektora 1x–2x ro n . Jinými iniciátory
hodnocení jsou nap . další resortní ministerstva, v podmínkách univerzity zejména resort zem d lství,
v oblasti výzkumu Rada pro výzkum (hodnocení publika ní innosti prost ednictvím sb ru dat pro
Registr informací o výsledcích výzkumu). Frekvence a zp sob hodnocení je rutinní a koná se
v ro ních intervalech.
5.2.1 Výsledky vnit ního hodnocení v decko-výzkumné innosti a jejich využití
Vyhodnocení p íležitostí a rizik spojených s v decko-výzkumnou inností: Nové p íležitosti
v oblasti výzkumu z hlediska spole enských a hospodá sko-ekonomických zm n se staly mj. sou ástí
nov formulovaných priorit v decko-výzkumných zám r univerzity, jiné p íležitosti jsme rozpoznali
ve využití intelektuálního potenciálu mladé generace, zejména v oblasti spole ného výzkumu se
studenty, z ízením Interní grantové agentury MZLU v Brn a silným zapojením mladých v deckých
pracovník do výb rových sout ží Grantové agentury R (tzv. postdoktorské granty), další p íležitosti
v oblasti výzkumu se otev ely univerzit ve škále Rámcových program EU, jež se od dubna 2004
staly pln dostupné R jako lenu EU. Víceoborové zam ení výzkumu umož uje na MZLU v Brn
p i ešení v tších výzkumných celk využít komplexn jších p ístup a zpracování problematiky
mezioborov .
Omezení výzkumné innosti jsou dány v obecné rovin procentem státních zdroj HDP uvoln ných pro
oblast vzd lávání a pro oblast výzkumu a dále jejich p erozd lením pro jednotlivé sektory – tedy státní
politikou vzd lávání, výzkumu a vývoje, dále formami ízení (státní financování institucionálního
charakteru – ú elové financování grantových agentur – absence podíl soukromého sektoru) a mírou
centralizace a decentralizace ízení v rámci univerzity a fakult. Významným omezením výzkumné
innosti Agronomické fakulty a Zahradnické fakulty po stránce disponibilních finan ních prost edk
znamenala pro rok 2006 skute nost, že fakulty nem ly financovány ani jeden výzkumný zám r.
Omezení (naopak i p íležitosti) souvisejí rovn ž s podílem disponibilní a uvoln né kapacity (lidské
zdroje) a její kvality, s metodickým zpracováním program , kvalitou tým , kvalitou a možnostmi
informa ních podpor a materiáln technického zázemí. Nezanedbatelné jsou prvky flexibility
v procesech ešení problém , optimální integrace s národní i mezinárodní komunitou ve vzd lání a
výzkumu a spoluprací s dalšími institucemi. V oblasti výzkumu jsou možnosti i omezení spojeny
s optimálními proporcemi a kombinací teoretického a aplikovaného výzkumu, optimální implementací
inova ních ešení aj. Uvedené prvky, které mohou být sou ástí v decko-výzkumných inností podle
jejich aktuální existence i absence, aktuální a optimální míry v roli p ednosti i naopak v roli
omezení procesu, jsou univerzitou sledovány v rámci kontrolního systému fungování procesu výzkumu
a jeho kvality.
Financování: Omezení p edstavuje skute nost, že financování provozu univerzity je zabezpe eno
z 90 % státními zdroji. Možnosti posílení rozpo tu univerzita pom rn dob e využila vlastní aktivní a
tv r í inností v oblasti grantov financovaného výzkumu.
Zam ení výzkumného programu umožnilo univerzit pružn reagovat na nejnov jší poznatky a
trendy výzkumu v disciplínách, jejichž výuku a rozvoj univerzita zabezpe uje a rovn ž reagovat na
zm ny chápání funkcí zem d lství p i zabezpe ování trvale udržitelného rozvoje spole nosti.
5.3 Vn jší hodnocení, v etn mezinárodního hodnocení
Externími hodnotiteli výzkumné innosti jsou MŠMT R, Akredita ní komise MŠMT R,
p ípadn ad hoc resortní ministerstva, Rada pro výzkum a vývoj MŠMT R. Závaznost jejich
stanovisek se r zní vzhledem k objektu hodnocené oblasti, v tšinou však jsou závazná.
Úrove grantových výzkumných projekt je hodnocena na úrovni poskytovatel finan ních
podpor, tedy resortních ministerstev R a rovn ž Grantovou agenturou R. Pravidla hodnocení jsou
dána p i vypsání výb rových ízení, liší se dle r zných poskytovatel , p i emž se v tšinou d raz klade
zejména na publikované výsledky a výsledky uplat ované v praxi. Hodnocení výzkumných projekt
zahrani ními lektory, která jsou dle pot eby nebo dle pravidel výb rových sout ží ve výzkumu
vyžadována, jsou spíše doporu ujícího charakteru. Úrove ešení projekt je posuzována i podle
aktivity na kongresech, seminá ích apod. odborných akcích v R i v zahrani í. Ur itým vodítkem
dobré kvality v decko-výzkumné innosti mohou být i takové ukazatele jako zájem zahrani ních
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partner o spoluú ast na ešení našich projekt , p ípadn i poptávka státní správy, zem d lské,
lesnické a ekonomické praxe po expertní a poradenské innosti našich pracovník .
Specifickými hodnotiteli jsou evalua ní orgány zahrani ní. S ohledem na dosažený rozvoj
výchovn -vzd lávací i výzkumné innosti evropských univerzit a vzhledem k odhodlání univerzity
tyto oblasti nadále zkvalit ovat v rámci své p sobnosti dosp la univerzita k rozhodnutí podstoupit
v roce 2005 rozsáhlou mezinárodní evaluaci, jež by tomuto procesu poskytla významný impuls.
V uplynulých šesti letech univerzita implementovala adu kvalitativních zm n, prošla zna ným
rozvojem tém ve všech sférách univerzitního života a vn jší evaluace spojená s kontrolou kvality
m la univerzit poskytnout p íležitost k ov ení efektivity realizovaných zm n. Evaluace provedená
EUA (Asociace evropských univerzit) m la sloužit jako dokument bilancující proces rozvo-je
univerzity a umož ující také deklarovat pot eby, sm ry a oblasti dalšího r stu a zvýšit kvalitu
základních inností, p i emž rozvoj kvality sledovala univerzita jako prioritu. Za specifickou oblast
evalua ního procesu zvolilo její vedení rozvoj evalua ních procedur univerzitního výzkumu s cílem
získat poznatky o dalších možnostech jak optimalizovat finan ní a lidské zdroje této oblasti.
5.3.1 Výsledky vn jšího hodnocení v decko-výzkumné innosti
Výsledek vn jšího hodnocení uvedené evaluace EUA byl pozitivní. Jak je uvedeno v úvodu tohoto
materiálu: z hlediska dlouhodobého vývoje v decko-výzkumné innosti m žeme s odvoláním na toto
hodnocení konstatovat, že její tradi ní významné místo vedle pedagogické innosti, a to ve všech
jejích aspektech, a jsou to d ív jší tzv. v decké školy, dnes celky jako výzkumné zám ry fakult,
výzkumná centra, úsilí o modernizaci materiální a p ístrojové techniky, internacionalizace a spolupráce
s významnými zahrani ními výzkumnými pracovišti, úsp chy v získávání grantových dotací, zapojování
student doktorských studijních program do v deckých tým kon e, je významným modernizovaným
prvkem univerzitního života, který adí naši univerzitu mezi tzv. research university.
5.4 Hodnocení kvality vzd lávacího procesu
Hodnocení kvality vzd lávacího procesu probíhá na n kolika úrovních. V základní rovin
odpovídají za kvalitu vzd lávacího procesu v souladu se Studijním a zkušebním ádem MZLU v Brn
garanti jednotlivých p edm t , dále pak vedoucí p íslušných ústav a d kani fakult. Vedle toho jsou
kvalita studijních plán a jejich rozvoj ízeny programovými komisemi složenými z odborník dané
fakulty.
Vn jší hodnocení je založeno p edevším na akredita ním ízení, kterému podléhají studijní
programy v periodických intervalech.
Další hodnocení je provád no pravideln každý semestr prost ednictvím Evaluací p edm t studenty v
rámci Univerzitního informa ního systému, odpov di jsou ur eny pro garanta, p ednášejícího,
zkoušejícího i cvi ícího, dále pro vedoucího garantujícího pracovišt a vedení fakulty. Výsledky
hodnocení jsou podkladem pro sm r dalšího vývoje kvality výuky.
Kvalita vzd lávání z pohledu mezinárodních standard je postupn ešena v souvislosti s pokrokem
v prosazování jednotného pohledu na studium ve vymezených oblastech studia v rámci EU (nap íklad
EULA – evropský zahradní architekt). Standardizace a mezinárodní akreditace v tomto pojetí není
aktuáln v dostate né mí e vymezena, p esto se univerzita do tohoto procesu snaží aktivn zapojovat.
Kvalita vzd lávacího procesu je také kontrolována prost ednictvím zapojení MZLU v Brn do
mezinárodních konsorcií, Double Degree nebo Joint Degree.
5.5 Údaje o finan ní kontrole
5.5.1 Z ízení, udržování a efektivnost vnit ního kontrolního systému
K zajišt ní vnit ního kontrolního systému na MZLU v Brn byla dle zákona . 320/2001 Sb., o
finan ní kontrole, vydána Sm rnice rektora . 3/2003. Její realizací v praxi a d sledným dodržováním
jsou vytvo eny podmínky pro hospodárné, efektivní a ú elné vynakládání finan ních prost edk p i
pln ní zám r a cíl univerzity provád ním p edb žných, pr b žných a následných kontrol všech
operací. Sou ástí vnit ního kontrolního systému je zjiš ování, vyhodnocování a ur ování závažnosti
rizik. Byla zpracována mapa rizik – tématické okruhy, ve kterých se mohou vyskytovat rizika
v období let 2005–2007. Na jejím zpracování se podílel management a interní audit MZLU v Brn .
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Interní audit byl zam en p edevším na systémy, výkony a shody. Byly prov ovány nap . oblasti
sytému erpání prost edk v projektech vzd lávání, v dy a výzkumu, výb rová ízení vhodných
dodavatel , pronájmy nebytových prostor, evidence majetku, hospoda ení p i realizaci údržby a oprav
služebních vozidel. Funk nost vnit ního kontrolního systému byla prov ována soub žn s
auditovanou oblastí.
Vnit ní kontrolní systém je za len n do informa ního systému. Obsahuje pot ebné informace o
majetku, aktivech a závazcích školy a monitoruje veškeré provád né operace. Tyto informace
umož ují správné provedení všech fází ídící kontroly.
5.5.2 Informace o p ípadech podez ení na možné korup ní jednání a o prokázaných p ípadech
korup ního jednání
V souvislosti s prov ovanými oblastmi nebylo na MZLU v Brn v roce 2006 prokázáno korup ní
jednání
6. ROZVOJ MZLU V BRN
V roce 2006 obdržela univerzita v rámci rozvojových projekt MŠMT R 33946 tis. K .
Rozhodující ást finan ních prost edk byla využita na realizaci program na podporu rozvoje
struktury a modulární stavby studijních program . Prvo adým ú elem byla modernizace studijních
program a jejich p izp sobení pot ebám trhu práce a dosažení maximální uplatnitelnosti absolvent
na n m. V souladu s nároky kladenými na rozvoj moderních technologií byl zna ný objem prost edk
v nován rovn ž na nákup a rozvoj za ízení, která jsou nezbytnou sou ástí moderní informa ní a
komunika ní infrastruktury a vedou k usnadn ní informa ní tok uvnit i vn univerzity. Rovn ž se
zlepšila vybavenost n kterých laborato í a u eben. T etí prioritou z stává rozvoj internacionalizace se
zam ením na zvýšení atraktivnosti univerzity pro zahrani ní studenty. Záv re ná kontrolní analýza
projekt mohla konstatovat, že p evážná v tšina úkol , které m ly být v rámci rozvojových projekt
ešeny, byla skute n realizována.
6.1 Zapojení do Rozvojových program MŠMT R
Tabulka . 6.1.1 Zapojení MZLU v Brn do Rozvojových program MŠMT R
Rozvojové programy pro ve ejné vysoké školy
Program na podporu rozvoje struktury a modulární
stavby studijních program
Program na p ípravu a rozvoj studijních program
pro u itele
Program na p ípravu a rozvoj lidských zdroj
Program na rozvoj moderních technologií
Program na podporu zdravotn handicapovaných
student a uchaze ze znevýhodn ných sociálních
skupin
Program na podporu vytvá ení spole ných struktur
mezi vysokými školami a odb ratelskou sférou
Program na podporu rozvoje internacionalizace
Program na podporu zvýšení kvality ízení ve ejných
vysokých škol
Program na podporu zvýšení zájmu nadané mládeže o
studium technických a p írodov dných obor
CELKEM
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Poskytnuté fin.
prost edky v tis.
K
kapitáb žné
lové

Po et
podaných
projekt

Po et
p ijatých
projekt

13

12

1767

9994

0

0

0

0

3
7

3
6

0
8536

947
6689

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

240

3953

0

0

0

0

1

1

480

1340

31

29

11023

22923

6.2 Zapojení do projekt Fondu rozvoje vysokých škol
Tabulka . 6.2.1 Zapojení MZLU v Brn v programech Fondu rozvoje vysokých škol
Poskytnuté fin. prost edky v tis. K
Tematický
Po et p ijatých
okruh
projekt
kapitálové
b žné
A
7
10021
x
B
x
x
x
C
x
x
x
E
1
x
350
F
56
x
5334
G
16
x
1452
Celkem
80
10021
7136

celkem
10021
x
x
350
3394
1452
17157

6.3 Zapojení do projekt financovaných ze Strukturálních fond EU
Projekty financované ze strukturálních fond EU využívá MZLU v Brn nejen pro rozší ení
program dalšího vzd lávání pro všechny své zam stnance, ale i pro ešení úkol spojených
s rozvojem kraje. Zejména projekty ur ené vlastním akademickým i neakademickým zam stnanc m
výrazn zvýšily vzd lávací nabídku uvnit univerzity a zájemci (dle cílové skupiny daného projektu)
mají možnost ú astnit se širokého spektra aktivit, po ínaje zdokonalením v komunika ních a prezenta ních
aktivitách v eském i anglickém jazyce až po získání vlastních zkušeností s nejnov jšími biotechnologiemi
v oblasti výživy hospodá ských zví at. Negativem aktivit zam ených na výzkumné pracovníky je
skute nost, že jednotlivé akce jsou hojn navšt vovány p edevším studenty doktorského studia,
zatímco ú ast akademických pracovník , a to zejména ve v kové skupin nad 50 let, je výrazn nižší.
Uvedené projekty významn napomáhají ke zlepšení dovedností s využitím informa ních technologií,
poprvé mohly být nabídnuty ucelené kurzy Excelu nebo Wordu pro v tší skupiny zájemc , s velkým
zájmem se setkal i kurz Formální úpravy v deckých prací, který navštívilo více než 60 zájemc .
Realizace projekt univerzit umožnila spolupráci i s dalšími subjekty jako je nap . Jihomoravské
inova ní centrum, Asociace výzkumných organizací, Spole enství cukrá nebo Svaz greenkeeper .
Ú ast v projektech vedla k posílení spolupráce také s dalšími akademickými institucemi (VFU Brno)
nebo se subjekty soukromého sektoru.
Tabulka . 6.3.1

erpání finan ních prost edk ze Strukturálních fond EU

Opera ní program
(název)

Opat ení
(název)

MZLU v Brn – p íjemce dotace
Podpora terciárního vzd lávání,
Rozvoj lidských zdroj
výzkumu a vývoje
Podpora terciárního vzd lávání,
Rozvoj lidských zdroj
výzkumu a vývoje
Podpora terciárního vzd lávání,
Rozvoj lidských zdroj
výzkumu a vývoje
Podpora terciárního vzd lávání,
Rozvoj lidských zdroj
výzkumu a vývoje
Podpora terciárního vzd lávání,
Rozvoj lidských zdroj
výzkumu a vývoje
Rozvoj dalšího profesního
Rozvoj lidských zdroj
vzd lávání
Zvýšení adaptability
zam stnavatel a zam stnanc na
zm ny ekonom. a technolog.
Rozvoj lidských zdroj
podmínek, podpora
konkurenceschopnosti
Celkem dotace
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Poskytnutá
Poskytnutá
ástka (v tis.
ástka (v tis.
K ) na rok
K ) b žné/
2006 b žné/
kapitálové
kapitálové

Projekt

Doba
realizace
projektu

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0021

25.10.200524.10.2007

7 553

2 282

CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202

15.06.200614.06.2008

2 943

935

CZ.04.1.03/3.2.15.2/0303

20.06.200619.06.2008

1 256

211

CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203

15.06.200614.06.2008

3 862

1 255

CZ.04.1.03/3.2.15.2/0304

27.06.200626.06.2008

1 821

588

CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622

01.01.200631.12.2007

1 143

480

CZ.04.1.03/4.1.11.3/2869

01.05.200630.04.2008

1 729

441

20 307

6 192

Tabulka . 6.3.1

erpání finan ních prost edk ze Strukturálních fond EU – pokra ování

MZLU v Brn – partner
Rozvoj lidských zdroj
Rozvoj lidských zdroj
Rozvoj lidských zdroj

Podpora terciárního vzd lávání,
výzkumu a vývoje
Rozvoj dalšího profesního
vzd lávání
Rozvoj dalšího profesního
vzd lávání

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0257

23.06.200622.06.2008

605

151125

CZ.04.1.03/3.3.11.1/3166

01.09.200630.06.2008

210

52500

CZ.04.1.03/3.3.03.3/0036

01.09.200631.05.2008

537

107404

1 352
21 659

311 029
317 221

Celkem partner
Úhrn

6.4 Programové financování

Jiné zdroje
SR

MZLU Obnova zámku K tiny

A

R

71872

64117

64117

0

0

3476

3 476

0

MZLU Pavilon D ZF v Lednici

A

R

76071

59930

59930

0

0

22452

20000

2452

A

R

58050

42720

42720

0

0

750

750

0

A

D

7570

6330

6330

0

0

7163

6330

833

Název akce

MZLU P ístavba obj.J +
trafostanice
MZLU Rekonstrukce VS
+teplovodní kanály
Celkem

Celkem

Spolufinancování EU

V b žném roce náklad
v tom:

Kapitola
333-MŠMT

Celkový finan ní
náklad

Z toho dotace ze stát. rozpo tu
v tom:

Celkem

23334
P6206
23334
P6219
23334
P6220
23334
96206

Stadium

íslo
akce

Plánovaná na
po átku roku

Tabulka . 6.4.1 P ehled akcí v programovém financování – stavby

Z kap.
333MŠMT

z jiných
zdroj

Pavilon D ZF v Lednici, ev. . 23334P 6219
Ke zm n náklad ani asovým prodlevám nedošlo, pr b h akce byl v souladu s rozhodnutím o
ú asti státního rozpo tu – byly spln ny ukazatele souhrnu investi ních zdroj , systémov ur ené
investi ní výdaje SR i vlastní zdroje ú astníka programu.
Obnova zámku K tiny, ev. . 23334P 6206
Akci provázely komplikace p i výb ru zhotovitele projektu v roce 2005 i p i zpracování projektové
dokumentace v roce 2006. Po dokon ení zadávacího projektu pro výb r zhotovitele byl konstatován
nár st náklad oproti IZ. Dle pokynu MŠMT byl zmenšen rozsah obnovy zámku a na tento rozsah
stavby byla v ervnu vypsána sout ž na zhotovitele. Výb rové ízení bylo ukon eno v zá í podpisem
smlouvy o dílo se spole ností Tochá ek spole nost s r.o. s nabídkovou cenou ve výši 52 307 tis. K
(v etn DPH a rezervy). Sou asn MŠMT registrovalo zm nu .1 k IZ, vypracovanou v 06/2006 a
vydalo zm nové rozhodnutí o ú asti SR, ve kterém již byly zahrnuty úspory náklad , plynoucí
z výb rového ízení p i zmenšeném rozsahu stavby (p vodní celkové náklady IZ – 89 600 tis. K ,
zm na . 1 – 71 872 tis. K .).
Vzhledem k tomu, že bylo nutno dopracovat dokumentaci stavby a realizace mohla být zahájena až
v íjnu 2006, nebylo možno vy erpat 20 000 tis. K , jak p edpokládal rozpis rozpo tu programu
23334P z dubna 2006, ale jen 3 476 tis. K . Rozdíl byl uložen do rezervního fondu s erpáním v roce
2007, kdy má být stavba ukon ena. V rozhodnutí o ú asti SR z 11. 12. 2006 byla v tší ást
ne erpaných náklad p esunuta až do roku 2008 (11 150 tis. K ) p i zachování termínu dokon ení
stavby 12/2007.
V pr b hu p ípravy stavby se rozhodnutím MŠMT snížil objem investi ní systémové dotace z 81
600 tis. K na 59 117 tis. K , tj. o 22 483 tis. K , a proto není možné dokon it stavbu v p vodním
rozsahu. Celé 2. NP z stane v hrubé stavb a kapacita ubytování tím bude snížena o 20 l žek, nebudou
provedeny venkovní úpravy a opravena fasáda objektu zámku.
P ístavba objektu J + trafostanice, ev. . 23334P 6220
V kv tnu 2006 byl MŠMT R registrován investi ní zám r a následn byla zpracována zadávací
dokumentace pro výb r zhotovitele stavby. Sout ž byla vyhlášena v 11/2006, ukon ena 12/2006 s
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termínem zahájení realizace v 02/2007. Z d vodu obtížné projektové p ípravy došlo ke zpožd ní
zahájení stavebních prací, což ovlivnilo erpání systémové dotace v roce 2006 (p vodní zám r 9 000
tis. K , skute nost 750 tis. K ). Termín dokon ení stavby se nem ní, tj. 12/2008.
Rekonstrukce VS + teplovodní kanály, ev. . 2333496206
Investi ní zám r byl registrován v 03/2006, výb rová ízení probíhala samostatn na stavební ást a
na ást technologickou. Sout žemi došlo k úspo e p edpokládaných náklad oproti IZ, která se
projevila ve snížení SD o 265 tis. K , p i zachování p vodní výše spoluú asti p i financování akce.
Realizace stavby v etn teplovodních kanál prob hla v topné p estávce a k zahájení topné sezóny
2006/2007 byla zkolaudována a uvedena do provozu.
7.

INNOST FAKULT A DALŠÍCH SOU ÁSTÍ UNIVERZITY

7.1 Výro ní zprávy fakult
Ve smyslu ustanovení odst. 1 § 27 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách (v jeho platném
zn ní), jsou jako samostatné hodnotící dokumenty zpracovány a zve ejn ny na ú edních deskách
výro ní zprávy:
• Agronomické fakulty
• Lesnické a d eva ské fakulty
• Provozn ekonomické fakulty
• Zahradnické fakulty
7.2 Celoškolská pracovišt
7.2.1 Ústav v decko-pedagogických informací a služeb (viz bod 2.11 této zprávy)
7.2.2 Botanická zahrada a arboretum
Botanická zahrada a arboretum je prezenta ním pracovišt m, které zahrnuje pedagogické,
výzkumné a demonstra ní složky. Pracovišt je výjime né estetickým ztvárn ním areálu a je
každoro n navšt vováno vysokým po tem zájemc z ad laické i odborné ve ejnosti, studenty
st edních zahradnických škol R i zahrani í (Rakousko, Holandsko, N mecko).
Botanická zahrada a arboretum byla založena více než p ed t iceti lety; soustavn udržuje,
zhodnocuje a obnovuje areál, shromaž uje a rozši uje sbírky rostlin z Evropy a Asie a rostliny
vyžadující zvláštní pé i.
V roce 2006 pracovišt zbudovalo venkovní prostory pro letn ní orchidejí a tiiandsií,
zrekonstruovalo plochy kolem skleníku, zabudovalo jeho zastín ní a automatický hlídací bezpe nostní
systém. Nov byly vybudovány mlžné linky. Bylo provedeno p emnožení cenného genetického
materiálu sbírky lomikamen sekce Porophylum; tato sbírka pat í mj. mezi ojedin lé v R.
P ínosem Botanické zahrady a arboreta pro pedagogický proces MZLU v Brn jsou jeho aktivity
jako unikátního demonstra ního pracovišt pro studium rostlin, významná je jeho aktivní výstavnická
innost. V posledních letech se pracovišt rovn ž zapojuje do výzkumného procesu univerzity,
zejména vlastní tv r í aktivitou a získáváním grantových projekt a dotací.
7.2.3 Ústav jazykových a kulturních studií (dále jen ÚJKS)
Jazyková p íprava student podle akreditovaných studijních program MZLU v Brn – v roce 2006
ÚJKS zajiš oval výuku p edm t Sv tový jazyk a Odborný jazyk v prezen ním bakalá ském i
navazujícím magisterském studiu a konzultace a zkoušky z jazyk v kombinovaném studiu a
v doktorském studijním programu na všech ty ech fakultách.
V letním semestru akademického roku 2006/2006 zajiš oval ÚJKS výuku pro 2 619 student a
v zimním semestru akademického roku 2006/2007 pro 4 211 poslucha .
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Jazyková p íprava zahrani ních student – podobn jako v uplynulých letech poskytoval ÚJKS výuku
eštiny pro zahrani ní studenty, kte í p ijížd jí do R v rámci programu Socrates nebo Erasmus, a to
v LS 2005/06 šest hodin týdn a v ZS 2006/07 ty i hodiny týdn .
Jazyková spolupráce s akademickými pracovníky, odbornými ústavy a studenty doktorských
studijních program – u itelé ÚJKS se v roce 2006 podíleli na p ekladech pro jednotlivé fakulty
univerzity, rektorátní pracovišt , archiv, pro studenty doktorských studijních program jednotlivých
v dních obor ; jednalo se o studijní materiály, mezinárodní v decko-výzkumnou práci, p ednáškovou
a publika ní innost u itel v zahrani í atd. U itelé ÚJKS provedli rovn ž adu p eklad pro studenty,
a to p edevším za ú elem jejich výjezd na stáže v rámci programu Socrates.
Jazyková p íprava za úhradu – v akademickém roce 2005/2006 poskytovali u itelé ÚJKS ve
spolupráci s ICV jazykovou p ípravu za úhradu jednak u student prezen ního bakalá ského studia,
jejichž jazyková vybavenost u prvního studovaného jazyka (A, N) neodpovídala požadované vstupní
úrovni, jednak u zam stnanc univerzity. Výuka pro za áte níky je od ZS 2006/07 poskytována
v rámci p edm tu sv tový jazyk, kurzy pro zam stnance a zájemce z ad student pokra ují.
Jazyková laborato – v prosinci 2006 bylo dokon eno vybavení jazykové studovny budovy E
v prostorách ÚJKS. Je zde umíst no 10 po íta s nainstalovaným programem Reward pro výuku
angli tiny a p ipojením na Internet.
Tvorba test a zkoušky (p ijímací ízení PEF, Socrates, roz azovací testy) – u itelé ÚJKS vypracovali
v roce 2006 testy k p ijímacím zkouškám na PEF do ZS 2006/ 2007 a do LS 2006/07, p ijímací testy
z p ti sv tových jazyk absolvovalo celkem 3 201 student ; testy k vyhodnocení jazykových znalostí
student , kte í žádají o zahrani ní stáž v rámci programu Socrates; roz azovací testy (v elektronické
podob ).
Po ty student vyzkoušených v rámci p ijímacího ízení na PEF
A
N
F
R
kv ten 2006
170
56
0
19
erven 2006
1944
805
26
35
prosinec 2006
80
20
0
0
Celkem
2194
881
26
54

2
1
0
3

Š

0
28
15
43

Celkem
247
2839
115
3201

P ehled vyzkoušených eských student MZLU v Brn žádajících o výjezd v rámci programu SOCRATESErasmus
Celkem
I. termín (13.-17. 3. 2006)
194
II. termín (15.-19. 5. 2006)
20
III. termín ( podzim 2006)
25
Celkem
239

Ú ast na konferencích a seminá ích, lenství v jazykové asociaci – akademi tí pracovníci ÚJKS se
v roce 2006 zú astnili ady seminá konferencí v eské republice i zahrani í. Z významn jších lze
uvést: Možnosti využití e-learningu v rámci SOCRATES, Teaching Training, British Council Praha,
seminá Ústní zkoušky z cizích jazyk , UK, Pod brady, mezinárodní seminá Kvalita jazykového
vzd lávání na univerzitách v Evrop , Bratislava, konference CEEF (language exams), British Council
Budapest.
ÚJKS je lenem eské a slovenské asociace jazykových center (CASAJC), která je sou ástí
celoevropského sdružení u itel jazyk v rámci EU CERCLES, v jehož rámci navázal spolupráci
s jinými jazykovými pracovišti na odborných vysokých školách, a to v oblasti tvorby jazykových test
k p ijímacím zkouškám na VŠ.
7.2.4 Ústav informa ních a komunika ních technologií
Ústav informa ních a komunika ních technologií se skládá ze t í odd lení:
Odd lení koncepce a vývoje (dále OKV) realizovalo v roce 2006 úkoly vycházející z p ijatého plánu
vývoje a nad schválený plán na základ operativních požadavk , tj.: brožury sylab a studijních
program ; dokon ení ešení centrální pošty; dokon ení portálu OSVT – výstupní sestavy;
eLearningový subsystém UIS; hierarchizace pracoviš ; kiosková ešení (v rámci Rozvojového
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projektu pro VVŠ); koncept zálohování a obnovy server MZLU; podpora e-registru záv re ných
prací (eVŠKP); podpora pro FPMS portál (žádanky o dokumentaci, údržbu a auta, CCS karty); portál
OSSA a SIF, výstup telefonního seznamu; portál vedoucího; požadavkové listy a generování rozvrh ;
p epracování diploma supplement a ostatních angl. výstupních dokument ; publika ní innost a citace;
rozší ení bezdrátové sít ; roz azovací testy pro jazyky; sociální stipendia; zanesení legislativních zm n
v souvislosti s novým VŠ zákonem; zanesení zm n souvisejících se zm nami v SIMS; rozpisy balík
témat (výb r projekt ); obsazení serverovny E; tematické vyhledávání; dokon ení kolejního
subsystému; dokon ení v deckovýzkumného subsystému (výstup životopis a int. evaluace);
eduroam; podpora zahrani ních studií; p eklad UIS do AJ.
Odd lení infrastruktury (dále OI) zabezpe ilo v roce 2006 provoz celoškolských u eben a hlavní
technický servis IT technologií v rámci celoškolských a rektorátních pracoviš ; rozvoj datové sít
v areálech ve spolupráci s technickým a stavebním odd lením školy; servisní službu a rutinní tisky;
p ipojenou techniku do managementu sít .
Odd lení provozu a správy aplikací (dále OPSA) zabezpe ilo v roce 2006 údržby a p izp sobování
ekonomického systému SAP pot ebám ekonomického odboru, vytvá ení report ; tvorby a odesílání
výkaz nad ízeným orgán m; p evedení skladu skript do systému Kredit; propojení Kreditu se SAPem
(propojeny sklady SKM a koncem roku prodej skript); p evod dat mezi p vodním systémem
KpwinADS a novým KpwinSQL, v etn p echodu z formátu dat UNIMARC na MARC21; vytvá ení
tiskových sestav, programy ve Visual Basicu pro tisk katalogiza ních lístk , pro import dat díl ích
knihoven a diplomových prací z csv formátu; zajišt ní provozu UIS; propojení s eskou zprávou soc.
zabezpe ení – automatizované odesílání hlášení o studentech; globální kontrolu konzistence dat v
hlavní DB UIS – vývoj mechanismu pro automatické testování a hlášení nesrovnalostí; poplatky za
studium – programování algoritmu pro výpo et kódu financování a ástek, úpravy podle zm n VŠ
zákona a SZ ; agendu ubytovacích stipendií; agendu sociálních stipendií; propojení UIS a knihovny
na MZLU v Brn ; p echod na novou pasportizaci místností v UIS; rozší ení možností vyhledávání v
UIS, zavád ní fulltextových technologií; p ípravu a elektronické odesílání výkaz pro ÚIV; vývoj
programových jednotek na databázové vrstv UIS, údržba dat v databázi UIS; dobudování serverovny
na budov E a její rozší ení o dva racky; osazovaní a oživovaní serverových ešení fakult po sí ové
stránce (spolupráce p i vým n a modernizaci páte ních sí ových prvk na budovách Q a E, zajišt ní
chodu serverových ešení na obou serverovnách a provozu bezdrátové sít v etn podpory pro
systémové integrátory).
7.2.5 Institut celoživotního vzd lávání
V rámci innosti Institutu celoživotního vzd lávání MZLU v Brn byly krom Univerzity t etího
v ku v roce 2006 realizovány tyto vzd lávací akce:
Interní vzd lávání – Rozvoj pedagogické kompetence za ínajících akademických pracovník s cílem
rozvoje pedagogicko-didaktické a psychosociální kompetence; Finan ní ízení pro nefinan ní
manažery s cílem získat základní znalosti z oblasti finan ního ízení a p ehled o jejích nástrojích.
Vzd lávací programy v oblasti vzd lávání u itel – Dopl ující pedagogické studium u itelství
odborných p edm t pro výkon profese u itele odborného výcviku; Studium v oblasti pedagogických
v d – U itelství odborných p edm t s cílem získání pedagogické zp sobilosti pro vyu ování skupiny
odborných p edm t na st edních školách, v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský studijní obor.
Realizované vzd lávací programy v oblasti kariérního vzd lávání – Studium k výkonu specializovaných
inností – koordinace v oblasti ICT s cílem rozší ení kompetencí pedagogických pracovník
k metodickému vedení ostatních u itel školy v oblasti ú elného využití ICT ve vzd lávacím procesu,
tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a ízení napln ní standardu ICT služeb; Hospodá ská
politika a správa s cílem získání ucelených a v odborné praxi využitelných znalostí ze studijních
obor Finance a Ve ejná správa ; Integrovaná prevence a integrovaný management životního
prost edí, jakosti a bezpe nosti potravin s cílem vytvo ení v domostí o systémech managementu
jakosti, environmentu, bezpe nosti potravin a zam stnaneckého zdraví v etn souvisejících právních
požadavk ; Postgraduální studium geografických informa ních systém UNIGIS s cílem rozvoje
manažerské a v decké kompetence pracovník profesní oblasti GIS; Specializa ní studium
rostlinoléka ství s cílem rozvoje profesní kompetence zam stnanc Státní rostlinoléka ské správy;
Strategické ízení malých a st edních podnik s cílem rozvoje profesní kompetence majitel firem
a management malých a st edních podnik na všech úrovních; Technické znalectví a likvidace
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pojistných událostí s cílem p ípravy specialist pro výkon innosti znalce v technickém oboru a pro
výkon innosti samostatného likvidátora škodních událostí a odhadce majetku.
Realizované vzd lávací programy v oblasti specializovaného vzd lávání – Geografické informa ní
technologie (GIT) v projektové p íprav s cílem získání v domostí o základních principech
geografických informa ních technologií a základech ovládání softwarových produkt pro GIS;
Informatika ve ve ejné správ s cílem rozvoje profesních kompetencí ú edník ve ejné správy v rámci
jejich pr b žného vzd lávání; Jazykové kurzy; Kurz matematiky pro Hospodá skou politiku a správu
s cílem rozvoje matematických v domostí a dovedností v rámci p ípravného kurzu pro studenty 2.
ro níku vzd lávacího programu HPS, kte í budou pokra ovat v kombinované form bakalá ského
studijního programu HPS na PEF; Nové trendy v ochran životního prost edí v podmínkách chovu
prasat s cílem rozší ení profesní kompetence chovatel prasat; P í iny pádu st ech spojovaných
sty níkovými deskami s cílem rozvoje v domostí z oblasti statiky budov pro odborníky a vlastníky
objekt se st echami spojovanými sty níkovými deskami; ízení firemních proces v pr myslu
s d razem na potraviná ství s cílem rozvoje schopnosti orientovat se v možnostech procesního vid ní
firem a jeho praktického využití v konkrétním podniku, získání p ehledu o možných p ístupech
k ešení manažerských úkol ; Ve ejné zakázky a PPP projekty s cílem rozvoje aktuální právní
informovanosti.
Další aktivity v rámci dopl kové innosti – projekty OP RLZ. V roce 2006 byly schváleny a zahájeny
2 projekty v rámci Opera ního programu Rozvoj lidských zdroj – Zvyšování profesní kapacity
akademických pracovník v r znorodých univerzitních podmínkách, poskytovatel: Ministerstvo
školství, mládeže a t lovýchovy, trvání: 6/2006-6/2008, spolupracující organizace – partner projektu:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; Zkvalitn ní programu pedagogické zp sobilosti
prost ednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdroj , poskytovatel: Ministerstvo
školství, mládeže a t lovýchovy, trvání: 6/2006-6/2008.
ízení projekt zadaných MZe R – Vypracování zprávy o hodnocení aplikace nejlepších dostupných
technik za rok 2005 o IPPC, Zajišt ní innosti technické pracovní skupiny (TPS) IPPC pro kategorii
6.5. zákona . 76/2002 Sb. o integrované prevenci, Funk ní úkoly realizované v 6 etapách a specifikované
smlouvou 2/IPPC/2006.
7.3

innost vysokoškolských statk

7.3.1 Ú elová innost na obou školních podnicích probíhala v roce 2006 v souladu s plánem, a to jak
po stránce v cné, tak i finan ní. Z v cného hlediska nejsou ze strany ŠLP K tiny a ŠZP Žab ice, ani ze
strany fakult, resp. jejich ústav , uvád ny žádné zásadní problémy p i pln ní jak jmenovitých úkol ,
tak i dalších aktivit ú elové innosti.
Nákladové prost edky na ú elovou innost, poskytnuté podnik m v roce 2006 formou ú elového
p ísp vku univerzity, resp. jejích fakult, byly v pr b hu roku erpány rovnom rn a k 31. 12. 2006
byly vy erpány v souladu s plánem. Ob ma školním podnik m byly tyto plánované prost edky
univerzitou poskytnuty v plné výši dle plánu a vypláceny v souladu se stanoveným harmonogramem,
tj. ŠLP K tiny 1600 tis. K od LDF, 40 tis. K od ZF a ŠZP Žab ice 2500 tis. K od AF, 1570 tis. K
od ZF a 200 tis. K od PEF.
Na ŠLP K tiny i na ŠZP Žab ice bylo v roce 2006 v rámci ú elové innosti ešeno n kolik desítek
jmenovitých úkol všech kategorií, p i emž stále významn jší roli nabývaly úkoly p ímo spojené
s praktickou výukou a zabezpe ením provozu v decko-pedagogických stacioná . Zejména na ŠLP
K tiny pokra oval ústup od ešení drobných úkol výzkumného charakteru v rámci ú elové innosti.
Na Školním lesním podniku Masaryk v les K tiny absolvovalo k 31. 12. 2006 odbornou praxi 351
osob, tj. 38.920 studentohodin (sth) (ro ní plán 186 osob a 22.000 sth – plán ve sth je pln n na 177 %),
praktických cvi ení se zú astnilo 1.376 osob, tj. 61.240 sth (ro ní plán 1.500 osob a 70.000 sth – plán
ve sth je pln n na 88 %), 192 exkurzí se zú astnilo 12.921 osob, bylo ešeno 42 diplomových prací, 21
doktorských prací. Bylo ešeno 21 jmenovitých úkol Ú hrazených z p ísp vk LDF a ZF.
K ú elové innosti náleží dále 3 výzkumné úkoly hrazené jiných zdroj . Bylo uspo ádáno na 120
propaga ních akcí tuzemského i zahrani ního charakteru, jež m ly velmi vysokou úrove a ve
spolupráci s odbornými pracovišti prezentovaly praktická i v decko-výzkumná témata a m ly
charakter odborných workshop , konferencí a seminá . V neposlední ad se konala ada
spole enských akcí, které p esáhly i rámec univerzity (koncerty, plesy, svatohubertské slavnosti).
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Na Školním zem d lském podniku Žab ice absolvovalo k 31.12. 2006 odbornou praxi 9 student ,
tj. 960 studentohodin (ro ní plán 25 student a 2.000 sth – plán ve sth pln n na 48 %), praktických
cvi ení se zú astnilo 330 student z MZLU, tj. 199.650 sth a 200 student z VFU Brno, tj. 3.200 sth
(ro ní plán MZLU 300 student a 186.000 sth; VFU 200 student a 3.200 sth) – ro ní plán ve sth
celkem je v této kategorii inností pln n na 107 %. 21 exkurzí se zú astnilo 245 osob, bylo ešeno 92
diplomových prací a 23 doktorských prací. Bylo ešeno 22 jmenovitých úkol hrazených z p ísp vk
AF a ZF. Na ŠZP Žab ice bylo dále ešeno 28 výzkumných úkol r zných kategorií financovaných
z jiných zdroj . Bylo též uspo ádáno 18 propaga ních akcí, z nichž k nejvýznamn jším náležel tzv.
Polní den v Žab icích, na n mž byla p edstavena práce ústav a prezentovány odr dové pokusy
n kterých plodin. Úsp šná byla i prezentace na dvou národních výstavách skotu, a to v Radešínské
Svratce a na mezinárodním veletrhu Techagro v Brn . Významným úsp chem je také za azení 9 kus
býk masných plemen do plemenitby a jejich následný prodej do chov , což m lo p íznivý dopad na
ekonomiku chovu masného skotu.
Souhrnn byl na obou podnicích v roce 2006 spln n ro ní plán u praxí v asových jednotkách na
166 %, u praktických cvi ení na 102 % a u exkursí na 129 %. Z hodnocení dosažených kvantitativních
ukazatel pln ní ú elové innosti (tj. zejména dle objemu vynaloženého asu, po tu zú astn ných
osob, i po tu akcí i diplomových a doktorských prací) lze tedy konstatovat, že ú elová innost na
školních podnicích v roce 2006 p esv d iv nejen dosáhla ukazatel plánu, nýbrž je i v n kterých
p ípadech významn p ekro ila.
Tabulka . 7.3.1.1 Vývoj kvantitativních ukazatel ú elové innosti školních podnik
Druh ú elové innosti
praxe celkem
praktická cvi ení
exkurse
diplomové práce
doktorské práce
p ísp vek MZLU

2000
po et
sth
289 osob
33.065
5.994 osob
120.560
8.797 osob
158 ks
28 ks
15.000 tis. K

2005
po et
sth
349 osob
41.100
2.009 osob 271.594
12.950 osob
113 ks
38 ks
5.574 tis. K

2006
po et
sth
360 osob
39.880
1.926 osob
264.090
13.166 osob
134 ks
44 ks
5.910 tis. K

Pokra oval tedy trend zintenziv ování ú elového využití školních podnik , patrný od roku 2000, a
to s podstatn nižší úrovní p ísp vk univerzity, poskytovaných podnik m na realizaci ú elové
innosti – viz tabulka. Je z ejmé, že vedle zefektivn ní je významný podíl ú elové innosti financován
z prost edk vytvo ených hospodá skou inností školních podnik . Nejvýznamn jšími aktivitami
z hlediska ú elovosti podnik jsou bezpochyby praxe a praktická cvi ení a je proto zvlášt pot šitelné
konstatování jejich positivního pln ní a zejména výrazného nár stu asu stráveného na podnicích (více
než dvojnásobek skute nosti roku 2000). Pom rn významn se v ukazatelích ú elového využití
školních podnik projevuje ú ast student bakalá ského stupn studia, student VFU Brno na
praktických cvi eních, jakož i aktivity student st edních lesnických i zem d lských škol. Je t eba
zd raznit, že byla uzav ena smlouva s Jihomoravským krajem o zabezpe ení praktické výuky
student m zem d lských škol na ŠZP Žab ice.
S ú elovostí školních podnik je taktéž úzce spojena problematika udržování a zlepšování
genetického potenciálu rostlin a zví at (tzv. genofondy), která je ekonomicky podporována z p ísp vku
MŠMT R. V roce 2006 inila výše tohoto p ísp vku pro ŠLP K tiny 1,5 mil. K a pro ŠZP Žab ice
8,5 mil. K . V cn se tato tématika na ŠLP K tiny týká semenných sad lesních d evin, rozší ení
genofondu osiky, zlepšení stavu genových základen a vnášení geneticky vysoce kvalitních d evin do
lesa, na ŠZP Žab ice pak genofondu vinic, sad , plemen masného skotu, koní, prasat, dojnic atd. Na
obou podnicích je tato tématika p edm tem trvalého zájmu univerzity, odborné i laické ve ejnosti a je
v ní dosahováno ady úsp ch na v decko-výzkumné, hospodá ské i propaga ní úrovni. Pln ní aktivit
na úseku genofondu i jejich financování probíhalo v souladu s plánem a p íslušnými legislativními
p edpisy.
7.3.2 Hospoda ení školních podnik je adekvátní situaci, jež je v posledních letech typická pro zem d lský a
lesnický sektor R a je provázena obtížemi zp sobovanými pom ry na trhu v podob
nap . protich dného vývoje cen vstup a výstup , limit odbytu, obtížnou odbytelností ady komodit, i
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tradi ními p írodními vlivy apod. Obou školních podnik se nadále dotýkají d sledky legislativy
stanovující podmínky pro poskytování dotací z fond Evropské unie, podle které nelze dotace
z evropských fond poskytovat univerzitám, ani školním podnik m, jako jejich organiza ním
sou ástem. Proto je pot šitelnou skute ností, že i v roce 2006 bylo u obou školních podnik MZLU
dosaženo kladného hospodá ského výsledku v celkové výši 413 tis. K , tedy na úrovni roku
p edchozího.
Nejd ležit jší ukazatele charakterizující hospodá skou innost školních podnik v etn jejich
krátké asové ady za období posledních t í let jsou uvedeny v následující tabulce:
Tabulka . 7.3.2.1 Základní ukazatele hospoda ení školních podnik
ŠLP K TINY
ŠZP ŽAB ICE
Ukazatele
2004
2005
2006
2004
2005
2006
Celková rozloha (ha)
10 494 10 450
10 479
2 683
2 658
2 623
9 753 10 040
10 425
534
561
561
Z toho p da v majetku MZLU (ha)
Lesní p da (ha)
10 265 10 258
10 297
1
Zem d lská p da (ha), z toho:
138
102
100
2 489
2 586
2 567
orná p da
69
39
38
1 980
2 074
1 960
vinice (zahrady)
10
10
10
209
206
237
sady
10
8
8
82
82
102
trvalé travní porosty (louky a pastviny)
49
45
44
218
296
268
Ostatní pozemky (zastav né apod.) (ha)
91
90
95
73
72
55
Po et p epo tených pracovník
278,8
261,4
250
170
157
148
z toho: D
210,0
197,5
187
137
126
117
z toho: THP
68,8
63,9
69
33
31
31
Po et st edisek
13
14
15
20
19
19
Mzdové prost edky (tis.K )
48 340 47 612
48 170
24 664
24 768
26 165
Pr m rná mzda (K )
14 063 14 741
15 695
11 880
13 147
14 683
Náklady celkem (tis.K )
193 721 200 483 214 686 165 586 161 856 163 162
Výnosy celkem (tis.K )
194 193 200 922 215 032 165 590 161 880 163 229
Z toho dotace a p ísp vky
11 854
9 859
17 260
23 818
23 971
27 218
Výnosy z prodeje HIM + NHIM (tis. K )
10 562
1 006
2 682
1 890
3 006
3 937
P idaná hodnota (tis. K )
68 364 73 819
68 511
21 108
27 545
16 923
Produktivita práce z výnos (tis.K /prac.)
697
769
862
974
1 031
1 103
Produktivita práce z p idané hodnoty
245
282
270
124
176
114
(tis.K /prac.)
Hospodá ský výsledek (tis.K )
472
439
346
4
24
67

Oba školní podniky zam stnávaly v roce 2006 celkem 398 p epo tených pracovník (pokles o 20
osob oproti roku 2006). Mzdové prost edky vynaložené v roce 2005 dosáhly výše 74,3 mil. K (ŠLP
K tiny 48,2 mil. K a ŠZP Žab ice 26,2 mil. K ) p i pr m rné mzd na ŠLP 15.695 K (v r. 2005
14.741 K ) a na ŠZP 14.683 K (v r. 2005 13.147 K ). Dotace poskytnutá univerzitou školním
podnik m na ú elovou innost inila 5,87 mil. K (stejná úrove jako v roce 2005), tj. ŠLP K tiny 1,6
mil. K a ŠZP Žab ice 4,27 mil K . Další velmi významnou dotací pro innost školních podnik je
p ísp vek MŠMT R na rozvoj genofond v celkové výši 10,0 mil. K (z toho ŠZP Žab ice 8,5 mil.
K , ŠLP K tiny 1,5 mil. K ). Školní podniky získaly na svou innost dotace i z dalších zdroj (MZe,
MŽP apod.). Hospoda ení v rámci hlavní - ú elové innosti je u obou podnik v souladu s plánem
vyrovnané.
Hospodá ská situace ŠZP Žab ice je obdobn jako v minulých letech sice pom rn napjatá, což
souvisí zejména s prudkým celorepublikovým propadem cen n kterých komodit rostlinné výroby
(nap . hrozny, víno), jejich obtížnou odbytelností, jakož i s nep íznivými dopady klimatických faktor
b hem roku a nár stem cen n kterých vstup , vykazuje však známky zlepšujícího se stavu. Z pohledu
dosažených výsledk zem d lské rostlinné produkce byly charakteristické extrémní vlivy po así, a to
vliv mraz na innost vini ních st edisek a zejména jarní záplavy, které zasáhly 508 ha. P ibližn 100
ha orné p dy z stalo neoseto, na zna né ásti zbývajících ploch zasažených povodn mi byl nucen
zm n n osev. Živo išná výroba jako celek si i p es meziro ní pokles cen udržuje p ibližn trend
minulého roku s mírným navýšením tržeb díky navýšení objemu výroby.
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K pozitiv m hospoda ení ŠZP Žab ice náleží založení odbytových organizací OBIL s.r.o. (odbyt
obilovin a olejnin) a JATE s.r.o. (odbyt vep ového a hov zího masa) a jejich za azení do dota ního
programu SZIF R „Podpora innosti skupin výrobc , zajiš ujících spole ný odbyt vybraných
zem d lských komodit“. Tím je pro podnik usnadn n odbyt produkt a umožn no získání dotace
z podp rného programu. K p íznivým faktor m lze dále za adit celkový nár st tržních cen obilovin,
docílení p ijatelné produkce po úprav osevu na plochách postižených jarní záplavou, úsp ch p i
odvolacích ízeních na poskytnutí dotací – TOPUP (dopl kové platby) a p i návrhu na p ezkumné
ízení – SAPS (platby na plochu), navýšení tržeb o 7 mil. K oproti roku 2005, realizace nákupu
mlé né kvóty, ukon ení výrobní innosti st ediska Zahradnická farma v Lednici. Pozitivním jevem je
ve finan ních tocích podniku taktéž snížení stavu zásob o více než 6 mil. K . K zat žujícím aspekt m
hospoda ení ŠZP Žab ice náleží výrazné zvýšení cen energií, zejména pohonných hmot, pokra ující
problémy s odbytem v oblasti vina ské produkce, snížení výkupní ceny slune nice, snížení výkupní
ceny mléka o ca 0,60 K za 1 kg, penalizace za p ekro ení mlé né kvóty (0,5 mil. K ), finan ní
zatížení podniku v souvislosti s uskute n ným nákupem mlé né kvóty a perspektiva nutného dalšího
nákupu mlé né kvóty, nedocílení jakékoliv výjimky pro MZLU ze strany MZe R z tzv. ,,mlé ného
po ádku“ (uplatn no 15% krácení p i nákupu mlé né kvóty), nižší objem zejména stavebních investic
v živo išné výrob (rekonstrukce dojírny, p edvýkrm prasat P ísnotice).
P es všechny výše charakterizované obtíže ŠZP Žab ice nalezl a p ijal vhodná opat ení pro spln ní
základního ukazatele plánu roku 2006, tj. dosažení vyrovnaného (mírn ziskového) výsledku
hospoda ení ve výši 67 tis. K . Dva základní rozhodné ekonomické ukazatele – náklady a výnosy
dosáhly plánované úrovn . P itom je t eba uvést, že byly dále snižovány staré ú etní zát že
(nedobytné pohledávky aj.).
Hospodá ská situace ŠLP K tiny je nadále stabilizovaná, jak dokazuje kladný hospodá ský
výsledek 346 tis. K , a to p es p etrvávající obtíže na trhu s d ívím, kde nadále pokra uje pokles cen
jak surového d íví, tak i eziva a sou asn nar stají ceny vstup a zost uje se konkurence na trhu.
Hospodá ský výsledek byl realizován o 5 % vyšším proti plánu objemem náklad i výnos . Navýšení
náklad i výnos se realizovalo jak ve službách, tak i v obchodní a výrobní innosti. Zvýšené nároky
na finan ní tok se poda ilo zvládnout opakovaným užitím eskontních úv r , které zajistily nejen
krátkou návratnost finan ních prost edk , ale i výrazné snížení pohledávek po lh t splatnosti (4,8
mil. K ), v d sledku ru ení obchodního partnera bance sm nkami. P i zajiš ování finan ních
prost edk k realizaci chodu podniku pat ilo vyplacení náhrady za újmy za ztížené hospoda ení
v lesích, vztahující se k roku 2004. Tato skute nost pomohla spole n se zavedením eskontních úv r
a se snížením stavu zásob o 2,9 mil. K k zlepšení finan ních tok podniku. Ze zlepšeného
hospoda ení byla vytvo ena zákonná rezerva na p stební innost ve výši 4,5 mil. K . Za této situace
bylo možné udržet tempo investi ní výstavby dané rozestav ností a rozsahem již uzav ených smluv.
Bylo p itom využito i výnos z prodeje nemovitého majetku realizovaného v rámci optimalizace
nemovitého majetku spravovaného podnikem, a to v ástce 2,5 mil. K . Tyto výnosy byly použity
k opravám a údržb zbývajícího majetku. Opravy dosáhly celkové úrovn 2,9 mil. K a v oblasti
údržby lesní dopravní sít byly posíleny o 0,9 mil. K oproti plánu. Dobrá hospodá ská situace
podniku dovolila vytvo it posílenou zákonnou rezervu na p stební innost o 4,5 mil. K oproti plánu.
Tradi n velmi vysoká úrove hospoda ení v lesních porostech spravovaných Školním lesním
podnikem ML K tiny je doložena udržením ty certifikát : FSC, PEFC, IKEA a C-o-C.
Rozloha obou školních podnik nezaznamenala v roce 2006 oproti p edcházejícímu roku zásadních
zm n. V roce 2006 ŠLP K tiny obhospoda oval 10.479 ha (v roce 2005 10.450 ha), ŠZP Žab ice
obhospoda oval 2.623 ha (v roce 2005 2.658 ha). Pro srovnání: v roce 2000 obhospoda oval ŠLP
K tiny 10.624 ha, ŠZP Žab ice a ŠZP Lednice celkem 3.012 ha. Zm ny v rozloze obhospoda ovaných
pozemk souvisí jak s optimalizací jejich struktury v rámci podnik , tak i s ukon ením n kterých
nájemních smluv s PF R i jinými subjekty apod.
Významnou záležitostí je pro MZLU v Brn již od 90. let proces bezúplatných p evod nemovitostí
obhospoda ovaných školními podniky z vlastnictví státu na univerzitu. Proto i v roce 2005 jak MZLU
v Brn , tak i její školní podniky vynaložily veliké úsilí o urychlení, resp. dokon ení procesu
bezúplatného p evodu zem d lských pozemk a ostatních nemovitostí ze správy zejména
Pozemkového fondu R do majetku univerzity. Na ŠLP K tiny byl uskute n n p evod vlastnictví u
p evážné v tšiny lesních pozemk (tj. ca 10.244 ha). Na pracovišti Žab ice ŠZP Žab ice je p evedeno
tak ka 100 % nárokovaných nemovitostí (ca 500 ha). Zásadní podíl na nep evedených pozemcích
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nárokovaných univerzitou u PF R k bezúplatnému p evodu se dlouhodob týká pracovišt Lednice.
Vým ra pozemk reáln p evoditelných na MZLU v oblasti B eclavska iní ca 351 ha. Za velmi
pozitivní lze proto považovat, že došlo k prolomení dosavadní blokace p evod v katastrálních
územích této oblasti, kde po nabytí právní moci komplexních pozemkových úprav bylo PF R
univerzit v záv ru roku 2006 p evedeno ca 251 ha pozemk . Vklad práv k p evedeným pozemk m
do katastru nemovitostí byl proveden až v lednu 2007, proto tato p da není vykázána k 31.12.2006
jako vlastnictví univerzity. Celkem na ŠZP Žab ice k 31.12.2006 zbývá k p evodu 120 ha pozemk
p evážn zem d lské p dy, z toho 100 ha v Lednici a 20 ha na pracovišti Žab ice.
Spolupráce školních podnik s regionem se týká n kolika okruh : jednak jsou oba podniky
významnými poskytovateli pracovních míst, spoluvytvá ejí životní prost edí v relativn rozsáhlých
územích, jimi produkované komodity a poskytované služby jsou využívány i ob any a institucemi
v regionu i mimo n j. Podniky poskytují informa ní základnu pro zájemce z provozní praxe i z ad
školních institucí, poskytují materiáln -technické i osobní zázemí aktivitám d tských, mládežnických i
zájmových organizací. Z konkrétních aktivit lze uvést nap . zabezpe ení praxí pro studenty st edních
škol, odborná a ú inná spolupráce na aktivitách Lesní školy Jezírko, prezenta ní a poradenská akce
Polní den v Žab icích, výsadba ve ejné zelen , budování nau ných stezek a jiných sou ástí
venkovního mobiliá e p írodního prost edí, konání spole enských akcí, jako jsou koncerty, plesy,
svatohubertské slavnosti, sanace erných skládek aj. Oba podniky mají i aktivity mezinárodní, p i
nichž ší í dobré jméno univerzity, nap . ŠLP K tiny se poda ilo v oblasti propagace eského
lesnického know how prohloubit spolupráci se státy Latinské Ameriky, ŠZP Žab ice velmi úsp šn
propagoval vyrobená vína na mezinárodní sout ži ve Slovinsku apod.
Situaci v pln ní ú elové a hospodá ské innosti školních podnik MZLU v Brn v roce 2006 lze
souhrnn charakterizovat:
Ú elová innost školních podnik je univerzitou trvale považována za st žejní d vod a nápl jejich
existence a že podniky jsou proto chápány jako nedílná organiza ní sou ást univerzity. Kvantitativní i
kvalitativní ukazatele ú elové innosti mají progresivní charakter. Jmenovité úkoly ú elové innosti
jsou pln ny v cn i finan n , erpání a ú tování náklad je v souladu s p edpisy o ú elové innosti i
genofondu a se schváleným plánem pro rok 2006, ze strany podnik i fakult byly pr b žn vytvá eny
v cné i organiza ní p edpoklady pro spln ní plánu ú elové innosti, vycházející z tezí Dlouhodobého
zám ru MZLU v Brn . Sou asný stav nevyžaduje p ijetí zásadních nápravných opat ení.
Hospoda ení školních podnik skon ilo jako mírn ziskové, a zvládlo vliv n kolika nep íznivých
vn jších faktor (nep íznivé klimatické vlivy, poklesy prodejních cen komodit, nár sty cen vstup aj.)
a v podmínkách zost ující se konkurence po vstupu R do EU. Setrval pozitivní obrat ve výsledcích
živo išné výroby, jejíž hospoda ení skon ilo kladným výsledkem 0,5 mil. K a zachovalo si tak
charakter stabilizujícího faktoru hospoda ení ŠZP Žab ice. Podnik m se nepoda ilo naplnit plánovaný
objem investic v rozsahu plánovaném v aktualizaci Dlouhodobého zám ru MZLU v Brn pro rok
2006, nebo podniky m ly k dispozici p edevším jen vlastní omezené zdroje financování investic.
Investice sm ovaly zejména do obnovy strojního parku a nerealizovány z staly významné stavební
investice (dojírna, p edvýkrm prasat, stavby a technologie pro d eva ské výroby apod.). Nastal
významný pokrok v ešení majetkoprávního uspo ádání majetku univerzity a státu, na ŠZP Žab ice
však zbývá stále více než 1/3 pozemk k p evodu.
Významným problémem, který je t eba ešit, z stává nerovné postavení školních podnik vzhledem
k ostatním zem d lským i lesním podnik m v eské republice, které spo ívá v administrativn
omezeném p ístupu ke zdroj m finan ních prost edk zejména z EU, podporujících podnikatelskou
innost nap . formou poskytování dotací na po izování investic. Všechna dosavadní jednání zástupc
univerzity ukazují, že zvrátit tato omezení je zcela mimo možnosti MZLU v Brn a proto by univerzita
velmi p ivítala ú innou pomoc MŠMT p i ešení tohoto problému.
8. DALŠÍ AKTIVITY
8.1 estné doktoráty
13. ervna 2006 ud lila MZLU estnou v deckou hodnost doctor honoris causa Prof. Ing. Ivanu
Hri ovskému, DrSc., emeritnímu editeli Výzkumného ústavu ovocných a okrasných d evin, profesoru
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a vedoucímu kateder zahradnictví a speciálního zahradnictví Slovenské po nohospodárske univerzity ,
Nitra, Slovensko.
8.2 Významné konference, seminá e
V roce 2006 bylo uspo ádáno 108 v deckých konferencí, seminá
a jiných odborných,
spole enských, kulturních a propaga ních akcí na mezinárodní a národní úrovni, jejichž organizátory
nebo spolupo adateli byly fakulty nebo celoškolská pracovišt (AF/45, LDF/24, PEF/10, ZF/26,
BZA/2, rektorát/1).
8.3

innost MZLU v Brn v poradenském systému MZe R (viz bod . 3.4.3 této zprávy)

8.4 Archiv MZLU v Brn
Archiv MZLU spravuje unikátní soubor historické dokumentace od založení Vysoké školy
zem d lské v Brn v roce 1919 až do sou asnosti Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn
a je sou ástí Organiza n správního odboru rektorátu.
V roce 2006 p ipravil materiály na ízené MV R pro ud lení statutu ve ejného specializovaného
archivu podle zákona o archivnictví a spisové služb .
Archiv spravuje 1 097,73 bm archiválií, což p edstavuje 104 archivních fond a sbírek a 173
knihovních jednotek. Po ukon ení skarta ního ízení bylo z 22 pracoviš a od 2 fyzických osob
p evzato 168,06 bm archiválií a zpracováno celkem 103,2 bm archivního materiálu.
V rámci služby poslucha m, doktorand m, univerzitním pracovištím a žadatel m mimo
univerzitu pro správní, výzkumné, pedagogické, kulturní a osv tové ú ely vydal v roce 2006 celkem
145 výpis , opis a potvrzení pro správní ú ely (103 potvrzení o studiu, 29 duplikát diplom a
vysv d ení o státních zkouškách, 13 výpis zkoušek), vypracoval 41 rešerší a zap j il 135 dokument
z archivních fond a sbírek.
Byl spolupo adatelem II. celostátního setkání archivá vysokých škol v Brn v ervnu 2006,
zú astnil se archivní porady k problematice zp ístup ování vysokoškolských kvalifika ních prací
po ádanou Archivní správou MV R, inicioval a uspo ádal v listopadu 2006 poradu archivá
brn nských vysokých škol k otázce ukládání diplomových prací ve vysokoškolských archivech a
knihovnách. V zá í 2006 se PhDr. Alena Mikovcová zú astnila IX. sjezdu historik v Pardubicích.
Z archivních materiál publikovala p ísp vky k d jinám v dy a techniky v konferen ních sbornících.
Archiv je zapojen do projektu elektronického populárn v deckého zpracování d jin m sta Brna
encyklopedickou formou. V záv ru roku 2006 prob hla v prostorách archivu výstavka historických
novoro enek. Webovská stránka archivu je sou ástí adresá e eské archivní spole nosti –
http://www.old.mendelu.cz/archiv/.
8.5

innost Správní rady MZLU v Brn
V roce 2006 (23. ledna, 9. kv tna, 31. íjna a 12. prosince) se konala ty i zasedání Správní rady
Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn , na kterých bylo projednáno a schváleno:
• Hodnocení Dlouhodobého zám ru MZLU v Brn , respektive jeho aktualizace pro rok 2005
• Výro ní zpráva o innosti MZLU v Brn v roce 2005
• Výro ní zpráva o hospoda ení MZLU v Brn v roce 2005 a erpání rozpo tu MZLU v Brn za
rok 2005
• Rozpo et MZLU v Brn pro rok 2006
• Dlouhodobý zám r vzd lávací, v decké, výzkumné, vývojové, um lecké a další tv r í innosti
MZLU v Brn pro období 2006–2010 a jeho aktualizace pro rok 2007
• Hodnocení výzkumných zám r za rok 2006
• Hodnocení innosti MZLU v Brn v roce 2006
• Ud lení p edchozího souhlasu k právním úkon m univerzity (tj. p evody nemovitostí formou
prodeje nebo sm ny a z izování v cného b emene).

64

9. ZÁV R
9.1 Shrnutí podstatných skute ností z jednotlivých kapitol výro ní zprávy
Základními a závaznými dokumenty pro všechny oblasti innosti Mendelovy zem d lské a
lesnické univerzity v Brn v roce 2006 byly Dlouhodobý zám r vzd lávací, v decké, výzkumné,
vývojové, um lecké a další tv r í innosti pro období 2006–2010 a jeho aktualizace pro rok 2006.
Hlavním cílem ve vzd lávací innosti univerzity byla internacionalizace vzd lávacího procesu,
obsahová aktualizace bakalá ských, magisterských a doktorských studijních program a kontinuální
odborný a kvalifika ní r st.
Obsahová aktualizace byla zahrnuta do úsp šné akreditace stávajících i nových studijních obor .
Byl ukon en p echod na t ístup ové studium a v jeho rámci realizováno studium v akreditovaných
35 studijních oborech bakalá ského studia, 39 oborech navazujícího magisterského studia, 17 oborech
p tiletého magisterského studia a 31 oborech doktorského studia. N které, p edevším doktorské obory,
byly akreditovány i v jazyce anglickém. Excelence akademických inností je podporována rozvojem
jedine ných studijních program , které p ispívají k profilaci univerzity.
Nár st po tu student v akademickém roce 2006/2007 iní ve srovnání s p edchozím rokem 11,2 %.
K 31. íjnu 2006 studovalo na univerzit celkem 8 800 student , z toho 6 052 student v bakalá ském
studiu, 2 245 v magisterském studiu a 503 v doktorském studiu. Z celkového po tu student studuje na
Agronomické fakult 2 599 poslucha , na Lesnické a d eva ské fakult 1 749 poslucha , na
Provozn ekonomické fakult 3 222 poslucha a na Zahradnické fakult 1 233 poslucha .
V rámci prohlubování a zvýraz ování role celoživotního vzd lávání bylo v roce 2006
transformováno celoškolské pracovišt Institut celoživotního vzd lávání na vysokoškolský ústav,
který zast ešuje celou adu specializovaných i obecných kurz a bude také zajiš ovat pedagogické
vzd lávání v nov akreditovaných bakalá ských studijních oborech U itelství odborných p edm t a
U itelství praktického vyu ování a odborného výcviku.
Cílem spolupráce s regionálním školstvím je zp ístupnit vysokoškolské vzd lávání v tšímu po tu
zájemc , aniž by kvalita vzd lávání trp la nedostate ným personálním zázemím. Univerzita eší a
intenzivn p ipravuje takové projekty s partnerskými školami.
Pozornost byla v nována také znevýhodn ným skupinám student dalším zp ístup ováním jejích
studijních prostor a podpo e talentovaným poslucha m.
Velký d raz je kladen na odborný a kvalifika ní r st akademických pracovník tak, aby byl do
roku 2010 dosažen stav blízký ideálnímu pom ru mezi po ty profesor , docent a asistent (1:2:3).
Z celkem 403 p epo tených pedagogických pracovník bylo 54 profesor , 73 docent a 276
odborných asistent . Zastoupení u itelských kategorií na jednotlivých fakultách bylo rozdílné a
obecn je t eba se zam it na zlepšení stavu v kategorii docent.
Významným nástrojem pro podporu ídících a administrativních inností a pro zabezpe ení
vzd lávací, výzkumné a další tv r í innosti univerzity je Univerzitní informa ní systém, jehož
rozvoji a udržování na úrovni evropského standardu je v nována zna ná pozornost.
V doktorských studijních programech studovalo v roce 2006 na MZLU v Brn 486 doktorand
(tj. 6,3 % z celkového po tu studujících), p i emž studium ukon ilo 92 doktorand . Pozitivní trend
v po tu obhájených disertací dopl uje i vzr stající po et absolvent , ur itým problémem nadále
z stává po et student doktorských program , kte í neukon ují studium v termínu podle
individuálního studijního plánu.
Po úsp šném habilita ním ízení bylo v roce 2006 jmenováno 15 docent , z toho AF/5, LDF/6,
PEF/1, ZF/1, externí/2, po ízení ke jmenování profesorem p evzalo dekrety sedm nových profesor a
dva další návrhy byly postoupeny na MŠMT R .
V souvislosti s tvorbou jednotného evropského prost edí výzkumu orientovala univerzita v deckovýzkumnou innost na klí ové aktivity sm ující k ešení naléhavých spole enských a ekonomických
pot eb, a to v oblasti potravin, zem d lství a biotechnologií, v oblasti životního prost edí v etn
klimatických zm n a v oblasti nových produk ních paradigmat a výrobních technologií.. V roce 2006
zabezpe ovala v realiza ní rovin 2 výzkumné zám ry, 2 výzkumná centra a 1 centrum základního
výzkumu, 6 zahrani ních výzkumných projekt , 12 projekt mezinárodní spolupráce ve výzkumu, 33
projekt Grantové agentury R, 66 projekt resortu MZe R, 3 projekty resortu MŽP R, 1 projekt
MK R, spolupráci s odb rateli, regionálními institucemi, organizaci v deckých konferencí a ú ast na
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t chto aktivitách v R i v zahrani í. Veškeré dotace na výzkum, v etn dotace na specifický výzkum a
podpory grantových projekt , posilovaly významn celkový rozpo et univerzity.
Prost ednictvím Evropského sociálního fondu, který je jedním z tzv. strukturálních fond EU,
nabídla univerzita v roce 2006 celou adu vzd lávacích aktivit r zným skupinám zam stnanc ,
pracovníky ve výzkumu a vývoji po ínaje a sekretá kami a dalšími provozními pracovníky kon e.
V souvislosti s cílem univerzity etablovat se v rámci Evropské unie a v celosv tovém m ítku, byla
v ervnu 2006 zpracována a schválena koncepce rozvoje zahrani ních styk s prioritními úkoly, tj.
koordinace program EU, p íprava a ízení projekt p edevším v programech SOCRATES–
ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, GRUNWIG, CEEPUS, AKTION, aktivní participace
univerzity a jejich sou ástí v tematických sítích, implementace záv r bolo ské deklarace spojená
s realizací plnohodnotného evropského systému transferu kredit , výuka ucelených studijních
program v anglickém jazyce a s tím spojený rozvoj institutu student samoplátc a organiza ní
zajiš ování aktivit v rámci smluv o spolupráci se zahrani ními partnerskými univerzitami, v etn
vým n student a u itel .
P i realizaci t chto aktivit vyjelo v uplynulém roce v rámci programu SOCRATES–ERASMUS na
studentské mobility celkem 164 student , což je o 24 % více než v roce p edešlém. Na univerzit
studovalo 96 zahrani ních student v rámci evropských program spolupráce, dalších 10 student
v rámci bilaterálních dohod o spolupráci a jako vládní stipendisté, 11 zahrani ních student
samoplátc , stejn jako 3 zahrani ní studenti v rámci Double Diploma.
V rámci u itelských pobyt vyjelo pouze 42 u itel z plánovaných a p id lených 77 míst. Tento
neuspokojivý pom r by m l být v roce 2007 zlepšen díky nov p ipravovaným opat ením p i
organizaci u itelských vým n.
V roce 2006 se univerzita dále zapojila do projekt EU ERASMUS–MUNDUS, LEONARDO DA
VINCI, JEAN MONNET, CEEPUS II apod.
Ú elová innost na obou školních podnicích probíhala v roce 2006 v souladu s plánem, a to jak po
stránce v cné, tak i finan ní. Náklady byly financovány z p ísp vku na vzd lávací innost univerzity.
V rámci ú elové innosti bylo ešeno n kolik desítek jmenovitých úkol všech kategorií, p i emž stále
významn jší roli nabývaly úkoly p ímo spojené s praktickou výukou a zabezpe ením provozu
v decko–pedagogických stacioná . Studenti se zú astnili na školních podnicích praktických cvi ení,
odborných praxí a exkurzí, ešení diplomových a doktorských prací. S ú elovostí školních podnik je
taktéž spojena problematika udržování a zlepšování genetického potencionálu rostlin a zví at, která je
ekonomicky podporována z prost edk MŠMT R. V cn se tato tématika týká p edevším semenných
sad lesních d evin, rozší ení genofondu osiky, zlepšení genových základen d evin, genofondu vinic,
sad , plemen masného skotu, koní, prasat, dojnic apod.
Hospoda ení školních podnik v rámci dopl kové innosti je adekvátní situaci, jež je
v posledních letech typická pro zem d lský a lesnický sektor R. Obou školních podnik se dotýkají
d sledky legislativy poskytování dotací z fond Evropské unie, podle které nelze dotace poskytovat
univerzitám a jejich sou ástem.
Z resortu školství dosáhl v roce 2006 objem rozpo tu univerzity 762,08 mil. K , což ve srovnání
s rokem 2005, kdy inil 655,2 mil. K , p edstavuje nár st o 16,31 %. Normativy na jednoho studenta
byly v roce 2006 vypo ítány ze základního normativu 33 986 K stejnými koeficienty náro nosti
jednotlivých studijních program jako v p edchozích letech. Dotace na vzd lávací innost v roce 2005
inila 455 072 tis. K , v roce 2006 523 762 tis. K , což p edstavuje nár st o 15,09 %. I p es racionální
opat ení v hospoda ení univerzity by vývoj zdroj ze státního rozpo tu z kapitoly MŠMT R nesta il
pokrýt pot eby financování innosti univerzity, pokud by nezískala dodate né zdroje z grantových
agentur a z p íjm hlavní a dopl kové innosti. Dodate né dota ní zdroje v roce 2006 dosáhly ástky
75,61 mil. K , z ehož z ostatní kapitoly státního rozpo tu p ipadlo 39,03 mil. K , z územních a
samosprávných celk 15,34 mil. K , dotace ze zahrani í 8,51 mil. K , dotace z grantových agentur R
11,81 mil. K a dotace z ostatních fond EU 0,92 mil. K . Výnosy za hlavní a dopl kovou innost
dosáhly výše 437,13 mil. K , z toho výnosy fakult, rektorátních a celoškolských pracoviš inily 67,44
mil. K , výnosy kolejí a menz 73,8 mil. K a výnosy školních podnik 295,89 mil. K .Udržení
p ípadn rozší ení t chto zdroj , je st žejní otázkou finan ní stability univerzity v p íštích letech.
Kapitálové dotace dosáhly výše 79,38 mil. K , z toho dotace z MŠMT R 73,57 mil. K .
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9.2 SWOT analýza (S/silné stránky, W/slabé stránky, O/p íležitosti, T/hrozby), zásadní problémy
v innosti univerzity a možnosti jejich ešení
V uplynulých letech univerzita implementovala adu kvalitativních zm n, prošla zna ným
rozvojem tém ve všech sférách univerzitního života. Vn jší evaluace spojená s kontrolou kvality
poskytla univerzit p íležitost k ov ení efektivity realizovaných zm n a slouží jako dokument
bilancující proces rozvoje univerzity a umož ující také deklarovat pot eby, sm ry a oblasti dalšího
r stu a zvýšit kvalitu základních inností, p i emž rozvoj kvality sledovala univerzita jako prioritu. Za
specifickou oblast evalua ního procesu byl zvolen rozvoj evalua ních procedur a byly tak získány
poznatky o dalších možnostech jak optimalizovat finan ní a lidské zdroje pro všechny oblasti její
innosti.
Zpracování sebehodnotící zprávy v intencích zadané osnovy evalua ního týmu Evropské
univerzitní asociace (EUA) v rámci Mezinárodního programu hodnocení kvality institucí EUA
výrazným zp sobem pomohlo univerzit efektivn ji a ve vyšší kvalit p ipravit zm ny, které postupn
napl uje, definovat priority t chto zm n ur ením silných a slabých stránek jednotlivých oblastí
univerzitního života, nalézt lepší praktiky strategického myšlení a p ibližovat se spole ným
standard m kultury kvality univerzitních institucí v Evrop .
Univerzita podporuje rozvoj konkuren ního prost edí, zejména prost ednictvím rozd lování
finan ních prost edk podle prezentovaných výsledk , hodnocených objektivními, transparentními a
nezávislými postupy. V souvislosti s obecným požadavkem souvisejícím s množstvím generovaných
znalostí roste význam hodnocení inností s d razem na jejich kvalitu. Tento požadavek na
vyhodnocování p ínos , pot eb a cíl je i v rámci univerzity stále více stimulován zejména hranicemi
disponibilních finan ních zdroj a zvyšující se odpov dností za hospodárnost vynaložených
prost edk .
Analýza silných a slabých stránek vzd lávacích, výzkumných a ídících inností univerzity je
provád na implicitn , jako sou ást m sí ních analyticky strukturovaných zpráv o aktivitách fakulty a
univerzity pro jednání grémií kolegia d kana a kolegia rektora a tematicky zam eným programem
v deckých rad fakult i univerzity.
9.2.1 Organizace a ízení univerzity
Silné stránky:
- slad ná a systematická aplikace Bolo ského modelu; používání ECTS na všech fakultách u všech
studijních obor ; zesilující vazby mezi fakultami a ústavy p i inovaci stávajících studijních obor
a tvorb nových studijních obor ; neustále se rozši ující nabídka studijních obor bakalá ského i
navazujícího magisterského stupn ; zavedení a rozši ování studijních program akreditovaných
v anglickém jazyce; permanentn nar stající po ty student vyjížd jících a p ijížd jících v rámci
studijních mobilit; zvyšující se kvalifika ní a jazyková vybavenost akademických pracovník ;
permanentn vysoký zájem o studium na všech fakultách univerzity a setrvávající po et uchaze
o studium, vysoce p evyšující p ijímací kvóty
- vysoké standardy kvality a úsp šnosti výzkumu na v tšin pracoviš vycházející z dlouhodobé
tradice kvalitního základního výzkumu; objem finan ních prost edk získaných z p ijatých grant ;
tendence k prohlubování interdisciplinárního výzkumu; zapojení do výzkumných program EU;
rozvoj interní grantové agentury na podporu specifikovaného výzkumu
- vysoký stupe provázanosti univerzity a fakult; optimalizace pom ru mezi centralizací a decentralizací
organiza ních složek univerzity
- centralizace rozhodování o principiálních otázkách rozvoje univerzity; propojenost strategických
plán univerzity a fakult; jednotné prosazování st žejních vývojových tendencí ve výuce a
výzkumu (internacionalizace univerzity a fakult, jednotná kritéria pro habilita ní a profesorská
ízení aj.); úsilí o profesionalizaci st žejních vedoucích administrativních funkcí
- zavedení a neustálé zdokonalování Univerzitního informa ního systému; posílení výukových
prostor a modernizace technického vybavení výuky
- lokalizace univerzity v regionu s dlouholetou vysokoškolskou tradicí; úsp šná spolupráce
s místními a regionálními orgány.
Slabé stránky:
- omezení existující v mezifakultní spolupráci ve výuce; v ková a kvalifika ní struktura akademické
obce; pomalé zavád ní progresivních metod a forem studia (distan ní studium, e-learning),
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pozvolný rozvoj n kterých forem celoživotního vzd lávání; stagnující až klesající po et
vyjížd jících i p ijížd jících u itel v rámci mobilit Socrates
relativn malá integrace do mezinárodních výzkumných projekt a výzkumných ešitelských
tým ; nestejná kvalitativní úrove výzkumu na jednotlivých fakultách; tendence p i preferování
kvantity p ed kvalitou p i vykazování výsledk výzkumu
nedostate né celouniverzitní struktury k zamezení dublování n kterých organiza ních a
administrativních inností
relativn slabá kontrola kvality a ú innosti ízení formou zp tné vazby a ve vztahu univerzita –
fakulty; neexistující ú inné mechanizmy interní kontroly kvality výzkumu
nedostate né prost edky na rozši ování knihovního fondu, zejména zahrani ními publikacemi.
nestejná identifikace všech fakult s cíli univerzity jako celku, nestejný stupe zapojení fakult do
napl ování t chto cíl .

9.2.2 Vzd lávací innost
MZLU v Brn nabízí zna nou ší i vzd lávacích program , které reflektují celospole enské pot eby.
To dokládá stoupající zájem uchaze o studium i po et student univerzity. Na druhé stran si je
univerzita v doma pot eby inovací a p izp sobení se situaci na trhu práce tak, aby byla schopna
p ipravovat svoje absolventy nejen z hlediska odborných znalostí, ale také dalších kompetencí ( ízení
lidských zdroj , práce s informa ními technologiemi, jazykové kompetence).
Silné stránky:
- široké spektrum vzd lávací nabídky pro zabezpe ení nejen pot eb regionu, ale celé R
- zvyšující se zájem uchaze o studium na MZLU v Brn
- kvalifikované personální zázemí pro zajišt ní kvality a excelence akademických inností
- vlastní Univerzitní informa ní systém uplatnitelný i vn univerzity
- silný rozvoj celoživotního u ení a podpora jiným formám výuky (e-learning)
- výborné zázemí pro ubytování student .
Slabé stránky:
- nedostate ná v ková struktura akademických pracovník a nevyrovnaný pom r mezi jednotlivými
kvalifika ními stupni
- silná provázanost mezi ídícími orgány a samosprávnými orgány, která zt žuje strategické
rozhodování
Rizika:
- nedostate ná pozornost v novaná restrukturalizaci studijních obor z okraje zájmu uchaze
P íležitosti:
- rozvoj dalších sm r v oblasti vzd lávací innosti
- posílení spolupráce se st edními školami a regiony
- zvýšení zájmu o spolupráci s odb rateli absolvent .
9.2.3 V decko-výzkumná innost
Z hlediska kontinuity dlouhodob akcentovaného významu v decko-výzkumné innosti, zejména
v jejích nových modernizovaných prvcích hodnotících MZLU v Brn jako tzv. research university,
m žeme konstatovat, že výzkumnou a v deckou innost pojímá nejen v jejím tradi ním významném
míst vedle pedagogické innosti, ale rozši uje ji o nové rozm ry zem d lství a lesnictví v jejich
ekonomických, sociálních, ekologických i technologických dimenzích, které chápe jako výzvu ke
studiu systému, na jehož moderním a efektivním uspo ádání se chce tv r ím zp sobem podílet.
Silné stránky:
- vyvinutá flexibilita univerzity, využití nových p íležitostí, omezení hrozeb vn jšího i konkuren ního
prost edí (viz 5.2.1)
- cílený zájem a úsilí o dosažení evropského rozm ru a internacionalizace univerzity
- trvalé zvyšování úrovn infrastruktury, informa ních a komunika ních technologií, zejména vývoj
a zprovozn ní Univerzitního informa ního systému (oblast ekonomická, pedagogická,
výzkumná),
- dob e vybudované vazby na externí partnery, místní a regionální správu
- výraznou tradici vysokoškolského badatelského výzkumu
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výraznou aktivitu v deckých pracovník o získání grantové podpory výzkumu (v rámci eských
vysokých škol) a solidní zvýšení finan ních možností výzkumu z tohoto zdroje
- etablování n kolika unikátních výzkumných pracoviš (Laborato molekulární embryologie,
Signální dráhy u rostlin, Ústav ekologie lesa) a pracoviš speciálních (pracovišt nukleárních
metod, genová banka, ústav chemie a biochemie)
- plynulé zavád ní výsledk výzkumu do vzd lávání
- posílení a využití v deckého potenciálu mladé generace
- posilování meziústavní týmové výzkumné spolupráce, ešení výzkumné problematiky mezioborov .
Zvýrazn ní silných stránek:
- flexibilitu univerzity systémov posílit monitorováním trend v oblastech zájmu
- pom rn dob e vybudované vazby na externí partnery, místní a regionální správu zvýraznit jako
výrazn akcentovaný zám r v této oblasti a jako výraz flexibility
- zvýšení motivace mladých v deckých pracovník k setrvání na univerzit po ukon ení v decké
p ípravy
- výrazn jší publika ní aktivity v zahrani ních v deckých asopisech s IF
- úsp šné výzkumné pracovníky v grantovém systému motivovat pro týmovou práci v evropských
výzkumných programech.
Slabé stránky:
- adekvátnost lidských zdroj : p etrvává vysoká v ková struktura kategorií docent a profesor
- nevyváženost výzkumné innosti v rámci fakult a ústav
- procenticky velmi nízké zapojení do mezinárodních evropských program (problém v tšiny
vysokých škol R)
- vysoký stupe závislosti univerzitního výzkumu na jeho financování ze státních zdroj .
Plán odstran ní slabých stránek:
- stimulovat mladé akademické pracovníky k cílev domému kvalifika nímu r stu (systémov i
nesystémov )
- upravit výzkumnou politiku univerzity o motiva ní a stimula ní prvky s cílem vyváženosti
výzkumu
- posílit informa ní podporu o programové zajišt ní informovanosti o možnostech Rámcových
program EU ve výzkumu (systémov )
- podporovat možnost financování výzkumu z podnikové, p íp. soukromé sféry iniciativami
v oblasti klastr (problém v tšiny vysokých škol R)
- profesní vzd lávání vedoucích pracovník všech stup
za lenit do struktury ízení MZLU
v Brn (systémov : profesní poradna, nesystémov : individuální plány osobního r stu).
Rozbor hlavních úsek innosti univerzity v roce 2006 pak sou asn nazna uje problematiku,
na kterou je nezbytné soust edit pozornost, tj.:
1 V rámci budování evropského prostoru:
1.1
1.2
1.3

P ipravit podmínky pro první stupe internacionalizace na každé fakult (minimáln p edm ty
v úhrnu 30 kredit v rámci 1 semestru).
Vyhodnotit efektivitu výuky jazyk v bakalá ském stupni studia.
Koordinovat programy EU, tj. aktivní vyhledávání možností, p íprava a ízení projekt p edevším
v programech: Socrates-Erasmus (vým ny u itel a student , projekty rozvoje u ebních osnov,
vytvá ení spole ných studijních program , intenzivní programy, vše v rámci EU); Leonardo da
Vinci (celoživotní vzd lávání); Grundvig (vzd lávání dosp lých a další vzd lávací možnosti);
CEEPUS (spolupráce st edoevropských zemí); Aktion (bilaterální program esko-rakouské
spolupráce; Barrande (bilaterální program esko-francouzské spolupráce); Erasmus Mundus
(vytvá ení spole ných magisterských studijních program s cílem zatraktivnit vzd lávání pro
studenty t etích zemí) s podprogramy China Window, India Window, Thailand Window,
Malaysia Window, Other Asian countries Window (vým na student a u itel ); EU-US
Cooperation Programme (vým na student a u itel ); EU-Canada Cooperation Programme
(vým na student a u itel ); Tempus (spole né evropské projekty, strukturální a komplementární
projekty, individuální mobility); Asia Link Programme (regionální a multilaterální sít
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1.4

1.5
1.6

1.7

1.8
1.9

vysokoškolských institucí, podpora partnerství a udržitelnost vztah ); Europe Aid Cooperation
Office, programy zam ené p edevším na podporu partnerství a udržitelnost vztah s vysokoškolskými
institucemi v jihovýchodní Evrop , St edomo í, Blízkém a St edním východ , Africe, Oceánii,
Latinské Americe a Asii.
Realizovat revizi stávajícího zatížení student na úrovni jednotlivých p edm t , jako základního
p edpokladu implementace Evropského systému transferu kredit (ECTS) na MZLU pro oblast
kvantifikace hodinové zát že student spojené s absolvováním jednotlivých p edm t , p i
napln ní profilem absolventa požadovaných všeobecných a oborov specifických kompetencí.
Postupn za le ovat univerzitu a její sou ásti do tematických sítí programu Erasmus, které by
pokrývaly rozhodující studijní programy na MZLU a aktivn v t chto sítích participovat.
Realizovat, respektive p ipravit k realizaci alespo jeden bakalá ský, magisterský a doktorský
studijní program v anglickém jazyce na každé fakult s využitím mezifakultní pomoci p i
zajišt ní této výuky, služeb externích u itel a projekt joint-degree se zahrani ními
univerzitami. Zahájit vyhledávání vhodných zahrani ních partner pro realizaci pobo ek
univerzity (jednotlivých fakult) v rozvojových zemích, respektive regionech rozvojového sv ta
s velkým tržním potenciálem.
Usilovat o získávání student samoplátc v t etích zemích s cílovými oblastmi – Afrika, Asie a
Latinská Amerika. Prezentovat univerzitu na mezinárodních studentských veletrzích a v
informa ních materiálech pro studenty v zájmových oblastech, budovat sít externích
spolupracovník . Vytvo it p edpoklady pro rozší ení institutu zahrani ních student studujících
na základ mezivládních dohod.
Aktivn vyhledávat možnosti projekt , budovat kapacity pro p ípravu a ízení projekt , a to
p edevším pro Rámcové programy EU a pro Evropské programy pro výzkum a vývoj.
Organizovat aktivity v rámci smluv o p ímé spolupráci, které má univerzita uzav eny se
zahrani ními partnerskými univerzitami, v etn vým n student a u itel , vyhledávání nových
partner a administrativního zajišt ní uzavírání nových smluv.

2 V oblasti kvality a excelence akademických inností:
2.1

Rozvíjet systém hodnocení kvality vzd lávací innosti ve vztahu k hodnocení poslucha i,
absolventy univerzity, odb rateli absolvent i ve vztahu ke studijní neúsp šnosti.
2.2 Rozvíjet tvorbu mezifakultních a univerzitních studijních program , v etn zam ení na
specializovanou informatiku a využití spolupráce s univerzitami v R a SR.
2.3 Zam it se na využití opera ních program (Vzd lávání) pro další rozvoj studijních program ,
jejich inovaci a zkvalit ování.
2.4 Stimulovat tvorbu nových multimediálních a distan ních studijních opor v souvislosti
s rozvojem e-learningu a dalších forem vzd lávání.
2.5 Zpracovat analýzu podmínek p ijímacího ízení pro bakalá ský a navazující magisterský stupe
s cílem zachování a zvyšování kvality studia.
2.6 Napl ovat a vyhodnocovat plán odborného r stu akademických pracovník .
2.7 Transformovat Institut celoživotního vzd lávání MZLU na vysokoškolský ústav s pedagogickou
i v decko-výzkumnou inností.
2.8 Zahájit studium v univerzitním akreditovaném bakalá ském studijním oboru U itelství
odborných p edm t v prezen ní i kombinované podob .
2.9 Zahájit studium v akreditovaném bakalá ském studijním oboru U itelství odborného výcviku
v prezen ní i kombinované podob .
2.10 P ipravit k akreditaci vzd lávací program pedagogických kompetencí za ínajících akademických
pracovník (Vysokoškolská pedagogika) a bakalá ský studijní program Sociální pedagogika.
2.11 Vytvo it systém interního vzd lávání (InterUni) pracovník MZLU. P ipravit a implementovat
systém e-science v rámci Univerzitního informa ního systému.
2.12 Podporovat content management systémy, tj. prohloubení digitalizace informa ních tok na
univerzit , v . fulltextové indexace všech dokument , návaznosti na workflow jednotlivých
proces , elektronických formulá a postupného snížení administrativní zát že pracovník
s pomocí Univerzitního informa ního systému. Budovat komplexní zálohovací centrum
univerzity, které umožní online a offline zálohy všech klí ových informa ních systém a dat
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2.13

2.14
2.15
2.16
2.17

uživatel , vypracování koncepce pro obnovu t chto systém ze zálohy v p ípad áste né i
celkové destrukce klí ových systém .
Využít opera ní programy Strukturálních fond EU pro finan ní období 2007–2013 k vytvo ení
kapacitních podmínek pro další zkvalitn ní výzkumné a vývojové innosti s návazností na
inovace a transfer výsledk do praxe a k p íprav lidských zdroj pro budování center excelence
v prioritních oblastech základního výzkumu.
Vytvo it podmínky k zefektivn ní mobility student a absolvent doktorských studijních
program ze zahrani ních univerzit a pro jejich pokra ující v deckou práci se statutem
postdoktoranda.
Rozší it spektrum možností posílit investi ní zázemí pro v decko-výzkumnou innost, zejména
prost ednictvím nosných strukturálních a rozvojových projekt .
Aktualizovat Kritéria hodnocení v decko-výzkumné innosti MZLU. Navrhnout a vytvo it
systém jednotné evaluace všech pracovník univerzity v oblasti pedagogické i v deckovýzkumné.
Respektovat etický rámec výzkumu a prioritní dokumenty EU, zejména Chartu evropských
výzkumných pracovník , deklarovat jednotný Etický kodex výzkumné innosti MZLU,
vycházející z obecných princip v decké práce a obecn platných etických princip .

3 V oblasti kvality a kultury akademického života:
3.1
3.2

Zpracovat jednotný systém propagace studijní nabídky univerzity.
Vytvo it systém jednotné propagace v eském i anglickém jazyce, sjednotit design pro veškeré
materiály a výstupy, zkompletovat anglické verze webových stránek univerzity a jednotlivých
fakult, zpracovat plnohodnotnou anglickou verzi Univerzitního informa ního systému, ve
spolupráci s fakultami vytvo it jednotné informa ní materiály pro domácí a zahrani ní zájemce o
studium, po ádat pravideln tiskové konference pro zástupce tisku, rozhlasu a televize a
poskytovat informace o d ní na univerzit , vydávat univerzitní asopis, organizovat výrobu
propaga ních p edm t pro univerzitu a její fakulty a zahájit jejich prodej.

4 V oblasti ú elové innosti:
4.1

4.2

5

Na ŠLP K tiny v sou innosti s odbornými ústavy univerzity pr b žn zkvalit ovat ú elovou
innost, rozši ovat a aktualizovat její strukturu a zlepšovat její materiální a personální
zabezpe ení. Vytvá et podmínky a realizovat opat ení pro další zvyšování efektivity výroby,
nap . modernizací a kompletací výrobních prost edk a uplat ováním nových technologií;
zejména na úsecích d eva ské výroby usilovat o zvyšování podílu p idané hodnoty produkt
(aktivity programu rozvoje a obnovy MTZ, viz kapitola 5.4).
Na obou pracovištích ŠZP Žab ice ve spolupráci s odbornými ústavy univerzity dále
zkvalit ovat ú elovou innost, rozši ovat a aktualizovat její strukturu a zlepšovat i vytvá et pro
tuto innost materiální i personální p edpoklady. Paraleln s uvedenými aktivitami pokra ovat
v realizaci opat ení sm ujících k udržení vyrovnaného hospoda ení podniku. Zam it se na
st žejní úseky výroby, zejména na živo išnou a rostlinnou výrobu (nap . wellfare hospodá ských
zví at, racionalizace poskliz ové úpravy obilovin), jakož i na finalizaci vina ské produkce
(aktivity programu rozvoje a obnovy MTZ, viz kapitola 5.3).
V oblasti investi ního rozvoje – realizovat pro hlavní poslání univerzity prioritní akce na úseku
investi ní výstavby a strojních investic
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