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Úvod

Název fakulty:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně

Používaná zkratka: FRRMS MENDELU
Adresa:

Budova Q, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) se etablovala jako v pořadí
pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Její zaloţení reflektovalo narůstající význam
sociálně ekonomického vývoje regionů pro vyváţený rozvoj Evropy i jednotlivých států
Evropské unie, akcentovalo rozvoj regionů z hlediska role a významu lidského potenciálu,
zejména jeho vysokoškolsky vzdělaných odborníků a zohlednilo také společenskou potřebu
výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí.
Fakulta vznikla registrací změny Statutu MZLU v Brně dne 17. března 2008. Pracovníci byli
na fakultu přijati v rámci výběrového řízení k 1. září 2008, první studenti začali studovat od
zimního semestru akademického roku 2008/2009.
Na pracovištích fakulty byl v roce 2009 dále rozvíjen systematický výzkum procesů
globalizace a regionalizace obecně, jejich projevů a dynamice v sociálně ekonomických
souvislostech regionální diferenciace, jakoţ i priorit a předpokladů řešení v koncepcích
hospodářského rozvoje. Tento výzkum byl mj. i východiskem pro formování a zaměření
studijních programů a profilaci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

1.1

Organizační schéma FRRMS

Organizační strukturu fakulty tvořilo v roce 2009 sedm odborných ústavů a děkanát:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Ústav sociálního rozvoje
Ústav demografie a aplikované statistiky
Ústav teritoriálních studií
Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
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Ústav jazykových a kulturních studií
Děkanát FRRMS
Personální obsazení uvedených pracovišť bylo v roce 2009 postupně doplňováno na základě
veřejného výběrového řízení. V čele ústavů stojí vedoucí jmenovaní děkankou fakulty.
Fakulta se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., vnitřními předpisy Mendelovy univerzity v Brně a
vnitřními předpisy fakulty, kterými jsou:
Statut FRRMS, schválený akademickým senátem MZLU v Brně dne 16. 2. 2009
Volební a jednací řád akademického senátu FRRMS, schválený akademickým
senátem MZLU v Brně dne 23. 3. 2009
Jednací řád vědecké rady FRRMS, schválený akademickým senátem MZLU v Brně
dne 16. 2. 2009
Disciplinární řád FRRMS, schválený akademickým senátem MZLU v Brně dne 16. 2.
2009
Fakulta se řídí Studijním a zkušebním řádem a Stipendijním řádem MZLU v Brně.

1.2

Děkan fakulty
prof. Ing. Iva Ţivělová, CSc.

Děkanka byla jmenována rektorem MZLU v Brně dne 11. 12. 2008 na funkční období 2008 –
2012.

1.3

Proděkani fakulty

Na funkční období 2008 aţ 2012 byli jmenováni proděkani fakulty:
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
pro koncepci a rozvoj
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.
pro zahraniční činnost a informatiku
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
pro vědeckovýzkumnou činnost a vnější vztahy
PhDr. Helena Pavlíčková
pro pedagogickou činnost
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1.4

Akademický senát fakulty

Akademický senát fakulty pracoval od 18. 11. 2008 ve sloţení:
Akademičtí pracovníci
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. – předseda senátu
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D. - místopředseda
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Ing. Renata Hlaváčková, CSc.
Ing. Simona Miškolci, Ph.D.
Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. - tajemník
Studenti
Andrea Suzovičová – místopředsedkyně
Jan Mendel
Jana Rebeca Seehofnerová

1.5

Disciplinární komise fakulty
PhDr. Helena Pavlíčková - předsedkyně
Jan Brázda – student
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Jan Habrda - student
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

1.6

Vědecká rada fakulty

Vědecká rada fakulty pracovala v roce 2009 ve sloţení:
Interní členové
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.
prof. PhDr. Miroslav Foret. CSc.
prof. Dr. Ing. Libor Grega
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
prof. Ing. Milan Palát, CSc.
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PhDr. Helena Pavlíčková
Ing. Edita Smělíková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.
prof. Ing. Iva Ţivělová, CSc.
Externí členové
Ing. Petr Bajer, CSc., ředitel Regionální hospodářské komory Brno
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D., děkan Fakulty ekonomiky a manaţmentu, SPU
Nitra
Ing. Petr Blíţkovský, Ph.D., ředitel odboru pro ekonomiku a regionální politiku,
sekretariát Rady EU
prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty, Jihočeská
univerzita České Budějovice
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitře
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D., vedoucí Katedry logistiky, Fakulta ekonomiky a
managementu, Univerzita obrany Brno
prof. Ing. František Kuzma, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomiky, Fakulta ekonomiky a
manaţmentu, SPU Nitra
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., děkan Provozně ekonomické fakulty, Česká
zemědělská univerzita Praha
Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Potravinářské komory ČR
Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR

1.7 Zastoupení FRRMS v národních, mezinárodních a profesních
organizacích
Tabulka 1 Přehled členství fakulty v mezinárodních a profesních organizacích
Organizace
Česká akademie
zemědělských věd (ČAZV)

Stát

Biometrická komise ČAZ
Intenational Association on
Public and Non Profit
Marketing

ČR

Status
prof. Bečvářová, prof. Grega,
prof. Palát, prof. Minařík
Vinohradský,
prof. Dufek, prof. Palát

Španělsko

prof. Foret – řídící výbor

Koordinační výbor celostátní
sítě pro rozvoj venkova

ČR

ČR
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prof. Bečvářová

Evropská asociace agrárních
Ekonomů

ČR

prof. Bečvářová

Ekonomická komise Agrární
Komory

ČR

prof. Bečvářová

Přípravný výbor mezinárodní
vědecké konference ICABR
The American Institute for
Central European Legal
Studies
European Association of
Agricultural Economists
(EAAE)
Redakční rada časopisu
MENDEL GREEN

ČR, Thailand

prof. Grega

USA

Ing. Sabolovič

Redakční rada Acta
Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae
Brunensis
Redakční rada Folia
Universitatis

prof. Bečvářová
Ing. Zdráhal
ČR

ČR

ČR

Journal of Regional
Development, Law Review,
Annals of the Konstantin
Brancusi University
from Targu Jiu, Drept Si
Socieatate
International Review on
Public and Non Profit
Marketing

1.8

Ing. Tamáš

prof. Ţivělová
prof. Ţivělová

Ing. Sabolovič

prof. Foret

Zastoupení žen v akademických orgánech

Vedení fakulty: 3 ţeny (děkanka, proděkanka pro studijní činnost, proděkanka pro koncepci
a rozvoj)
Akademický senát fakulty: 5 ţen
Vědecká rada fakulty: 5 ţen

2.

Kvalita a excelence akademických činností

2.1

Studijní nabídka FRRMS

FRRMS má akreditovány čtyři bakalářské studijní programy.
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Studijní program B 6214 Regionální rozvoj se studijním oborem Regionální rozvoj, B 6214
Regional Development se studijním oborem Regional Development, vyučovaný v jazyce
anglickém. V obou studijních programech mají studenti moţnost výběru specializace buď do
oblasti podnikání nebo do oblasti veřejné správy. Studenti v uvedených studijních programech
studují od zimního semestru akademického roku 2008/2009.
Studijní program B 6702 Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní
rozvojová studia, B 6702 International Territorial Studies se studijním oborem International
Development Studies, vyučovaný v jazyce anglickém. V obou studijních programech mají
studenti moţnost výběru specializace buď do oblasti globálního rozvoje nebo do oblasti
hospodářského rozvoje tropů a subtropů. Studenti v uvedených studijních programech studují
od zimního semestru akademického roku 2009/2010.
Pracovníci FRRMS garantují a zabezpečují výuku předmětů i na ostatních fakultách MZLU
v Brně. Podílí se i na výuce zabezpečované Institutem celoţivotního vzdělávání MZLU v
Brně, a to jak v rámci specializovaných kurzů, tak v rámci výuky probíhající na Univerzitě
třetího věku.
Tabulka 2a Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy
Skupiny akreditovaných
studijních programů
Společenské vědy, nauky a
sluţby
Ekonomie
Celkem

bak.
P
2

K

Studijní programy
mag.
mag.
navazující
P
K
P
K

dokt.

Celkem
stud.prog
2

2
4

2
4

Tabulka 2b Přehled studijních programů vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce

Skupiny akreditovaných
studijních programů

bak.
P

Společenské vědy, nauky a
sluţby
Ekonomie
Celkem

K

Studijní programy
mag.
mag.
navazující
P
K
P
K

dokt.

Celkem
stud.prog.

1

1

1
2

1
2
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2.2

Zájem o studium na FRRMS

Přijímací zkoušky do uvedených studijních programů se uskutečnily ve dvou kolech, a to 1. –
5. 6. do studijních programů Regionální rozvoj a Regional Development a 3. 8. 2009 do
studijních programů Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies.
Výsledky přijímacího řízení uvádí následující tabulka.
Tabulka 3 Zájem uchazečů o studium na FRRMS

Celkem
společenské vědy, nauky a
sluţby
Ekonomie

545

1422

1204

5)

658

Zapsaných

1749

Přijatých 4)

2080

Přijetí 3)

Přihlášených 2)

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Podaných
přihlášek 1)

Počet

562
99

401

463

323

78

1) Počet všech přihlášek, které fakulta obdrţela.
2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení.
3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek.
4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí.
5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu

2.3

Studenti v akreditovaných studijních programech

Počty studujících v akreditovaných studijních programech k 31. 10. 2009 jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tabulka 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech FRRMS
Skupiny akreditovaných
studijních programů
Společenské vědy, nauky a
sluţby
Ekonomie
Celkem

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

Celkem
studentů

73

73

588
661

588
661
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2.4

Využívání kreditového systému

Na fakultě je vyuţíván, v souladu se Studijním a zkušebním řádem MZLU v Brně, kreditový
systém vycházející z evropského systému transferu kreditů (ECTS). Jeho uţití podporuje
mobility studentů moţností přenosu kreditů za předměty odstudované v rámci studijních
pobytů na jiných univerzitách, určuje i podmínky prostupnosti studia na mateřské fakultě.
Motivuje tak studenty k větší odpovědnosti za dosaţené výsledky a umoţňuje studujícím
přizpůsobit studijní plán jejich individuálním potřebám.
V souladu s procesem implementace ECTS v rámci celouniverzitního projektu je připravován
postupný přechod na nový kreditový systém, který bude jednoznačně kvantifikovat
hodinovou zátěţ studentů spojenou s absolvováním jednotlivých předmětů při naplnění
poţadovaných všeobecných a oborově specifických kompetencí, které by studenti měli získat
v souladu s profilem absolventa.

2.5

Odborná spolupráce fakulty

Pracovníci fakulty jsou zapojeni formou zajišťování odborných činností, vypracovávání
posudků a konzultací do spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem pro
místní rozvoj, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, Agrární komorou ČR,
Zemědělským svazem ČR, Hospodářskou komorou ČR, Regionální hospodářskou komorou
Brno, Bioinstitutem, o.p.s., Ústavem pro chov skotu v Rapotíně a s AGRITEC, výzkum,
šlechtění a sluţby, s.r.o..
Pracovníci fakulty úzce spolupracují i s orgány místní správy a samosprávy formou
spolupráce při řešení výzkumných úkolů (Krajský úřad Brno, Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad
kraje Vysočina, Krajský úřad Zlínského kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad
Plzeňského kraje, region Podluţí, mikroregion Hranicko, MAS Pošumaví, Regionální
poradenská agentura Brno).
Pracovníci fakulty jsou zastoupeni v odborech České akademie zemědělských věd,
Koordinančního výboru celostátní sítě pro rozvoj venkova, jsou členy oborových komisí
GAČR, členy redakční rady vědeckého časopisu Agricultural Economics a na poţádání
poskytují poradenskou a školící činnost zájemcům z podnikatelské praxe.
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2.6

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků

Tabulka 5 Akademičtí pracovníci FRRMS – přepočtené počty

Celkem
31,1

Akademičtí pracovníci
odborní
profesoři docenti
asistenti
asistenti
5,8
2,0
5,4
17,9

Vědečtí pracovníci
lektoři
0

2,2

Tabulka 6 Věková struktura akademických pracovníků FRRMS
Věk

profesoři
celkem

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

Akademičtí pracovníci
docenti
odb. asist. Asistenti

ţeny

celkem

ţeny

celkem

ţeny

celkem

ţeny

8
1
3
1

5
1
2
1

10
13
3
6
2

8
6
3
6
1

13

9

34

24

1
1
1
6

2

7

2

2

lektoři
celkem

ţeny

Vědečtí
pracovníci
celkem

ţeny

2
2
4

1
1

Tabulka 7 Přehled o počtu akademických pracovníků FRRMS
Personální
zabezpečení
Rozsahy
úvazků akad.
Pracovníků
do 30 %
do 50 %
do 70 %
do 100 %

celkem

12
13
1
30

prof.

doc.

ost.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

2

12
12
1
22

4
4
1
16

1
6

2.7 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti
Vzhledem k tomu, ţe výzkum v oblasti ekonomiky odvětví i podniků v zemědělství a v potravinářském průmyslu, v oblasti agrární politiky, stejně jako řešení sociálních a demografických
aspektů rozvoje venkova a rurálních oblastí i průmyslových regionů, je garantován řešiteli
z FRRMS, kteří dlouhodobě a aktivně na Mendelově univerzitě v Brně přispívají k teoretickometodologickému rozvoji vědních oborů i v rámci praktických aplikací, má tento okruh
činností fakulty v současných, dynamicky se měnících podmínkách sociálně-ekonomického
10

prostředí na národní, mezinárodní, ale i regionální úrovni, pozitivní odezvu. Současně jsou ve
výzkumu aktivně zapojeni i mladí členové jednotlivých pracovišť fakulty, a to v roce 2009 v
rámci výzkumných projektů uvedených tabulce č. 6.

Tabulka 8

Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích
aktivit FRRMS

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších
tvůrčích aktivit

Zdroj

Výzkumný záměr MSM 62156-48904 Česká ekonomika v procesech
integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru sluţeb v
nových podmínkách evropského integrovaného trhu, kde je fakulta
nositelem dvou z pěti tématických směrů, a to:
tématického směru 04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování
segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí
v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky
tématického směru 05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale
udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální
politiky

C

Projekt GAČR, GP 402/08/P445 Souvislosti a specifika fungování
komoditních vertikál agrobyznysu v českém agrárním sektoru

B

152 tis. Kč

Spoluřešení projektu GAČR, 103/07/0676 Extrémní srážkové scénáře
pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky únosného a ekologicky
šetrného návrhu stokových sítí

B

238 tis. Kč

Projekt GAČR, č. 402/09/1365: Metodologické přístupy k ekonomické
analýze podniku

B

324 tis. Kč

Projekt MMR, č. proj. 2201 MR 170 011, Možnosti řešení disparit mezi
regiony

C

1075 tis. Kč

Spoluřešení projektu Mze-NAZV: QH91051 Efektivní pěstební
technologie obilovin

C

10 tis. Kč

Projekt CZ 0046 – FM EHP a Norska: grant poskytovaný Národním
vzdělávacím fondem, o.p.s. z Fondu pro podporu výzkumu na realizaci
subprojektu s názvem: “Utilizing legume-cereal intercropping to
increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on
organic farms in the Czech Republic” („subprojekt“), evidenční číslo
A/CZ0046/1/0024, koordinátor projektu Bioinstitut, o.p.s.

A

19.000,00 €

Duo - Thailand Fellowship Program, název spolupracující instituce
v zahraničí: KASETSART Bankog, Thajsko

A

5.000,00 €
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Finanční
podpora

5 390 tis. Kč

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou pracovníky fakulty pravidelně publikovány ve
vědeckých časopisech, ve sbornících z konferencí na národní i mezinárodní úrovni, kde jsou
příslušnými pracovníky i prezentovány.
Zaměření jednotlivých ústavů fakulty :
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
V oblasti výzkumu se pracovníci Ústavu regionální a podnikové ekonomiky zaměřují
především na otázky regionální ekonomiky a politiky, hodnocení udrţitelnosti regionálního
rozvoje, globální konkurenceschopnosti regionů, regionální konvergenci, ekonomiku
vyuţívání přírodních zdrojů, konkurenceschopnost zemědělství v rámci potravinových
vertikál, posuzování efektivnosti hospodaření zemědělských podniků s tradičními a
ekologickými systémy hospodaření, ekonomiku zpracování a podmínky realizace produktů
ekologického zemědělství, analýzy multifunkčního zemědělství a analýzy spotřebitelského
chování na trhu s potravinářskými produkty, mimoprodukční přínosy zemědělství, ekonomiku
rozvojového světa, rozvoj agrobyznysu a jeho vliv na formování konkurenceschopnosti
venkovských regionů, podnikovou a odvětvovou ekonomiku, ekonomické analýzy podniku i
na evaluaci účinnosti politických nástrojů.
Výsledky této vědecko-výzkumné činnosti jsou kontinuálně přenášeny do vzdělávacího
procesu v celé řadě předmětů zaměřených do oblasti podnikové ekonomiky a finančního
řízení podniků, odvětvové ekonomiky, neziskové sféry, zemědělské, regionální a
environmentální ekonomiky a politiky.
Ústav sociálního rozvoje
Pracovníci ústavu se zaměřují ve své vědeckovýzkumné činnosti zejména na sociálněpsychologické aspekty rozvoje regionů; psychologické aspekty, které jakýmkoliv způsobem
determinují efektivnost fungování firmy, instituce, regionu (od komunikace přes management,
formy vzdělávání apod.), na sociální sítě a jejich inovativní potenciál ve znalostní ekonomice,
na prostorové uspořádání; média a region, změny interpersonální komunikace způsobené
extenzivním

pouţíváním

nových

elektronických

komunikačních

prostředků,

na

meziskupinové postoje, meziskupinový kontakt, národní stereotypy, lingvistickou abstrakci,
mezinárodní politiku, sociologii politiky a problémy bezpečnosti, zvláště pak ve třetím světě.
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V oblasti výzkumu se pracovníci ústavu podílejí i na řešení výzkumného záměru fakulty a na
řešení grantového projektu MMR ČR Regionální disparity. Kaţdoročně participují pracovníci
ústavu individuálně a dílčím způsobem na dalších výzkumných projektech jiných pracovišť.
Ústav demografie a aplikované statistiky
V oblasti výzkumu se pracovníci ústavu zaměřují na analýzy demografického vývoje ČR,
důsledky zpoţdění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí
u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických
podmínek regionů ČR, na zdravotní stav, úmrtnost a střední délku ţivota obyvatelstva
v regionálních podmínkách, na teoretická a metodologická východiska kvantifikace
regionálního rozvoje, komparaci regionů, studium konvergenčních a divergenčních tendencí a
disparit, na praktické aplikace získaných poznatků na podmínky regionů ČR, EU a ostatního
světa, na aplikaci statistických metod při vyhodnocování empirických dat ve spolupráci
s ostatními pracovišti fakulty, univerzity a dalšími spolupracujícími subjekty při provádění a
vyhodnocování dotazníkových šetření orientovaných do hospodářské a sociální problematiky.
S tímto zaměřením se pracovníci ústavu podílejí na řešení výzkumných úkolů a projektů
ústící ve společné publikace.
Ústav teritoriálních studií
Pracovníci Ústavu teritoriálních studií se ve své vědeckovýzkumné činnosti zaměřují zejména
na problematiku globálních komoditních řetězců a potravinových sítí: pozici rozvojových
zemí ve světovém obchodě, analýzy a kvantifikaci trţní síly na jednotlivých stupních
potravinových vertikál, zejména ve vztahu k pozici zemí třetího světa jako poskytovatelů
primárních zemědělských surovin, na problematiku teritoriálních studií a mezinárodních
vztahů: zaměření na oblast subsaharské Afriky, Latinské Ameriky, J a JV Asie, Ruska, na
efektivnost rozvojových intervencí: analýzu a komparaci efektivnosti rozvojových strategií v
ekonomicky a sociálně chudých regionech, evaluaci efektivnosti rozvojové spolupráce,
problematiku mezinárodní migrace ve vztahu k rozvoji a vztahy mezi environmentálními
změnami a migračními procesy: migrace obyvatel související s environmentálními změnami,
včetně změny klimatu, na vztah mezi člověkem a krajinou – antropický vliv na krajinu,
hodnocení funkce lesů, moţnosti obnovy krajiny, na energetické zdroje a energetickou
bezpečnost: energetický mix jednotlivých regionů Evropské unie, nové technologie pro
výrobu energie.
Pracovníci ústavu se rovněţ podílejí na výzkumných úkolech řešených jinými pracovišti
FRRMS, zejména na řešení výzkumného záměru fakulty.
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Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy
Pracovníci ústavu se ve své výzkumné práci zaměřují zejména na problematiku marketingu
místního rozvoje a cestovního ruchu, na vývoj nákupního chování a chování spotřebitelů
obecně, na vyuţití marketingových nástrojů, především marketingového výzkumu a
marketingové komunikace, na vypracování souboru dovedností, poznatků a vhodných
postupů multifunkčního podnikání v České republice, na aplikaci GIS v regionálním rozvoji,
problematiku dopravy, cestovního ruchu a landuse.
Poznatky získané při řešení výzkumných úkolů aplikují pracovníci ústavu ve výuce předmětů
zaměřených do oblasti marketingu, managementu a cestovního ruchu, kde zdůrazňují
specifika regionálního rozvoje s důrazem na cestovní ruch jako důleţitý prostředek místního
regionálního rozvoje.

2.8

Materiální, technické a informační zajištění, informační zdroje

V souvislosti s realizací koncepce rozšíření studijní nabídky univerzity o komplexní zajištění
studijních programů, orientovaných na regionální rozvoj, regionální aspekty podnikání a
veřejné správy i na mezinárodní teritoriální studia, a s tím související potřebou zabezpečení
výuky studentů těchto programů, byly zpracovány přehledy o potřebě, struktuře a nezbytném
vybavení odpovídajících výukových prostor pro FRRMS, provedeny kontroly stávajících
prostor nového objektu pořizovaného univerzitou z hlediska vyuţitelnosti pro účely výuky a
další aktivity FRRMS i z hlediska vyuţití odpovídajících informačních a komunikačních
technologií. Současně bylo v rámci rozvojového projektu systematicky řešeno kvalitní
vybavení pracoviště a pracovníků fakulty odpovídající výpočetní a další komunikační
technikou.
FRRMS systematicky buduje textové studijní báze tvořené odbornými časopisy a knihami,
zaměřenými na problematiku regionálního rozvoje z pohledu národního i globálního. Studenti
i pracovníci fakulty vyuţívají celouniverzitní zařízení, zabezpečovaná sluţbami Ústavu
vědecko-pedagogických informací a sluţeb. V oblasti elektronických informačních zdrojů je
vyuţíváno informačních databází, zpřístupněných pracovníkům Mendelovy univerzity v Brně
prostřednictvím Ústavu vědecko-pedagogických informací a sluţeb.
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3.

Kvalita a kultura akademického života

3.1

Partnerství a spolupráce

Pracovníci fakulty spolupracují s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem pro místní
rozvoj, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, Agrární komorou ČR, Hospodářskou
komorou ČR, Bioinstitutem, o.p.s., Ústavem pro chov skotu v Rapotíně, AGRITEC, výzkum,
šlechtění a sluţby, s.r.o. i se Zemědělským svazem ČR.
Pracovníci fakulty úzce spolupracují i s orgány místní správy a samosprávy formou
spolupráce při řešení výzkumných úkolů a na poţádání poskytují poradenskou a školící
činnost zájemcům z podnikatelské praxe a odborných institucí. Akademičtí pracovníci fakulty
spolupracují i s dalšími fakultami mimo MZLU v Brně formou členství ve vědeckých a
akademických radách, ve státních zkušebních komisích, v komisích pro habilitační a
profesorská řízení i formou zpracovávání posudků různých publikací.
Pracovníci fakulty se aktivně zapojili do projektů realizovaných v rámci 4. Osy Leader
Programu rozvoje venkova v oblasti odborného vzdělávání a informační činnosti
spolufinancované EU, kdy byly vyuţity poznatky z výsledků výzkumných aktivit pracovníků
fakulty i v systému poradenství pro praxi. Úspěšně se rovněţ rozvíjí spolupráce s místními
akčními skupinami (MAS) a dalšími rozvojovými pracovišti v regionech, ke které významně
přispěla i konference Region v rozvoji společnosti organizovaná FRRMS.

4.

Internacionalizace

4.1

Strategie FRRMS v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti

V oblasti mezinárodní spolupráce pokračovala fakulta především v identifikaci moţných
partnerských institucí a v navazování nových kontaktů. Kromě výuky v anglickém jazyce,
která vytváří přirozenou základnu internacionalizace fakulty, působila v daném směru
významně i výuka českého jazyka pro zahraniční studenty, které se zúčastnilo 25 studentů.
Fakulta vstoupila do oficiálního jednání o úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi na
Kubě a v Leningradské oblasti Ruské federace, pomocí velvyslanectví usiluje o navázání
spolupráce s odpovídající vysokou školou ve Venezuele. První etapa vyhledávání partnerů by
měla skončit v roce 2010 uzavřením smluv.
V roce 2009 působili na fakultě 3 akademičtí pracovníci ze zahraničí – 1 hostující profesor
z University of Fort Hare, Jihoafrická republika, 1 hostující profesor z University of Ghana,
Ghana a 1 hostující profesor z Kasetsart University of Bangkok, Thajsko. V jednorázových
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přednáškách vystoupili na fakultě 2 experti (jeden český, jeden zahraniční), kteří studenty
seznámili s reáliemi jihoamerických regionů. Do zahraničí vycestovali 2 akademičtí
pracovníci (1 pracovník do Egypta, 1 pracovník do Austrálie), jejichţ cesty byly zaměřeny
jak na studium či výzkum, tak na přednáškovou činnost.
Přestoţe fakulta v roce 2009 neměla ještě vytvořenou síť smluvních vztahů s partnerskými
školami v zahraničí, zajistila vycestování 5 studentů v rámci programu ERASMUS (2
studentky na University College Cork, Irsko, celkem na 6 měsíců, 1 studentka na Hochschule
Deggendorf, Německo, na 3 měsíce, 1 studentka na Kufstein Tirol University of Applied
Science, Rakousko, 3 měsíce, a 1 student na pracovní stáţ v Řecku, na 3 měsíce. Celková
délka pobytu vyslaných studentů v roce 2009 činila 15 měsíců. V akademickém roce
2009/2010 přijala fakulta 3 studenty ze zahraničí.
Obdobně jako v roce 2008 se fakulta jako relativně nová vzdělávací instituce systematicky
prezentovala v zahraničí prostřednictvím celouniverzitních aktivit, především na vzdělávacích
veletrzích, a to v oblastech, do nichţ směřuje vzdělávací a výzkumná činnost fakulty:
v Jihovýchodní Asii, v Africe a v Latinské Americe. Fakulta také hodlá vyuţít zájem o
spolupráci ze strany ruských vzdělávacích institucí, který byl konkretizován během návštěvy
delegace Jihomoravského kraje v Sankt-Petersburgu na podzim 2009. Významným impulsem
pro rozvoj internacionalizace vzdělávací i výzkumné činnosti je členství fakulty v nově
vzniklé mezinárodní Rurální akademii, které se projeví prvními výsledky v roce 2010.
Souhrnně je moţno konstatovat, ţe hlavní úkoly internacionalizace aktivit fakulty v nejbliţší
době spočívají:

5.

-

v uzavření smluv o spolupráci v rámci programu ERASMUS,

-

v uzavření smluv o spolupráci v Rusku a na Kubě,

-

v uzavření smluv v rámci dalších mezinárodních vzdělávacích programů,

-

v započetí aktivit mezinárodní Rurální akademie.

Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách

Vyhodnocení průběhu a výsledků studia v akreditovaných bakalářských studijních
programech v akademickém roce 2008/2009 spolu s reflexí výsledků výzkumné činnosti,
aktivní mezinárodní spolupráce a poznatků excelentního světového výzkumu v předmětné
oblasti garantované fakultou, umoţnilo zpracovat a projednat koncepci zaměření studijních
programů navazujícího magisterského studia garantovaného FRRMS, které jsou připraveny
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pro akreditaci v roce 2010.

6.

Rozvoj fakulty

6.1

Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU

Tabulka 9 Zapojení vysoké školy do programů financovaných z prostředků
ze Strukturálních fondů EU

Operační program
(název)

Opatření
(název)

Vzdělávání
pro praxi

Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Vzdělávání
pro praxi

Projekt

Doba
realizace
projektu

Rozvoj
spolupráce mezi
MZLU v Brně a
podnikatelskou
a veřejnou
sférou,

2009 2011

Rozvoj lidských
zdrojů

2009 2011

Poskytnutá
částka (v
tis. Kč)

Poskytnutá
částka (v
tis. Kč) na
rok 2009

běžné/kapiběžné/kapitálové
tálové

6759/0

Celkem (za každý
operační program)

1000/0

124/0

1124/0

FRRMS řešila v roce 2009 dva projekty financované ze strukturálních fondů EU:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: CZ.1.07/2.2.00/07.0179, Vzdělávání pro praxi
- Rozvoj spolupráce mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou, odpovědný
řešitel prof. Dr. Ing. Libor Grega, finanční prostředky pro rok 2009: 1 mil. Kč, z toho
investice: 0
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Projekt regist. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0157 Rozvoj
lidských zdrojů, řešitel: Ing. Ondřej Kopp, Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. se sídlem v
Rapotíně, odpovědný řešitel za MZLU: doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., finanční prostředky
pro rok 2009: 124 tis. Kč, z toho investice: 0
Předloţen k projednání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

17

byl v roce 2009 projekt:
Inovace

bakalářských

studijních

programů

Regionální

rozvoj

a

Regional

Development.
Ţádosti budou projednávány v roce 2010.

Zapojení do rozvojových programů

6.2

FRRMS řešila v roce 2009 v rámci rozvojového programu MŠMT Program na podporu
odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké školy rozvojový projekt
Podpora komplexního systému vzdělávání na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních
studií MZLU v Brně. Odpovědný řešitel prof. Ing. Iva Ţivělová, CSc., finanční podpora 5 mil.
Kč, z toho investice: 750 tis Kč.
Řešení projektu směřovalo do tří základních oblastí:
- vymezení obecných a odborných kompetencí absolventů studijního programu Regionální
rozvoj
- analýza informačních potřeb v oblasti regionálního poradenství a návrh jejich uspokojování
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií
-

zabezpečení

fakulty

technickým

vybavením,

včetně

vybavení

informačními

a

komunikačními technologiemi podle standardů stávajících součástí MZLU v Brně.

Tabulka 10

Zapojení vysoké školy do Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy
v roce 2009

Poskytnuté fin.
prostředky v tis. Kč
Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy

Počet
přijatých
projektů
kapitálové

běžné

Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu
silných stránek vysoké školy zaloţených na důkladné SWOT
analýze předchozího vývoje a současného stavu

1

750

4250

CELKEM

1

750

4250
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7.

Závěr

7.1

Shrnutí podstatných skutečností

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií zahájila na podzim roku 2008 svou
činnost. Za prioritní povaţovala získání dostatečného počtu studentů, coţ se podařilo
realizovat a první studenti začali na fakultě od zimního semestru 2008/2009 studovat ve
studijním programu Regionální rozvoj. Výuka byla zahájena i ve studijním programu
Regional Development, kde všechny předměty jsou vyučovány v jazyce anglickém.
Od zimního semestru akademického roku 2009/2010 začali studovat první studenti i ve
studijních programech Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies.
Personální zabezpečení fakulty z pohledu kvalifikační struktury dává reálný předpoklad
rozvoje fakulty nejen v oblasti kvalitního zabezpečení dalších studijních programů, ale i
v činnosti vědeckovýzkumné, v níţ pracovníci fakulty dlouhodobě a aktivně přispívají jak
k teoreticko-metodologickému rozvoji příslušných vědních oborů, tak i v rámci praktických
aplikací. Současně jsou do těchto činností zapojeni i mladí členové jednotlivých pracovišť
fakulty.

7.2

Zásadní problémy v činnosti fakulty a možnosti jejich řešení

Problémem fakulty je prostorové zabezpečení, související i s nevyhovujícími výukovými
prostorami pro výuku studentů FRRMS. Je však snahou vedení univerzity tento problém
odstranit.
Problémem je i nedostatečný počet pracovníků fakulty, coţ je spojeno s nedostatkem
finančních prostředků. Stávající pracovníci fakulty i přes zatíţení výukou vykazují velmi
dobré výsledky ve vědeckovýzkumné práci, odráţející se v počtu publikovaných prací i
v rozsahu řešené vědeckovýzkumné problematiky. Mladí členové fakulty, studující současně
v doktorských studijních programech, průběţně plní i své studijní úkoly. V roce 2009 ukončili
doktorské studium dva pracovníci fakulty.
Problémem je i materiální vybavení, neboť fakulta v převáţné míře disponuje vybavením
zapůjčeným od Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně. Tento problém však byl
částečně napraven vyuţitím prostředků z rozvojového projektu, přiděleného FRRMS pro rok
2009.
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