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Z materiálů fakult Mendelovy univerzity v Brně zpracoval Mgr. Vlastimil Sochor, ved. OVaV, tel.:
545 135 196, e-mail: sochor@mendelu.cz.
Specifickým vysokoškolským výzkumem je podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných
doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich
vzděláváním. Mendelova univerzita v Brně přerozděluje prostředky specifického výzkumu na své
součásti (Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Zahradnická fakulta a Provozně
ekonomická fakulta), které je čerpají prostřednictví Interní grantové agentury MENDELU.

1 Interní grantová agentura MENDELU
Interní grantová agentura (IGA) Mendelovy zemědělské v lesnické univerzity v Brně (MZLU v Brně)
byla založena v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a Rozhodnutím
rektora č. 7/2003 čj. 409/2003 Pravidla užití finanční podpory výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků v roce 2003 se záměrem organizovat univerzitní interní grantové soutěže.
Cílem soutěží byla podpora tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné činnosti univerzity a zapojení
studentů akreditovaných studijních programů do řešené vědecko-výzkumné problematiky.
Pro organizaci soutěží byl zpracován Statut IGA MZLU v Brně, jmenována Rada IGA MZLU v Brně,
a zpracován Grantový systém IGA MZLU v Brně.
Statut IGA MZLU v Brně deklaroval návaznost na příslušnou legislativu výzkumu ČR, na formování
výzkumné politiky univerzity, posílení a stimulaci jejích odborných aktivit, efektivní zapojení studentů
do vědy a výzkumu a účelovou podporu vybraných soutěžních projektů finančními prostředky
institucionálního charakteru v souladu s Pravidly užití finanční podpory výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků čj. 409/2003 z tzv. specifického výzkumu. Statut IGA MZLU v Brně také stanovil závazný
obsah Zadávací dokumentace grantových soutěží.
Činnost Grantové rady MZLU v Brně a soutěže IGA byly organizovány dále v souladu s Pravidly
grantové soutěže MZLU v Brně a výběrového řízení IGA MZLU v Brně pro daný kalendářní rok.
Za první čtyři ročníky Interních grantových soutěží MZLU v Brně (2003–2007) bylo z finančních
prostředků tzv. specifického výzkumu univerzity, dotovaného MŠMT ČR, podpořeno interním
grantem celkem 183 grantových projektů v celkovém objemu 19,932 mil. Kč
2 Soutěž od roku 2008
Rozhodnutím rektora MZLU v Brně č. 9/2007 Rámcová pravidla organizace Interní grantové agentury
fakult MZLU v Brně, čj.: 1302/2007 se vnitřní grantový systém MZLU v Brně změnil tak, že ročníkem
2007 byla ukončena činnost IGA MZLU v Brně a Rady IGA MZLU v Brně a pro rok 2008 se organizace
interní grantové soutěže určila do kompetence jednotlivých fakult univerzity. Současně byla
stanovena Rámcová pravidla organizace soutěže IGA na fakultách.

3 Soutěž od roku 2009
Rámcová pravidla organizace IGA fakult MZLU v Brně byla nahrazena rozhodnutím rektora č. 19/2009
Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu
MZLU v Brně, které vycházejí z usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. srpna 2009, jímž se schvalují
Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o

podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Specifickým vysokoškolským výzkumem je
podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací výzkum
prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních
programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.
Soutěž IGA a rozdělování prostředků specifického výzkumu jsou decentralizované na fakultách
MENDELU, které mají akreditované doktorské studijní programy. Správy o činnosti IGA proto podávají
relevantní fakulty samostatně. Pravidla soutěže platné pro rok 2013 jsou k dispozici na:
http://www.mendelu.cz/cz/veda_vyzkum/specificky_vyzkum.

Shrnutí IGA MENDELU 2013
Ukazatel

AF
ZF
LDF
PEF
MENDELU

Počet
realizovaných
projektů
35
12
44
25
116

Dotace v tis. Kč
- projekty
11 417
2 305
8 528
4 608
26 858

Náklady v tis. Kč - Náklady v tis. Kč
na organizaci
- celkem
soutěže
304
12 179
35
2 390
212
9 370
92
4 851
643
28 790

Agronomická fakulta

1.

Grantová rada AF

1.1

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum AF

V souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum čerpala
Agronomická fakulta v roce 2013 částku 12 179 tis. Kč
Z této přiznané podpory bylo využito na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů
11 417 tis. Kč, částka 458 tis. Kč byla využita na studentskou konferenci MendelNet 2013.
Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo využito 2,5
% z přidělené dotace, což činí 304 tis. Kč
Do fondu účelově určených prostředků nebyla převedena žádná částka.

Suma přidělených prostředků 2013
byla rozdělena následujícím způsobem
- Provoz kanceláře IGA AF MENDELU
- Konference MendelNet
- Financování projektů celkem

:

12.179 tis. Kč

:
:
:

304 tis. Kč (podmínka do 2,5% dotace)
458 tis. Kč (podmínka do 10% dotace)
11.417 tis. Kč

(11 projektů týmových v částce
a 24 projektů individuálních v částce

:
:

Ukazatel

IGA týmové projekty

Fakulta

Počet
11

AF

tis. Kč
8 760

8.760 tis. Kč
2.657 tis. Kč)

IGA individuální projekty
Počet
24

tis. Kč
2 657

IGA Celkem
Počet
35

tis. Kč
11 417

Přehled vyhlášených okruhů a témat pro rok 2013
Navrhovatelé projektů předkládali návrhy projektů do následujících vyhlášených okruhů:
b)
c)
d)
e)
f)

Biologie rostlin a fytotechnika
Biologie živočichů a zootechnika
Ochrana životního prostředí a udržitelnost venkovské krajiny
Bezpečnost a jakost potravinářských surovin a potravin
Zemědělská a environmentální technika

Projekty byly předkládány ve dvou kategoriích – jako projekty individuální a týmové.
Vyhlášené podmínky soutěže byly v souladu se zákonem č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č.
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, a Rozhodnutím rektora
č. 19/2009, č.j. 2873/2009-981 „Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů
specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně“.

Zahájení řešení – termín, smlouvy na projekty, suma vyčleněných prostředků
Zahájení řešení
: 1. března 2013
Smlouvy na projekty za poskytovatele podepsal prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. v průběhu
února 2013.
Stanovený termín ukončení řešení (doba řešení 12 měsíců):
Účetní ukončení řešení
Věcné ukončení projektu
Celkové ukončení projektu

1.2.

:
:
:

29. 11. 2013
31. 12. 2013
28. 2. 2014

Personální složení Grantové rady AF

Rada je pětičlenná a její funkční období je čtyřleté. Předsedou je funkčně příslušný proděkan,
místopředsedou pověřený zástupce vědecké rady.
Ve funkčním období od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2014 pracovala Grantová rada ve složení :
Předseda
Místopředseda
Členové

: prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
: prof. Ing. Jana Simeonovová, CSc.
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.

2.

Seznam studentských projektů

2.1.

Kategorie týmové projekty (11 projektů)
TP 1/2013

Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování
pohybu nanočástic k cílovým tkáním

Vedoucí řešitelského týmu
Přidělená částka (v tis. Kč)
Počet zapojených Ph.D. studentů
Celkový úvazek Ph.D. studentů

: doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
:
1.125
:
8
:
0,9

Očekávaný přínos řešení: Poznání a pochopení způsobu transportu životně důležitých živin do
místa jejich metabolizace, odpadních látek do místa zpracování stejně jako léčiv k místu působení
je důležité pro vývoj metod a nástrojů umožňujících ovlivnění specifických funkcí organizmu jako
je diagnostika a léčba chorob, nebo stanovení účinnosti léčebného postupu. Moderní zobrazovací
metody, zahrnující ultrazvukové nebo fluorescenční zobrazování stejně jako zobrazování pomocí
magnetické rezonance nebo počítačové tomografie, jsou účinným nástrojem pro pozorování
biodistribuce látek in vivo. Především díky rozvoji nových fluorescenčních nanomateriálů, mezi
které patří kvantové tečky, lze fluorescenční zobrazování společně s fluorescenční mikroskopií
využít jako citlivou a flexibilní metodu pro studium dějů probíhajících v organizmech.
Cílem projektu je charakterizace fluorescenčního chování z hlediska způsobu a množství
aplikovaného roztoku QDs, hloubky aplikovaného roztoku QDs, časové stability fluorescence,
opakovatelnosti dávkování a dalších základních parametrů. Získané poznatky z řešení projektu
jsou součástí doktorských disertačních prací a budou prezentovány na konferencích v ČR i
zahraničí a publikovány ve vědeckých časopisech.

TP 2/2013

Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare)
hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí

Vedoucí řešitelského týmu
Přidělená částka (v tis. Kč)
Počet zapojených Ph.D. studentů
Celkový úvazek Ph.D. studentů

:
:
:
:

Ing. Daniel Falta, Ph.D.
1.107
10
1

Očekávaný přínos řešení: Projekt se zabývá aktuální problematikou analýzy vybraných ukazatelů
životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí. Dle cílů řešení je projekt
řazen do pěti dílčích etap.
První etapa je zaměřena na růstovou schopnost prasat ve „specific pathogen free“ (SPF)
chovech jako kritéria jejich zdraví a welfare. Dermatitidy běháků jako ukazatel welfare
ovlivňovaný kvalitou podestýlky a mikroklimatem v chovech brojlerových kuřat a úroveň welfare
při vychytávání a během přepravy kuřat na porážku, je náplní druhé etapy. Obsahem třetí etapy
je využití indexu pohody, mikroklimatologických faktorů, množství a kvality mléka jako kritérium
pro hodnocení welfare dojnic. Čtvrtá etapa je zaměřena na vliv vnějšího prostředí, ročního
období, klimatických a mikroklimatických podmínek na welfare a chování lichokopytníků. Náplní
páté etapy je analýza vlivu klimatických podmínek na základní životní projevy paviánů
(Theropithecus gelada) žijících v zajetí.

TP 3/2013

Vliv specificky účinných látek ve výživě zvířat na kvalitu
produkce a ochranu životního prostředí při výrobě pícnin

Vedoucí řešitelského týmu
:
Přidělená částka (v tis. Kč)
:
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů
:

Ing. Petr Mareš, Ph.D.
1.125
3
0,3

Očekávaný přínos řešení: Řešený výzkumný projekt, stejně jako předchozí projekty IGA AF
MENDELU, na které navazuje, sjednocuje pohled na šetrnou výživu hospodářských zvířat a
výrobu krmiv. Na projektu spolupracují pracovníci a zejména studenti doktorského studijního
programu ústavu výživy zvířat a pícninářství a doktorandka ústavu morfologie, fyziologie a
genetiky zvířat, která má svým zaměřením k uvedené problematice také blízko. Projekt se
zaměřuje na témata disertačních prací doktorandů a jejich účelné rozšíření z hlediska vzájemných
vztahů na úrovni biochemie, fyziologie trávení, kvality krmiv a kvality potravin, zdraví a
užitkovosti zvířat a ochrany životního prostředí v souvislosti s produkcí krmiv prostřednictvím
vzájemné spolupráce doktorandů na jednotlivých úkolech. Realizace projektu postihuje celou
vertikálu od šetrné výroby krmiv na zemědělské půdě, přes hodnocení jejich kvality a vlivu na
organizmus či dokonce na výsledné produkty živočišné výroby. Vzájemnou prezentací metodik a
výsledků tak budou doktorandi seznámeni i s dalšími aspekty výroby krmiv a výživy zvířat, aniž by
se jim ve svém doktorském studiu speciálně věnovali. Projekt je zaměřen na efektivní
hospodaření na zemědělské půdě, zejména s ohledem na její erozní ohroženost a znečištění
podzemních a povrchových vod při různém způsobu hospodaření. Dále se zaměřuje na kvalitu
živočišných produktů a užitkovost zvířat s ohledem na dotaci specificky účinných látek
vyrobených synteticky či přirozeně se vyskytujících v krmivech.
V oblasti výživy přežvýkavců je řešena problematika kvality mléka a mleziva a také vztah
výživy, užitkovosti a mikroklimatu ve stáji. V oblasti výživy nepřežvýkavých a modelových zvířat je
pak řešena problematika perspektivních krmných aditiv (taurinu a zdrojů minerálních látek). Dále
je zkoumán vliv prekurzorů vitaminů přirozeně se vyskytujících v obilninách a sekundárních
metabolitů v rostlinných produktech. Realizace projektu zahrnuje sedm dílčích cílů, kterých bude
dosaženo prostřednictvím experimentálních sledování v polních podmínkách, na živých
modelových a hospodářských zvířatech i v laboratorních podmínkách. Projekt se věnuje jak
fytotechnickým a zootechnickým otázkám, tak vlivu na kvalitu produktů a ochranu životního
prostředí. Je doplněn o etologickou studii na zájmových zvířatech.

TP 4/2013

Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení
kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů

Vedoucí řešitelského týmu
Přidělená částka (v tis. Kč)
Počet zapojených Ph.D. studentů
Celkový úvazek Ph.D. studentů

:
:
:
:

Dr. Ing. Pavlína Smutná
738
4
0,85

Očekávaný přínos řešení: V rámci řešeného projektu jsou testovány tři možné způsoby využití
technologie NIRS, a to pro posouzení vlastností šlechtitelského materiálu a selekci, pro
hodnocení nezávadnosti zemědělských produktů a pro kvantitativní stanovení obsahových látek
u minoritních plodin. NIR spektroskopie je rychlá a relativně levná metoda pro kvalitativní a
kvantitativní analýzu organických a anorganických látek ve všech skupenstvích. Příprava vzorků je
velmi jednoduchá, nevyžaduje použití chemikálií, je možné stanovovat více parametrů současně.

Pro kalibraci NIR spektrometrů je nejprve nutné stanovit hodnoty sledovaného parametru
pomocí referenční metody a na jejich základě pak vytvořit kalibrační model. Přesnost NIRS
měření závisí především na přesnosti referenční metody a dále na rozsahu sledovaného
parametru v kalibračních vzorcích, jejich homogenitě a počtu. V současnosti má tato metoda
široké využití od rutinního stanovení kvalitativních parametrů nejrůznějších zemědělských
komodit rostlinného i živočišného původu až po využití ve šlechtění rostlin, kontrole zdravotní
nezávadnosti potravin a krmiv a ve farmaceutickém průmyslu.
Prvním cílem navrhovaného projektu je ověření možnosti použití NIR spektroskopie pro účely
hodnocení kvalitativních znaků u potomstva F4 generace, které bylo získáno křížením moderní
sladovnické odrůdy ječmene s donorem vyšší tolerance k suchu. U rostlin byly dále hodnoceny
některé morfologické a agronomické vlastnosti. Rozdíly v citlivosti k suchu byly vyhodnoceny u
rodičovských odrůd pomocí fyziologických a molekulárních metod.
Druhým cílem bylo ověření použitelnosti NIR spektroskopie pro stanovení obsahu
mykotoxinů v obilkách ječmene napadených plísněmi Fusarium spp. Výsledkem bude posouzení
uplatnitelnosti této metody ve výzkumu zaměřeném na problematiku klasových fuzarióz a s tím
související kontaminací obilovin mykotoxiny.
Třetím cílem je vypracování metodiky pro stanovení olejnatosti nažek ostropestřce
mariánského na FT-NIR spektrometru. Tato metoda by měla umožnit snadné a rychlé
vyhodnocení variability obsahu oleje v semenech u dostupných genotypů a materiálů různého
původu.

TP 5/2013

Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky
v oblasti zemědělské techniky

Vedoucí řešitelského týmu
Přidělená částka (v tis. Kč)
Počet zapojených Ph.D. studentů
Celkový úvazek Ph.D. studentů

: Ing. Petr Dostál, Ph.D.
:
975
:
6
:
1,6

Očekávaný přínos řešení: Cílem řešení projektu je navržení a aplikace technických řešení pro
monitoring problémových částí zemědělských strojů a zařízení pomocí vybraných
nedestruktivních metod testování (NDT). Projekt je zaměřen na tvorbu a implementaci měřicích
systémů, včetně potřebného softwarového vybavení pro zpracování naměřených dat. Součástí
projektu je kromě vytvoření konceptu i instalace měřicích systémů v reálných podmínkách v
praxi. Aplikace nedestruktivní technické diagnostiky ve výrobě a provozu zemědělské techniky
může výrazně zvýšit jakost, upřesnit a racionalizovat systém technické údržby, a tím snížit
provozní náklady. Výsledky vývoje budou moci být aplikovány v návaznosti na stávající rostoucí
využívání moderních NDT technologií, zejména v oblasti mobilní i stacionární zemědělské
techniky, případně také techniky dopravní. Správná implementace nedestruktivních metod
testování přispívá k eliminaci havarijních situací, které jsou v oblasti zemědělství často příčinou i
ekologických ztrát.

TP 6/2013

Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných
habitatů – možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při
zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny

Vedoucí řešitelského týmu
Přidělená částka (v tis. Kč)
Počet zapojených Ph.D. studentů

:
:
:

Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
978
11

Celkový úvazek Ph.D. studentů

:

1,65

Očekávaný přínos řešení: Řešený projekt zahrnuje několik modelových studií, které jsou
koncipovány tak, aby zahrnovaly dílčí problémy od základního vyhodnocení stavu a změn
biodiverzity vybraných ekosystémů ve vztahu ke způsobům hospodaření, přes vymezení
významných negativních faktorů působících v krajině (biodiverzita, ochrana rostlin, kvalita půdy a
vodních ekosystémů), po zpracování návrhů a metodiky ke zlepšení situace a jejich praktické
vyzkoušení. Konkrétně je zaměřen na biodiverzitu polních teras, sadů, vápencových lomů v
různém stádiu sukcese, okolí větrných elektráren, kompostů a vodních ekosystémů. Z negativních
faktorů bude analyzována ochrana rostlin a těžební činnost. Pro srovnání budou využity stepní,
lesostepní a krasové ekosystémy ležící v sousedství produkčních ploch.

TP 7/2013

Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných
zdrojů

Vedoucí řešitelského týmu
Přidělená částka (v tis. Kč)
Počet zapojených Ph.D. studentů
Celkový úvazek Ph.D. studentů

: doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
:
714
:
8
:
1,6

Očekávaný přínos řešení: Projekt si klade za cíl zmapovat podmínky pro rozvoj výroby energie z
obnovitelných zdrojů na jihomoravském venkově, současné instalované kapacity a budoucí
výhled, zabývá se rovněž otázkami zpětných vlivů výroby energie z obnovitelných zdrojů na
venkovskou krajinu a osídlení a jejich udržitelnost. Výsledkem bude studie monografického
charakteru.

TP 8/2013
prasat

Vliv polynenasycených mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu

Vedoucí řešitelského týmu

:

Přidělená částka (v tis. Kč)
Počet zapojených Ph.D. studentů
Celkový úvazek Ph.D. studentů

:
:
:

Ing. Gabriela Zorníková, Ph.D.,
Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
300
2
0,25

Očekávaný přínos řešení: Nutriceutika jako složky funkčních potravin pozitivně ovlivňují
fyziologické funkce lidského organismu. Na rozdíl od jednoznačného vlivu n-3 PUFA na hladinu
triacylglycerolů jsou výsledky studií ohledně plazmatického cholesterolu kontroverzní (Komprda,
2012). Předpokládá se, že n-3 PUFA působí jako modulátory genové exprese a ovlivňují dva
klíčové transkripční faktory účastnící se metabolismu lipidů, včetně cholesterolu: PPAR
(peroxisome proliferator activated receptor) a SREBP-2 (sterol regulátory element-binding
protein). Syntéza cholesterolu je významně regulována pomocí SREBP-2, který působí jako
transkripční faktor genů řídících homeostázu cholesterolu: 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl koenzym
A reduktáza a LDL-receptor (Chatterjee et al., 2009). Vztah mezi EPA a DHA (eikosapentaenová a
dokosahexaenová kyselina; v uvedeném kontextu klíčové n-3 PUFA), PPARa, SREBP-2 a hladinou
plazmatického cholesterolu dosud není uspokojivě vysvětlen a je pravděpodobně druhově závislý
(Luci et al., 2007).
Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (mimo jiné zvýšená hladina krevních lipidů,
včetně cholesterolu) jsou obvykle testovány na hlodavcích, kteří však v tomto případě nejsou

optimálním modelem (v kontextu signální dráhy PPAR patří mezi tzv. proliferující druhy, na rozdíl
od člověka druhu neproliferujícího). Lepším modelem je v tomto případě prase (Cheon et al.,
2005). Metaanalýzy intervenčních studií hodnotících vliv EPA/DHA na hladinu plazmatického
cholesterolu, včetně jeho frakcí jsou kontroverzní: redukce (Lopez-Huertas, (2009) nebo naopak
zvýšení (Jaeobson et at., 2012). Cílem řešeného projektu je přispět k objasnění mechanizmů na
molekulární úrovni, kterými EPA+DHA (rybí olej) působí jako nutriceutika snižující riziko
kardiovaskulárních onemocnění.
V projektu bude sledován vliv n-3 PUFA ve stravě na úroveň exprese genů odpovědných za
homeostázu cholesterolu s cílem ovlivnění hladiny plazmatického cholesterolu. Experiment bude
proveden na prasatech (30 ks). V rámci sledování bude jedna skupina prasat (10 ks) krmena
krmnou směsí s přídavkem rybího oleje (EPA+DHA), 2. skupina (10 ks) směsí s přídavkem
palmového, případně palmojádrového tuku s obsahem nasycených mastných kyselin, kontrolní
skupina bude krmena běžnou krmnou směsí. Sledována bude exprese jaterních genů, kódujících
proteiny řídící homeostázu cholesterolu a bude měřen plazmatický cholesterol, včetně jeho
frakcí.

TP 9/2013

Konzervace syrovátky pomocí účinných látek z rostlin
za účelem jejího dalšího využití

Vedoucí řešitelského týmu
Přidělená částka (v tis. Kč)
Počet zapojených Ph.D. studentů
Celkový úvazek Ph.D. studentů

:
:
:
:

Ing. Táňa Lužová, Ph.D.
513
5
0,75

Očekávaný přínos řešení: Syrovátka je sekundární produkt při výrobě sýrů, který byl v minulosti v
potravinářství využíván zřídka. Potenciál syrovátky je však z hlediska nutričních benefitů velmi
vysoký, jelikož má nízký obsah tuku, vysoké zastoupení plnohodnotných bílkovin, vitaminů,
minerálních a dalších biologicky aktivních látek. Soudobé sýrařství (faremní i průmyslové) je na
vzestupu, produkce sýrů se stále zvyšuje a s tím paralelně i produkce syrovátky. Syrovátka se v
lepším případě využívá jako krmivo (především na farmách), a to ve stavu tekutém,
demineralizovaném nebo částečně zahuštěném. V ostatních případech nachází využití ve
farmacii, kosmetice a v potravinářském průmyslu. Různé odborné studie prokázaly přinos
syrovátky v oblasti lidské výživy, v dermatologii a v dalších lékařských oborech.
S ohledem na udržitelnost životního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti malých farem,
rozšíření nabídky přírodních produktů a sociální soudržnosti regionu, si tento projekt klade za cíl
vytvoření nového výrobku ze syrovátky, který pomocí bioaktivních látek prodlouží dobu
údržnosti, bude marketingově komunikovatelný a pozitivně přijímán spotřebitelem.

TP 10/2013

Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického
potenciálu zemědělských kultur

Vedoucí řešitelského týmu
Přidělená částka (v tis. Kč)
Počet zapojených Ph.D. studentů
Celkový úvazek Ph.D. studentů

:
:
:
:

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
585
7
0,7

Očekávaný přínos řešení: Biologický potenciál plodin je ovlivňován celou řadou faktorů. Tento
projekt je zaměřen na studium vybraných faktorů a možnosti jejich ovlivnění. Z meteorologických
faktorů je pozornost věnována především vodní bilanci se zaměřením na periody sucha.

Dalším cílem je provedení mezimodelového srovnání několika uznávaných růstových modelů
ječmene jarního. Dále bude ověřena možnost využití optických metod ke stanovení obsahu látek
využitelných k rychlé diagnostice abiotických stresů, například sucha. K hledání fenologických
analogů mezi volně rostoucími druhy a polními plodinami bude využito dlouholeté fenologické
pozorování. Z pěstitelských faktorů je v projektu soustředěna pozornost na nové půdoochranné
technologie zakládání porostů polních plodin, hodnocení škodlivosti plevelů a na projevy
fytotoxicity herbicidů.

TP 11/2013

Biomasa a bioenergetické transformace

Vedoucí řešitelského týmu
Přidělená částka (v tis. Kč)
Počet zapojených Ph.D. studentů
Celkový úvazek Ph.D. studentů

:
:
:
:

doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
600
5
0,6

Očekávaný přínos řešení: Projekt je koncipován jako řešení biologických a energetických vazeb v
procesech, které se odehrávají v zemědělských provozech, a snaží se nalézt optimální řešení. V
oblasti procesů anaerobní fermentace bude řešena produkce bioplynu, a to zejména z jílku
jednoletého, vypěstovaného při pokusech ve Vatíně a v Žabčicích. Pokusy zaměřené na
posouzení produkčního potenciálu jílku jednoletého jako meziplodiny jsou součástí tohoto
projektu. Při jeho pěstování bude mimo jiné využito hnojení digestátem. Digestát získaný z
ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky bude využit ústavem agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin k realizaci vegetačního nádobového experimentu s
kedlubnami a digestát získaný ze zemědělské BPS bude využit k realizaci polního
maloparcelového experimentu s kukuřicí setou.
V pokusech bude porovnávána vzájemná účinnost mezi minerálním a organickým hnojivem
(digestátem) navzájem i oproti nehnojené kontrole z hlediska úrovně výnosu, jeho kvality i
ovlivnění půdní úrodnosti. Dále bude řešena problematika sušení kukuřice při různých teplotních
režimech v závislosti na parametrech vstupujícího materiálu s cílem získat co nejvyšší kvalitu zrna
a minimalizovat spotřebu energie. Poslední řešenou oblastí je optimalizace spotřeby energie při
procesu získávání mléka. Jedná se o nastavení optimálních parametrů navrženého regulačního
zařízení na principu redukčního ventilu, jehož základní funkce byly ověřeny v předchozím období,
a bylo prokázáno, že může zabezpečit úsporu energie a současně zajistit lepší stabilitu podtlaku v
dojicím stroji, než je dosahováno použitím frekvenčních měničů.

2.2.

Kategorie individuální projekty (24 projekty)
IP 1/2013

Vliv zkrmování vybraných extraktů bylin u brojlerů na složení
mikroorganismů v trávicím traktu

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Zuzana Jakubcová
98

Očekávaný přínos řešení: V důsledku zákazu používání antibiotických růstových stimulátorů v
produkci drůbeže je potřeba hledat jejich alternativu. Alternativou k antibiotikům může být
použití koření, bylin nebo jejich esenciálních olejů. Biologická aktivita, včetně antibakteriálních,
antimykotických, antivirových a protizánětlivých účinků aromatických esenciálních olejů je známá
již od starověku. Jedna z osvědčených vlastností rostlinných esenciálních olejů je jejich

antimikrobiální aktivita. Jsou účinné proti široké škále organismů, včetně organismů kazících
potraviny, potenciálně patogenním mikroorganismům pro člověka, životní prostředí nebo
živočichy, a některým mikroorganismům v trávicím traktu zvířat. Po zákazu používání antibiotik
jako růstových stimulátorů je využití esenciálních olejů v produkci drůbeže stále běžnější.
Mechanismus účinku bioaktivních látek u ptáků však nebyl dosud plně vysvětlen.
Některé studie již prokázaly potenciál esenciálních olejů jako alternativy k antibiotikům
v produkci drůbeže. K jejich dalšímu využití je však potřeba více studií. Řešení projektu je
zaměřeno na zkoumání složení mikroorganismů v trávicím traktu brojlerových kuřat v období
růstu a sledování vlivu různých koncentrací bylinných extraktů na jejich zastoupení v trávicím
traktu. Stanovení mikroorganismů bude provedeno pomocí mikrobiologické analýzy. Daná
problematika dosud není dostatečně objasněna v našich, ani v zahraničních chovech.

IP 2/2013

Vliv trhlin ve vaječných skořápkách na jejich vibrační schopnosti

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Jana Strnková
115

Očekávaný přínos řešení: Vejce s nízkou kvalitou skořápky znamenají pro výrobu konzumních
vajec značné ekonomické ztráty. Kromě toho představují vejce s porušenou skořápkou i značné
hygienické riziko, protože skořápka vejce tvoří přirozenou bariéru prostupu mikroorganismů z
povrchu vejce do vaječného obsahu. Vizuální kontrola prováděná na třídicích linkách není
schopna detekovat všechny trhliny, nemluvě o její časové náročnosti. Proto jsou hledány
možnosti objektivního způsobu detekce přítomnosti trhlin, kdy je důraz kladen i na rychlost
detekce tak, aby bylo možné její použití na třídicí lince. Projekt je zaměřen na výzkum dynamické
odezvy skořápky na nedestruktivní ráz, kdy jsou ve skořápce uměle iniciovány trhliny různé
velikosti umístěné na rozdílných místech skořápky. Těžištěm studia je analýza odezvových
spekter při existenci odlišně orientovaných trhlin různé velikosti. Výstupem projektu bude
zavedení takových parametrů vibračního spektra, které jednoznačně určují existenci, velikost a
polohu trhlin na vaječné skořápce.

IP 3/2013

Návrh uživatelského rozhraní hlavního ovládacího terminalu traktoru

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Jakub Katrenčík
114

Očekávaný přínos řešení: Cílem řešeného projektu je vytvoření komplexního informačního
systému integrovaného v zemědělském traktoru včetně vrstvy HMI (rozhraní člověk/stroj).
Realizace projektu tkví v návrhu hardwarové platformy určené pro podmínky traktoru v
zemědělství a dále vytvoření aplikace v několika softwarových vrstvách s možností portace na
rozdílné operační systémy.
Systém bude tvořen modulárně jak z hlediska hardwarových požadavků, tak i nadstavbových
aplikací. Vzhledem k vývoji spolupráce mezi Mendelovou univerzitou v Brně a společností Zetor
lze předpokládat, že tento systém bude využit v sériové výrobě traktorů. V takovém případě lze
očekávat i výsledky v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

IP 4/2013

Zkoumání vlivu suplementace krmného doplňku na krevní
parametry u dojnic

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Martina Fröhdeová
114

Očekávaný přínos řešení: Selen je biogenní prvek, který je obsažen ve všech buňkách, tkáních i
tekutinách živočichů. Je nezbytný pro mnoho biochemických funkcí v organizmu na celulární i
subcelulární úrovni a nemůže být nahrazen jinými prvky. Selen a jeho bioaktivní sloučeniny
významně omezují toxické účinky kadmia, arzenu, rtuti, olova i některých organických sloučenin.
V krvi je selen obsažen v erytrocytech, leukocytech a trombocytech; v menší míře je obsažen v
krevní plazmě, a to ve formě selenoproteinů, především glutationperoxidázy. Resorpce selenu
probíhá aktivním způsobem v tenkém střevě, především v duodenu, v menší míře i v tlustém
střevě. Resorpce je ovlivněna i věkem zvířat a především chemickou formou a rozpustností
selenových sloučenin. U přežvýkavců se nejlépe resorbuje selen v organické formě jako
selenometionin, a to až 60 %. Potřeba selenu u zvířat je nízká a činí 0,1 až 0,3 mg/kg sušiny krmné
dávky. Je ovlivněna věkem zvířat, intenzitou růstu, produkcí a graviditou.
Při vysokém obsahu síry v krmné dávce se potřeba selenu zvyšuje. Rovněž zvýšený obsah
nenasycených mastných kyselin v krmné dávce zvyšuje potřebu selenu. Potřeba selenu je
ovlivněna i příjmem vitaminu E.

IP 5/2013

Ftaláty v kravském mléce v závislosti na způsobu získávání

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Magdalena Krejčíková
120

Očekávaný přínos řešení: Estery kyseliny ftalové patří mezi významné polutanty životního
prostředí a mají schopnost kumulovat se v živočišných tkáních. Představují závažnou skupinu
kontaminujících cizorodých látek, jejichž toxikologické účinky a hygienická významnost jsou v
posledních letech intenzivně zkoumány. Mezi toxické a nejčastěji se vyskytující ftaláty patří di-2ethylhexyl ftalát (DEHP) a di-n-butyl ftalát (DBP), které jsou lipofilního charakteru, a kumulují se
proto v tukových tkáních. Při chronické toxicitě byly prokázány nežádoucí účinky PAE:
teratogenní a embryotoxické, spermiotoxické, nefrotoxické, hepatotoxické, karcinogenní a
poškození membránové funkce. Také jsou možní iniciátoři astmatu nebo alergií u dětí.
Člověk ftaláty přijímá prostřednictvím znečištěného ovzduší (ústy nebo kůží), nebo z potravin.
Z těchto možností je nejdůležitější příjem potravinami, a to nejvíce těmi, které mají vysoký obsah
tuku, v němž se ftaláty kumulují. Důvodem pro jejich vysokou produkci a v souvislosti s tím i pro
jejich hojné rozšíření do všech složek životního prostředí jsou vhodné fyzikálně-chemické
vlastnosti, díky kterým se uplatňují jako změkčovadla, tj. látky zlepšující mechanické vlastnosti
plastických hmot. Může docházet k jejich uvolňování (vyluhování) do materiálu, se kterým je
plast v kontaktu. Cílem řešeného projektu je sledování esteru kyseliny ftalové ve vzorcích mléka
získaných ručním a strojním dojením.

IP 6/2013

Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé
s odlišnou adaptací na suché podmínky

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Eva Truhlářová
120

Očekávaný přínos řešení: Pšenice ozimá se v ČR pěstuje ve všech produkčních oblastech a na
všech typech půd, včetně těch s větším rizikem výskytu sucha. Vzhledem k probíhající změně
klimatu je pravděpodobné, že četnost kratších či delších period nedostatku srážek bude narůstat
také v podmínkách naší republiky a současně s tím se budou zvyšovat nároky na toleranci rostlin
k suchu. Odrůdu tolerantní k suchu lze jednoduše definovat jako tu, která při pěstování v suchých
podmínkách opakovaně poskytne vyšší výnos zrna v porovnání s ostatními odrůdami. Jako
genetické zdroje tolerance k suchu jsou navrhovány genotypy původem z tradičně suchých
oblastí, kde dochází k přirozené selekci. U těchto zdrojů je však nutné poznat a popsat adaptační
mechanismy vedoucí k vyšší toleranci a analyzovat genetický základ těchto adaptací, které
většinou souvisejí spíše se schopností rostlin přežít extrémní nedostatek vláhy na úkor produkce.
Kromě víceletého hodnocení těchto genotypů v polních podmínkách je výhodné hodnotit
podstatu některých adaptačních mechanismů přesněji za dobře definovaných podmínek
(optimálních i stresových) pomocí fyziologických a molekulárně biologických metod.
Záměrem je vybrat tzv. „plastické“ genotypy, které jsou vhodné pro rozšíření genetické
variability při šlechtění nových odrůd. V rámci řešeného projektu budou provedena fyziologická a
molekulární hodnocení stresové reakce u různých odrůd/linií pšenice ozimé, které se liší mírou a
způsobem adaptace na sucho, daných odlišným původem. Cílem projektu je výběr genotypů,
které by mohly výhledově sloužit jako zdroj tolerance k suchu pro naše další experimenty. Dalším
výstupem bude výběr metody použitelné pro selekci většího množství genotypů.

IP 7/2013

Změny technologické kvality cukrovky při uplatnění
mimokořenové výživy, elicitorů a fungicidů

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Jana Pechková
120

Očekávaný přínos řešení: V rámci řešení projektu bude vyhodnocena dynamika změn
technologické jakosti cukrové řepy po provedených výživářských opatřeních, aplikacích elecitorů
a fungicidních zásazích. Během vegetace proběhnou vegetační pozorování s hodnocením změn
technologické jakosti cukrové řepy.
Současně bude probíhat testování nové metody stanovení obsahu alfa-aminodusíku.
Konečná sklizeň proběhne v optimální technologické zralosti. Vyhodnocen bude výnos a kvalita
cukrové řepy. Výstupem bude metodika shrnující vliv výživářských zásahů a jejich uplatnění k
dosažení vysoké technologické jakosti cukrové řepy.

IP 8/2013

Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2
v zemědělských traktorech

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Michal Jukl
97

Očekávaný přínos řešení: Cílem řešeného projektu je vytvoření platformy palubní diagnostiky
pro implementaci v zemědělských traktorech. Fyzická vrstva protokolu OBD-2 bude na bázi

sběrnice CAN dle specifikace SAE J1939 (Heavy Duty Vehicles – OBD 2). Bude vytvořen
hardwarový koncept systému, včetně části fyzické vrstvy – datového vedení, vhodného
konektoru a dalších specifických rysů.
Softwarová aplikace pak bude obsahovat moduly podle rozsahu adaptace pro zemědělské
traktory. Dalším cílem projektu je vytvoření simulátoru pro sběrnici CAN. Jedná se o hardware,
který bude simulovat protokol OBD-2 přes sběrnici CAN. Účelem simulátoru bude stanovení
zatížení komunikační linky v případě, že mimo data broadcast bude sběrnice zatěžována tzv.
rámci request, což jsou právě žádosti z diagnostického rozhraní.

IP 9/2013

Možnosti využití spektoskopických metod při kontrole
falšování potravin

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Vladimír Sýkora
110

Očekávaný přínos řešení: V dnešní době je produkce potravin ve vyspělých zemích
nadprůměrná, což může mít za následek mírné, v některých případech ale i velmi silné zhoršování
jejich kvality a zdravotní nezávadnosti. Někteří výrobci s cílem ušetřit, udržet cenu výrobku na
přijatelné úrovni pro konzumenty a zvýšit svou konkurenceschopnost sahají při vlastním
výrobním procesu k nekalým praktikám, které výrazně zhoršují kvalitu těchto potravin, dokonce
může dojít i k poškození zdravotního stavu konzumentů.
Pro jednotlivé potravinářské komodity existují příslušné legislativní požadavky, související se
zákonem o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb., které přímo udávají požadavky
na vybrané potraviny, týkající procentuálního zastoupení jejich složek. Spotřebitel má na základě
rezoluce OSN č. 39/248 právo na všestranné, vyčerpávající, srozumitelné a hlavně pravdivé
informace o potravinách, které nakupuje, a na informace o opatřeních pro ochranu trhu před
distribucí falšovaných potravin. I přes tuto skutečnost se výrobci snaží nahrazovat některé
potravinové složky jinými potravinami či potravinářskými a někdy i nepotravinářskými surovinami
a materiály.
Ve snaze zabránit těmto podvodným praktikám byla vyvinuta řada metod, které mají za cíl
odhalit potraviny, které jsou falšované. Mezi jedny z nejvyužívanějších technik pro kontrolu
pravosti potravin jsou fyzikální metody na principu spektrometrie. Nepřirozeně se vyskytujícími
látkami v potravinách se mění i vlastnosti barevných spekter, založených na interakci
elektromagnetického záření se vzorkem. V kontrole autenticity potravin je spolehlivě využitelná
infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FT-NIR) a také spektroskopie v systému
CIELAB. Infračervená spektroskopie využívá blízké infračervené spektrum o vlnových délkách 800
– 2500 nm a nabízí široké možnosti využití v kontrole kvality potravin a potravinářských surovin.
CIELAB spektroskopie nabízí možnost velice rychlého změření vlnové délky odraženého světla za
podmínek metody.
Lze vyjádřit absolutní hodnoty vhodné k porovnání s jinými výsledky nezávisle na čase.
Výhodou je zjišťování odchylek, kdy se u měřených vzorků mění barva závisle na čase, např. při
biochemických a mikrobiálních pochodech probíhajících při kažení potravin. Obě tyto techniky
jsou vhodným nástrojem pro měření velkých množství rozličných vzorků. Zároveň se jedná o
rychlé metody, které umožňují měření vzorků bez použití chemikálií.

IP 10/2013

Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry
a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Gabriela Pozníková
117

Očekávaný přínos řešení: Voda hra kľúčovů úlohu vo funkčnosti a udržateľnosti
poľnohospodárskych ekosystémov. Vo svetle predpovedanej klimatickej zmeny má v našich
zemepisných šírkach zásadný význam predovšetkým výskum sucha. Hlavnú zložkou vodnej
bilancie, ktorá odvadza vodu z ekosystémov predstavuje evapotranspirácia (ET). Jednou zo
štandardných metód merania aktuálnej ET je metóda Bowenovho pomeru a energetickej bilancie
(BREB). Za jej relatívnou jednoduchosťou sa skrýva fakt, že vychadza z predpokladu, že vodná
para a teplo sú prenášané identickými vírmi, a teda rovnako efektívne. V skutočnosti však tento
základný predpoklad vychádza z komplikovanejšej Monin-Obukhovovej teórie similarity
popisujúcej vzťahy medzi profilmi vetra, teplotou a vodnou parou v prízemnej vrstve atmosféry.
Pri hlbšom preštudovaní teórie BREB možno teda konštatovať, že metóda sa opiera o fakt, že
profily teplot a vlhkosti vzduchu sú ideálne logaritmické alebo aspoň konzistentné. Navyše
spominaná metóda BREB vychádza väčšinou z merania teploty a vlhkosti iba vo dvoch výškach, a
preto je ťažko posúditeľne, či profily daných entit splňujú tento predpoklad. Okrem toho, všetky
mikrometeorologické merania vrátane BREB spoliehajú na meranie v rámci prízemnej vrstvy,
ktorá je plne v ekvilibriu s daným povrchom. Znalosť skutočných profilov danych entit, získaná
meraním navrhovaným v predkladanom projekte, možu prezradiť nie len výšku prizemnej vrstvy
a teda, kde má zmysel metodou BREB merať, ale tiež, ktoré dáta vyradiť z dovodu nesplnenia
základných predpokladov samotnej metódy. Predkladaný projekt obsahuje návrh podrobneho
merania teploty a jej výškového profilu pomocou série termočlánkov vo výškach každých 0,25 m
nad povrchom do 4 m výšky nad porastom. Výskum bude prebiehať na už čiastočně
monitorovanej ploche v Domanínku pri Bystřici nad Pernštejnem, kde sa nachádzajú pokusné
plochy pšenice siatej (Triticum aestivum), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), repky olejnej
(Brassica napus), ďalej trvalé trávnaté porasty a topoľové plantáže (Populus nigra x P.
maximowicii).
Cieľom navrhovaného projektu je určiť výšku a dennú dynamiku prízemnej vrstvy atmosféry
nad vybranými poľnohospodárskymi povrchmi, tzn. určiť, kde je vhodné umiestniť gradientové
merania a tiež zvolenie správnej výšky jednotlivých senzorov. Na základe získaných výsledkov
ďalej posúdiť kvalitu získaných dát, vylúčiť nevhodné dáta, a prispieť tak k spoľahlivejšiemu
stanoveniu spotreby vody konkrétnymi porastmi. Takýto druh výskumu nebol ešte na danej
lokalite realizovaný. Jeho hlavným prínosom bude experimentálne overenie platnosti niektorých
kľúčových predpokladov, z ktorých vychádzajú používané metódy merania vodnej bilancie pre
konkrétne plodiny. Závery projektu možu priniesť nové poznatky pre hodnotenie vodnej bilancie
poľnohospodárskych plodín, avšak nájdu svoje uplatnenie aj v ďalších odboroch.

IP 11/2013

Zhodnocení udržitelnosti rybářského managementu horního úseku
toku Moravice

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Petr Chalupa
118

Očekávaný přínos řešení: Pstruhové rybářské revíry patří mezi nejcennější z hlediska rybích
společenstev, jsou velmi náročné na management a finanční vstupy. Pstruhové toky jsou také
velmi citlivým ekosystémem vůči vnějším vlivům, ať už abiotickým či biotickým, včetně vlivů
antropogenních. V posledních dvou desetiletích zde došlo vlivem těchto faktorů k rapidnímu

poklesu populací původních salmonidních společenstev pstruha obecného (Salmo trutta m. fario)
a lipana podhorního (Thymallus thymallus).
Ani intenzivní snaha uživatelů revírů v podobě vysazování rybích násad a úpravy pravidel
rybolovu doposud nezajistila stabilizaci jejich populací. V posledních patnácti letech přes věškerá
opatření došlo k tak rapidnímu snížení úlovků vykázaných sportovními rybáři, že rybáři ztrácejí o
rybolov v pstruhových revírech v ČR zájem, což v důsledku vede k zásadnímu nedostatku
finančních prostředků pro efektivní obhospodařování těchto revírů. Horní úsek toku řeky
Moravice je tvořen pstruhovými revíry Moravice 7 a Moravice 8 a je obhospodařován místní
organizací ČRS Rýmařov.
Před devíti lety byl na tomto toku proveden podrobný ichtyologicko-hydrobiologický
průzkum. Bylo zjištěno, že horní úsek toku řeky Moravice je typickým biotopem pro výskyt
původních salmonidních společenstev. V toku se však nacházeli pouze juvenilní jedinci pstruha
obecného, a populace lipana podhorního byla na hranici úplného vymizení. Na základě
provedené studie byla navržena razantní hospodářská opatření pro zlepšení stávající situace.
Hlavním cílem tohoto projektu je posoudit účinnost navržených hospodářských opatření po devíti
letech, a to na základě ichtyologického průzkumu a dat z hospodářské evidence předmětných
revírů.
Součástí projektu bude také zhodnocení aktuálního stavu ekosystému z hlediska kvality vody.
Bude také provedena analýza preferencí sportovních rybářů jako základního zdroje k optimalizaci
managementu a tím také ke zvýšení atraktivity uvedených revírů. Získané informace bude možné
využít i na jiných pstruhových revírech podobného charakteru.

IP 12/2013

Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy
anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky

Řešitelé
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. et Ing. Jana Ondroušková, Ing. Klára Štiasná
119

Očekávaný přínos řešení: Projekt je zaměřený na analýzu exprese genů účastnících se
biosyntetické dráhy anthokyanů u pšenice s nestandardním zbarvením obilky. Jako materiál
budou použity genotypy jarní formy pšenice s modrým aleuronem a purpurovým perikarpem.
Předmětem našeho zájmu jsou geny pro enzymy chalkonizomerázy a dihydroflavonolreduktázy z
biosyntetické dráhy anthokyanů a studium jejich exprese během zrání obilky. Míra exprese
těchto genů u jednotlivých genotypů bude zjištěna prostřednictvím kvantitativní polymerázové
řetězové reakce (qPCR) a srovnána s obsahem vybraných anthokyanů ve zrající obilce. Získané
poznatky a výsledky řešení projektu budou součástí doktorské disertační práce a diplomové
práce. Budou prezentovány na konferencích v ČR a v zahraničí publikovány ve vědeckých
časopisech.

IP 13/2013

Využití nanočástic oxidů železa pro odstranění těžkých kovů
z prostředí

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Mgr. Monika Kremplová
120

Očekávaný přínos řešení: Hlavním cílem projektu je navrhnout a optimalizovat systém pro
elektrochemické stanovení těžkých kovů (Cd2+, Cu2+, Pb2+), ve vzorcích povrchových a odpadních
vod. Těžké kovy budou nejdříve ze vzorku izolovány pomocí magnetizovatelných částic.
Následovat bude jejich stanovení s využitím elektrochemické metody diferenční pulzní

voltametrie na uhlíkové pastové elektrodě a na visící rtuťové kapkové elektrodě. Pro vyšší
specifitu detekce bude uhlíková pasta modifikována pro jednotlivé prvky charakteristickými
modifikátory.

IP 14/2013

Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa
po uvolnení z aplikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Zuzana Medveďová
119

Očekávaný přínos řešení: U rastlín hrachu (Pisum sativum L.) bude sledovaná účasť polárneho
transportu auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnění apikálnej dominancie a
kompetícia medzi dvomi potenciálnymi zdrojmi auxínu. Vyrastanie axiálnych pupeňov a inhibícia
iniciácie rastu po aplikácii inhibitorov polárneno transportu auxínu (NPA, TIBA, BFA) a inhibítoru
proteosyntézy (cykloheximid) bude sledovaná na základe expresie génov transportných
proteínov auxínu PsPIN1 PsAUX1.
Sledovaná bude i expresia génu PsDRM1 súvisiaceho s démantným stavom pletív a génu
PsCDC2, markeru bunkového delenia v axilárnych pupeňoch. Na zaklade expresie génov
kódujůcich transportné proteíny auxínu (PsPIN1, PsAUX1) i génov PsDRM1 a PsCDC2 bude
sledovaný vplyv dlžky ponechanej dekapitovanej stonky na rýchlosť iniciácie rastu axilárneho
pupeňa po jeho uvoľnení z apikálnej dominancie. Pozornosť bude tiež zameraná na
imunocytolokalizáciu PIN1 proteinu v axilárnych pupeňoch. Cieľom tichto experimentálních
prístupov je prispieť k objasneniu úlohy auxínu v procese apikálnej dominancie, ktorej
mechanizmus v súčasnej dobe reprezentuje model kompetitivnej kanalizácie.

IP 15/2013

Čistota paliv a olejů

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Stanislav Koláček
115

Očekávaný přínos řešení: Projekt se zabývá filtračními schopnostmi nanotextilií, které je možno
aplikovat i do oblasti zemědělství. Díky vynikajícím vlastnostem a zejména rozsáhlé pórovitosti
povrchu nanotextilie je možno využít nanovlákna k filtraci i takových průmyslových kapalin, jako
jsou paliva a oleje. U dnešních moderních spalovacích motorů a příslušenství, zemědělských
strojů i automobilů je zvýšený nárok na kvalitu pohonných hmot a maziv. Stále častěji se vyrábějí
komponenty palivových soustav a hydraulických okruhů s narůstajícími požadavky na přesnost, u
kterých je kladen velký důraz na čistotu pracovních kapalin. Proto lze v blízké době očekávat ještě
vyšší zájem o nanotextilie, které si oproti konvenčním materiálům udržují stále vynikající filtrační
parametry i za velmi nízkého tlaku.

IP 16/2013

Rychlá reakce chřipkových virů

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

MVDr. Ludmila Krejčová
120

Očekávaný přínos řešení: Chřipka je akutní infekční onemocnění respiračního aparátu, které
způsobují viry z čeledi Orthomyxoviridae. Výskyt chřipky má typický sezónní charakter. Nejčastěji
dochází ke vzniku epidemií v zimních měsících. Ročně onemocní 3 až 5 milionů lidí, 250.000 až

500.000 zemře. Schopnost chřipkových virů vyvolat onemocnění je dána jejich antigenní
výbavou. Chřipkové viry mají na svém povrchu dva typy antigenů (hemaglutinin a
neuraminidáza), které snadno podléhaji mutacím. Mutační změny představují konstantní riziko
vytvoření subtypu, který by způsobil pandemii podobnou těm, které v průběhu 20. století
tragicky poznamenaly lidstvo a vyžádaly si miliony životů. Největší chřipkovou pandemií byla
Španělská chřipka (1918–1919), které podlehlo 20 – 50 miliónů lidí. Následovaly další dvě velké
pandemie, Asijská chřipka v roce 1957 (1,5 milionu mrtvých) a Hongkongská chřipka v roce 1968
(1 milion mrtvých). Abychom mohli zabránit vzniku podobné epidemie, musíme být schopni
rychle detekovat jakýkoliv subtyp chřipkového viru.
Nejběžnějšími metodami detekce chřipkových virů jsou imunologické a PCR metody, které
jsou náročné na vybavení, personál a čas. V současné době jsou k detekci biomolekul často
využívány elektrochemické a optické biosenzory. Cílem tohoto projektu je návrh senzoru pro
rychlou detekci chřipkových virů, který bude založený na izolaci části virionu pomocí
paramagnetických částic a následně elektrochemické detekci. Výsledkem bude návrh rychlé,
velmi citlivé a levné metody pro izolaci a následnou detekci chřipkových virů na základě
elektrochemických metod s možným využitím cyklické voltametrie, square-wave voltametrie a
diferenční pulzní voltametrie.

IP 17/2013

Úloha regulátorů obsahu oxidu dusnatého v příjmu kadmia u heřmánku
pravého (Matricaria recutita L., Asteraceae)

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Markéta Jarošová
120

Očekávaný přínos řešení: Toxicita kadmia se projevuje na celosvětové úrovni především při
pěstování hospodářsky významných plodin. Hlavními zdroji kadmia v půdě jsou zpracování rud,
výroba plastických hmot, spalování fosilních paliv a hnojení fosforečnými hnojivy. Mechanismus
působení kadmia na vegetativní části rostlin byl již dostatečně objasněn. Oproti tomu vliv
akumulace kadmia na rostlinné metabolity je téměř neznámý, přestože může způsobovat jejich
značné obsahové změny. Hromadění kadmia může u nadzemních částí rostlin ovlivnit
mechanismus translokace kadmia v rostlině.
Cílem řešeného projektu je po aplikaci vybraných regulátorů obsahu oxidu dusnatého
(nitroprusid sodný – SNP, 2-fenyl-4,4,5,5-tetrametyl-imidazolin-1-oxyl-3-oxid -PTIO) osvětlit
akumulaci kadmia v heřmánku pravém (Matricaria recutita L., Asteraceae). Pokusy jsou
plánovány v několika úrovních, aby bylo možné docílit komplexního posouzení celé problematiky.

IP 18/2013

Degradace sprašových pokryvů vlivem atropogenní činnosti
na pozemcích poškozených vodní erozí

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Anna Hammerová
113

Očekávaný přínos řešení: Projekt je zaměřen na posouzení vlivu zemědělských technologií na
změnu základních vlastností sprašových pokryvů s důrazem na utužení půd, zejména v oblastech
postižených erozí. Tam, kde byl uměle vytvořený povrchový horizont a spraš, je půda výrazně
ovlivňována jak mechanicky (při zpracování půdy), tak chemicky (hnojením, ochranou rostlin atd.)
Jako srovnávací podklady budou sloužit vlastnosti spraší stanovené v hloubkách, kde se
antropogenní vliv neprojevuje.

IP 19/2013

Studium změn v chemickém složení bílkovin zrna ječmene,
pšenice a ječného sladu po aplikaci síry

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Barbora Kotková
120

Očekávaný přínos řešení: V maloparcelních polních pokusech bude ověřován vliv diferencované
aplikace dusíku a síry na výnos a technologické parametry zrna ječmene a pšenice. Hlavní
pozornost bude zaměřena na studium změn bílkovinného složení zrna obou plodin. V rámci
pokusu se sladovnickým ječmenem budou pěstovány odrůdy doporučené pro výrobu českého
piva i piva evropského typu. Pro hodnocení vlivu stupňovaných dávek dusíku a síry na kvalitu zrna
a bílkovinné složení zrna pšenice byly již vysety odrůdy Mulan a Citrus. Po sklizni bude provedena
kvantifikace N-látek, včetně jejich frakcionace pomoci HPLC. Zvýšená pozornost bude věnována
frakcionaci prolaminů, které významně ovlivňují technologickou, nutriční i hygienickou kvalitu
zrna pšenice i ječmene. Výsledná data budou podkladem po vědeckou publikaci.

IP 20/2013

Variabilita morfologických a kvalitativních znaků u odrůd
ostropestřce mariánského (Silybum marianum L., Gaertn.)

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Pavla Koláčková
117

Očekávaný přínos řešení: Ostropestřec mariánský (Silybum marianum L., Gaertn.) je tradiční
léčivá rostlina. V současnosti se zvyšuje zájem o tuto rostlinu hlavně pro farmaceutický průmysl.
Hlavními nositeli léčivých účinků jsou flavonolignany, tzv. silymarinový komplex obsažený v
oplodí nažek. Nať obsahuje jen malé množství, pro farmaceutický průmysl se v České republice
nevyužívá. Účinné látky mají hepatoprotektivní a antioxidační vlastnosti.
Další možné uplatnění je v kosmetickém průmyslu a v krmivářství, kde se využívá olej jako
vedlejší produkt lisování semen. Hlavním cílem projektu bude vyhodnocení variability
morfologických a chemických znaků ostropestřce ze dvou stanovišť (Olomouc a Citonice) pro
následný výběr. Výchozím materiálem budou genové zdroje z Genové banky VÚRV, v. v. i.,
Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce, Centra aplikovaného výzkumu zelenin a
speciálních plodin v Olomouci a položky z evropských genových bank. Na dvou stanovištích se
provede výsev 15 položek ostropestřce. Během vegetace budou hodnoceny základní parametry
podle dostupných návrhů deskriptoru, protože deskriptor pro ostropestřec v rámci ČR nebyl
zatím publikován. Neexistuje ani deskriptor v rámci UPOV. Po sklizni bude u plodů ostropestřce
určen obsah oleje, spektrum mastných kyselin a obsah silymarinu. Získaná data budou
zpracována vhodnou metodou a určena variabilita sledovaných znaků dle zásad hodnocení
genetických zdrojů.

IP 21/2013

Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Lukáš Plošek
96

Očekávaný přínos řešení: V posledních letech se stále častěji využívají prostředky (finanční,
materiální, legislativní aj.) vedoucí k obnově území, které bylo znehodnoceno lidskou činností –
rekultivace krajiny. Legislativa EU klade stále větší důraz na snížení množství biologicky

rozložitelných odpadů (BRO), ukládaných na skládky komunálního odpadu. Jednou z možností,
jak využít BRO je proces kompostování, kterým se BRO aerobním procesem přemění na
organickou hnojivou látku – kompost. Výrobci kompostů ovšem narážejí na nezájem o využití
tohoto hnojiva ze strany zemědělců, proto je dnes kompost velmi často využíván při různých
rekultivačních procesech. Při rekultivacích je kompost velmi ceněnou surovinou pro svoje dobré
fyzikálně-chemické a zejména biologické vlastnosti. Komposty díky dominantnímu podílu
přeměněných organických látek se vyznačují širokým poměrem C : N, dobrým obsahem
základních živin (N, P, K, Ca aj.) a kvalitním mikrobiálním složením. Těmto podmínkám vyhovují
všechny komposty, které prošly procesem registrace dle zákona o hnojivech (zákon č. 156/1998
Sb. v platném znění).
Navrhovaný projekt vychází z potřeb praxe a má za cíl optimalizovat složení rekultivačních
substrátů s využitím různých kombinací tří základních složek – zeminy, kompostu a písku. Přesná
metodika a způsob přepravy rekultivačních substrátů s obsahem kompostů, podle které by mohli
výrobci rekultivačních substrátů postupovat, dosud totiž nebyla publikována. Na projektu
přislíbila spolupráci Centrální kompostárna Brno, a. s., spadající pod společnost SITA CZ, a. s., ve
formě materiálového zajištění pro přípravu rekultivačních substrátů. Výsledkem projektu bude
návrh nejvhodnějšího rekultivačního substrátu z pohledu fyzikálně-chemických a biologických
vlastností při zachování co nejvyšších výnosů pěstovaných plodin.

IP 22/2013

In vivo zobrazování doxorubicinu v buňkách

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Iva Blažková
120

Očekávaný přínos řešení: Hlavním cílem tohoto projektu je studium chování fluorescenčních
cytostatik v in vivo systému za pomoci fluorescenční mikroskopie. Výsledkem tohoto projektu
bude vytvoření netoxického komplexu uzavírajícího doxorubicin, který budeme schopni
navázáním na magnetické částice za pomoci magnetofekce dopravit na konkrétní místo v
organismu. Testovat budeme transport doxorubicinu uzavřeného v apoferitinu do buňky a jeho
uvolnění v buňce. Výsledkem bude komplex, působící pouze na jednom konkrétním místě v
organizmu a bez ohrožení okolní tkáně.

IP 23/2013

Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti
povrchových vod

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Kateřina Zákoutská
93

Očekávaný přínos řešení: Cílem projektu je zjistit rozdíly v kvantitativním stanovení vybraných
ukazatelů jakosti povrchových vod dvěma rozdílnými metodami. První je založena na
spektrofotometrickém stanovení koncentrace jednotlivých indikátorů z odebraných vzorků
povrchových vod. Druhá spočívá v umístění iontoměničů v zájmových lokalitách a následné
resorpci sorbovaných iontů a stanovení vybraných ukazatelů metodou destilačně titrační.
Sledování bude provedeno na vodách vybraných lokalit Jizerských hor. Výstupem projektu budou
především podklady pro disertační práci „Jakost povrchových vod v CHKO Jizerské hory“.

IP 24/2013

Vliv různého stupně sukcese agrárních teras na diverzitu
čeledi střevlíkovitých (Carabidae)

Řešitel
:
Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Jiří Schiller
42

Očekávaný přínos řešení: Cílem projektu je zjistit, zda má různý stupeň sukcese agrárních teras
vliv na diverzitu a početnost druhů čeledi střevlíkovitých (Carabidae). Výzkum bude prováděn na
kopci Výhon u Židlochovic, bude vybráno 3 – 5 teras v různém stádiu sukcese od nově
zrekultivovaných teras po terasy ponechané přirozenému vývoji. U každé terasy bude také
sledován i způsob obhospodařování pozemků, které se nacházejí nad a pod terasou. Konkrétně
bude analyzováno druhové složení, početní zastoupení jednotlivých druhů, rychlost, s jakou jsou
terasy osídlovány (rozdíly v závislosti na stadiu sukcese a způsobu obhospodařování), kvalita
přítomné taxocenózy (rozdíly v zastoupení ekologicky citlivých a indikačně významných druhů) a
posouzena možnost bioregulační funkce střevlíků ve studovaných ekosystémech.

2.3.

Způsobilé osobní náklady týmových a individuálních projektů

Tab. č. 1 – Způsobilé osobní náklady týmových a individuálních projektů (včetně stipendií) v tis. Kč

Pracoviště AF

z toho

Celkem r.
2013

osob.nákl.S osob.nákl.Z

ostatní

1 Děkanát-291

762

16

736

10

2 Ú. biologie rostlin-211

119

18

4

97

3 Ú. aplikované a krajinné ekologie-215

807

438

111

258

4 Ú. agrosystémů a bioklimatologie-217

702

240

136

326

5 Ú. pěstování, šlechtění rostl.a RL-219

975

251

146

578

6 Ú. agrochem.,půdoznal.,mikrobiol. a VR-221

209

30

6

173

1 337

170

54

1 113

0

0

0

0

1 138

439

251

448

0

0

0

0

600

171

107

322

12 Ú. techniky a automobilové dopravy-228

1 301

478

336

487

13 Ú. technologie potravin-234

1 398

337

110

951

14 Ú. chovu a šlechtění zvířat-235

1 107

361

190

556

15 Ú. chemie a biochemie-239

1 605

339

127

1 139

119

12

0

107

12 179

3 300

2 314

6 565

7 Ú. výživy zvířat a pícninářství-222
8 Ú. morfol., fyziologie a genetiky zvířat-223
9 Ú. zoolog.,rybářství, hydobiol. a včelař.-224
10 Ú. molekulární biol. a radiobiologie-225
11 Ú. zeměděl.,potrav. a environ.techniky-227

16 CEITEC – 271
16 AF celkem

Pozn.: Jde o součet individuálních i
týmových projektů IGA, na děkanátě byly
čerpány
prostředky na organizaci IGA a stud.konf. MendelNet
U IGA se do pojmu osobní náklady zahrnují dle MŠMT také stipendia
osob. nákl. S = mzdy + poj. + OON studentů + stipendia
osob. nákl. Z = mzdy + poj. zaměstnanců + OON

3. Zásady studentské grantové soutěže, podle kterých bylo
provedeno výběrové řízení studentské grantové soutěže
3.1.

Vyhlášení:
Děkan AF MENDELU
a

Interní grantová agentura AF MENDELU
vyhlašují
v souladu se zákonem č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a
vývoje z veřejných prostředků,
Rozhodnutím rektora č. 19/2009, č.j. 2873/2009-981 „Zásady studentské grantové soutěže na
podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně“ a
článkem 7, odst. 2 Pravidel grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury
AF MENDELU
Podmínky grantové soutěže IGA AF MENDELU pro rok 2013 :
Cílem soutěže je podpora tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné činnosti Agronomické fakulty
MENDELU a zapojení studentů akreditovaných doktorských studijních programů do řešené vědeckovýzkumné problematiky.
Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích:
Individuální doktorské projekty (IP)
Týmové projekty (TP)
Přihlášky se zpracují podle Zadávací dokumentace pro jednotlivé kategorie pro podávání návrhů
grantových projektů na rok 2013 (Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení IGA AF MENDELU),
jejíž přílohou jsou formuláře grantové přihlášky. Pravidla jsou zpracována pro Individuální doktorské
projekty a Týmové projekty. Formuláře grantových přihlášek jsou specifické pro každou kategorii
vyhlášených projektů.
Grantové přihlášky podávané na formulářích platných pro rok 2013 musí být předány Kanceláři
Interní grantové agentury AF MENDELU výhradně v elektronické podobě ve formátu .pdf, kde
budou již nascenované relevantní podpisy, v průběhu soutěžní lhůty, tj. od 18. 6. 2013 nejpozději do
31. října 2013 do 10:00 hod.
V průběhu hodnotící lhůty, tj. od 2. listopadu 2013 do 12. února 2013 budou grantové přihlášky
hodnoceny podle kritérií uvedených v Pravidlech grantové soutěže a výběrového řízení IGA AF
MENDELU.
Výsledky grantové soutěže budou veřejně vyhlášeny 12. 2. 2013 na úřední desce děkanátu AF
MENDELU (pořadí návrhů projektů po vstupní oponentuře). Seznam financovaných projektů bude
zveřejněn nejpozději do 15. 2. 2013.
Řešení projektů, kterým budou uděleny granty Interní grantové agentury AF MENDELU, bude
zahájeno od 1. března 2013, doba řešení je jeden rok. S řešiteli těchto schválených grantových
projektů bude uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k podpoře řešení grantového
projektu AF MENDELU.

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení IGA AF MENDELU a formuláře pro rok 2013, včetně
dalších informací o vnitřním grantovém systému Agronomické fakulty, jsou k dispozici na webových
stránkách
Interní
grantové
agentury
AF
MENDELU
:
http://www.af.mendelu.cz/cz/projekty_grantove_prilezitosti/interni_grantova_agentura
a
poskytuje je na vyžádání Kancelář Interní grantové agentury AF MENDELU na níže uvedené adrese.
Kancelář Interní grantové agentury AF MENDELU
Děkanát AF MENDELU, Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.
Zemědělská 1, 613 00 Brno, tel.: 545 133 009,
E-mail: sarka.dvorakova@mendelu.cz ,budova C, přízemí
V Brně dne 18. 6. 2013

prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
děkan
16. 6. 2013

3.2. Pravidla týmových projektů
Pravidla grantové soutěže
a výběrového řízení
Interní grantové agentury AF MENDELU
pro rok 2013
Týmové projekty
Platné od 18. 6. 2013
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení (Pravidla) Interní grantové agentury AF MENDELU
upravují metodické a organizační postupy spojené s grantovou soutěží AF MENDELU, podmínky
podávání grantových přihlášek, způsoby a kritéria jejich hodnocení a výběru, podmínky
poskytování finančních prostředků určených k podpoře interním grantem Agronomické fakulty
pro projekty výzkumu a vývoje.
2. Pravidla jsou v souladu se Statutem Interní grantové agentury AF MZLU v Brně (schváleným
vědeckou radou AF dne 24. 9. 2007) zpracována Grantovou radou AF MENDELU spolu
s vyhlášením grantové soutěže AF MENDELU pro rok 2013. Pravidla vyhlašuje děkan AF.
3. V grantové soutěži AF MENDELU vystupují tyto subjekty:
a) poskytovatel: děkan AF MENDELU
b) navrhovatel: akademický pracovník AF MENDELU, který bude odpovědný za řešení
grantového projektu; je-li grantový projekt schválen k podpoře interním grantem, stává se
navrhovatel projektu jeho řešitelem.
c) Řešitelský tým - studenti doktorského nebo navazujícího magisterského studijního programu
na AF MENDELU v prezenční formě studia a další akademičtí a vědecko-výzkumní pracovníci
AF, kteří se budou podílet na řešení grantového projektu.
4. Vymezení pojmů:
a) grantová soutěž: je veřejně vyhlášené řízení, které vede k udělení finanční podpory na řešení
grantových projektů na základě určených podmínek a v souladu s výzkumnou politikou AF
MENDELU
b) grantový projekt: projekt, v němž řešitel vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek
přispěje k naplnění cílů vyhlášené grantové soutěže
c) grant: finanční prostředky přidělené na řešení grantového projektu
d) soutěžní lhůta: začíná dnem zveřejněného vyhlášení grantové soutěže a končí dnem ukončení
příjmu grantových přihlášek, tj. od 18. června 2013 do 31. října 2013 do 10:00 hod.
e) grantová přihláška: soubor dokumentů obsahujících informace potřebné k posouzení kvality
grantového projektu, přiměřenosti finančních požadavků, schopností a možností
navrhovatele a jeho spolunavrhovatelů projekt řešit
f) hodnotící lhůta: začíná dnem následujícím po ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení
výsledků, tj. od 2. listopadu 2013 do 12. února 2013.
g) grantové řízení: postup mezi podáním návrhu grantového projektu a vyhlášením výsledků
grantové soutěže
h) smlouva: na návrh Grantové rady AF MENDELU ji uzavírá s řešitelem projektu děkan AF,
podpisem smlouvy se řešitel zavazuje, že bude s finančními prostředky nakládat v souladu
s podmínkami uvedenými v „Pravidlech“ a ve smlouvě, smlouva nesmí v žádné části
odporovat údajům z grantové přihlášky, na jejímž základě byl grant udělen

5. Organizační struktura Interní grantové agentury AF MENDELU
a) Organizačním a výkonným orgánem grantové agentury je Grantová rada AF MENDELU
b) Administrativní a organizační složkou grantové agentury je Kancelář Interní grantové agentury AF
MENDELU
c) Odborné posudky grantových přihlášek zpracovávají lektoři pověření Grantovou radou AF
MENDELU
d) Konečné přijetí projektů a udělení interních grantů děkanem AF je limitováno finančními
prostředky přidělenými AF MENDELU z rozpočtu MENDELU na daný rok.
Čl. 2
Tématické okruhy pro grantovou soutěž AF MENDELU pro rok 2013
1. V souladu s pravidly grantové soutěže AF MENDELU mohou podávat návrhy grantových projektů
(grantové přihlášky) navrhovatelé z AF MENDELU pro rok 2013 v těchto tematických okruzích:
a)
b)
c)
d)
e)

Biologie rostlin a fytotechnika
Biologie živočichů a zootechnika
Ochrana životního prostředí a udržitelnost venkovské krajiny
Bezpečnost a jakost potravinářských surovin a potravin
Zemědělská a environmentální technika

Doba řešení: 1 rok, začátek řešení projektu od 1. března 2013

2. Specifika týmových projektů:
a) Týmové granty jsou určeny vědecko-výzkumným a tvůrčím projektům, které jsou
zejména předmětem vědecko–výzkumné činnosti AF MENDELU. Navrhovatelem je
akademický pracovník fakulty (viz. článek 1, odst.3)
b) Závaznou podmínkou řešení projektu je prezentace problematiky každého ze
stanovených dílčích cílů řešení na vědecké konferenci (např. i MendelNet Agro 2013)
a nejméně jedna publikace původní vědecké práce (případně její připravený rukopis)
z výsledků řešení každého dílčího cíle. Tematické překrývání publikačních výstupů
z týmových a individuálních projektů IGA je nepřípustné. Při hodnocení návrhu
projektu bude významným kritériem počet a kvalita navrhovaných publikačních
výstupů.
c) Lze podávat návrhy projektů s podporou interním grantem do výše 1 500 000 Kč
d) O řešení projektu je řešitel povinnen vést záznamy prostřednictvím Univerzitního
informačního systému (UIS).
e) Na veškerých výstupech projektu, včetně disertačních prácí, jsou řešitelé povinneni
uvádět zdroj finanční podpory.
f)
Čl. 3
Finanční politika grantové soutěže AF MENDELU
1. Finanční prostředky grantu
1.1. Z grantu lze hradit pouze uznané náklady, které poskytovatel schválí jako nutné pro řešení
projektu, musí být zdůvodněné a účetně prokazatelné. Z grantu lze hradit pouze
neinvestiční náklady.
1.2. Všechny finanční požadavky musí být uvedeny v grantové přihlášce, specifikovány podle
položek a z návrhu musí vyplývat jejich účelnost. Zahrnují zejména:
a) věcné náklady

aa) provozní náklady (např. laboratorní materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek)
ab) náklady na služby využívané výhradně pro řešení grantového projektu (zakázky,
konzultace, poradenství, rešerše aj.)
ac) cestovní náklady (úhrady cestovních výloh hlavního řešitele a spoluřešitelů při
tuzemských nebo zahraničních cestách nebo náklady na aktivní účast na konferencích,
pokud přímo souvisejí s řešením grantového projektu).
b) osobní náklady
ba) mzdy určené pro řešitele projektu a mzdy řešitelského týmu
bb) odměny řešitelskému týmu
bc) sociální a zdravotní pojištění k bodu ba,bb)
bd) stipendia studentů navazujících magisterských programů
Mzdy Ph.D. studentů (včetně sociálního a zdravotního pojištění) a položka Stipendia musí
tvořit 60,5 – 61 % osobních nákladů.
1.3. Hospodaření s grantem
I. Disponování s grantem mimo schválený rozpočet je porušením rozpočtové kázně a je
důvodem k zastavení financování grantového projektu, příp. k dalším sankcím podle
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
II. Řešitel odpovídá za finanční stránku grantového projektu z hlediska jeho struktury
schválené IGA AF MENDELU, z hlediska dodržení obecně závazných právních předpisů i
z hlediska pracovně právního. Současně nese odpovědnost za odbornou stránku řešení
projektu vůči IGA AF MENDELU.
III. Veškeré náklady na řešení grantu jsou evidovány pod číslem uděleného grantu a
účetnictví grantu je vedeno odděleně pro každý projekt. Řešitel se řídí v této oblasti
pokyny ekonomického odboru rektorátu, respektive tajemníka AF.
IV. Pokud dojde v průběhu řešení grantového projektu ke změnám, které nutně vyžadují
upravit skladbu přidělených prostředků nebo které vedou k předčasnému ukončení
řešeného projektu, jsou tyto skutečnosti řešitelem formou žádosti s návrhem na jejich
řešení písemně oznámeny Kanceláři IGA AF MENDELU, a to neprodleně po jejich vzniku.
Žádost o povolení změny je doložena vyjádřením řešitele projektu a předložena
k rozhodnutí děkanovi AF.
V. Nespotřebované finanční prostředky je řešitel povinen vrátit IGA AF MENDELU nejpozději
do 29. listopadu 2013.
VI. Po ukončení projektu přecházejí předměty zakoupené a pořízené z grantových
prostředků, včetně nehmotného majetku, do majetku pracoviště řešitele grantového
projektu
Čl. 4
Grantová přihláška
1. Grantová přihláška se podává v termínu od 18. června 2013 do 31. října 2013 do 10:00 hod.
Kanceláři IGA AF MENDELU výhradně v elektronické podobě ve formátu .pdf, kde budou již
nascenované relevantní podpisy. Přihlášku tvoří formuláře:
A: Přihláška (TP) k udělení interního grantu AF MENDELU pro rok 2013 – Základní údaje o
projektu

B: Přihláška (TP) k udělení interního grantu AF MENDELU pro rok 2013 – Rozpočet nákladů na
řešení projektu
C: Přihláška (TP) k udělení interního grantu AF MENDELU pro rok 2013 – Zdůvodnění návrhu
projektu
2. Grantová přihláška musí v souladu s čl. 1 odst. 4e těchto Pravidel obsahovat všechny základní
informace o obsahu návrhu projektu, o navrhovatelích a o předpokládaných nákladech na řešení
projektu (formuláře A, B, C + závazné přílohy)
3. Grantovou přihlášku podepisuje navrhovatel, vedoucí příslušného pracoviště navrhovatele
(příslušný vedoucí ústavu)
Závazná příloha:
Prohlášení o tom, že navrhovaná problematika není obsahem řešení již financovaného externího
grantu. V případě, že se jedná o rozšířené řešení této problematiky, musí být explicitně uvedeno,
v čem spočívá nadstandardnost tohoto návrhu. Prohlášení podepisuje navrhovatel a vedoucí
ústavu.
Čl. 5
Hodnocení grantové přihlášky
1.

2.

Grantová přihláška s formálními nedostatky je Grantovou radou AF MENDELU před dalším
hodnocením vyřazena ze soutěže. Formálními nedostatky se rozumí především nesplnění
podmínek zadávací dokumentace dle Pravidel.
Grantová přihláška zařazená do dalšího výběrového řízení je posuzována:
a) odborně příslušným členem Grantové rady AF MENDELU, který má k dispozici ke každé
přihlášce nejméně dva vyžádané lektorské posudky externích posuzovatelů, jež posuzuje její
obsah na základě:
f) vědecké hodnoty návrhu projektu (posuzuje se aktuálnost a původnost návrhu projektu,
společenská závažnost problematiky, základní aspekty navrhovaného řešení, tj. ujasněnost
koncepce, adekvátnost metodiky, odpovídající vymezení cílů řešení, náročnost a reálnost
řešení)
ab) finančních požadavků, zejména vzhledem k jejich přiměřenosti k obsahu řešení
ac) způsobilosti řešitelského týmu, zejména posouzení odborných předpokladů na základě
vědeckých publikací řešitelského týmu za posledních pět let a technického a institucionálního
zázemí pracoviště.
ad) kvality předloženého publikačníhi výstupu z projektu.
b) Grantovou radou AF MENDELU, která na základě podkladů zpracovaných odborně
příslušnými členy Rady a s ohledem na disponibilní rozpočet IGA AF MENDELU pro rok 2013
sestaví návrh seznamu grantových přihlášek, které doporučí děkanovi AF k udělení interního
grantu

Čl. 6
Ukončení řešení grantového projektu
1. Řešitelé interních grantových projektů ukončí řešení finančně do 29. listopadu 2013 (s výjimkou
osobních nákladů za měsíc prosinec 2013), věcně do 31. prosince 2013. V termínu od 1. února
2014 do 28. února 2014 se uskuteční Závěrečná oponentní řízení grantových projektů. Oponentní
řízení organizuje a administrativně zabezpečuje Kancelář IGA AF MENDELU. Členy hodnotící
komise oponentního řízení jmenuje děkan AF.
2. Oponentní řízení posuzuje výsledky řešeného grantového projektu na základě:

 Závěrečné zprávy o řešení grantového projektu a doložených publikačních výstupů
 Výkazu o hospodaření s prostředky IGA AF MENDELU
 Vyžádaných oponentských posudků
3. O průběhu oponentního řízení se pořizuje Protokol o závěrečném oponentním řízení.
4. Dokumentaci o výsledcích řešení a oponentního řízení grantového projektu, tj. Závěrečná zpráva
o řešení grantového projektu, Výkaz o hospodaření s prostředky IGA AF MENDELU, lektorské
posudky a Protokol o závěrečném oponentním řízení grantového projektu, spravuje Kancelář IGA
AF MENDELU po dobu pěti let.
5. Hodnotící zprávu o výsledcích řešených grantových projektů s podporou interním grantem IGA AF
MENDELU předloží Grantová rada AF MENDELU k projednání Vědecké radě fakulty v nejbližším
termínu jejího zasedání po ukončeném oponentním řízení

Čl. 7
Závěrečné ustanovení
1. Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení IGA AF MENDELU nabývají platnosti dnem 18.
června 2013.
2. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, popřípadě soutěž zrušit v
případě změny zákonných podmínek financování specifického výzkumu nebo v případě restrikce
rozpočtu AF pro rok 2013.

Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., v. r.
děkan AF MENDELU

3.3. Pravidla individuálních projektů
Pravidla grantové soutěže
a výběrového řízení
Interní grantové agentury AF MENDELU
pro rok 2013
Individuální doktorské projekty
Platné od 18. 6. 2013
Čl. 1
Základní ustanovení
1.1. Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení (Pravidla) Interní grantové agentury AF
MENDELU upravují metodické a organizační postupy spojené s grantovou soutěží AF
MENDELU, podmínky podávání grantových přihlášek, způsoby a kritéria jejich hodnocení
a výběru, podmínky poskytování finančních prostředků určených k podpoře interním
grantem agronomické fakulty pro projekty výzkumu a vývoje řešené studenty doktorských
studijních programů AF MENDELU v rámci této grantové soutěže.
1.2. Pravidla jsou v souladu se Statutem Interní grantové agentury AF MZLU v Brně (schváleným
vědeckou radou AF dne 24. 9. 2007) zpracována Grantovou radou AF MENDELU spolu
s vyhlášením grantové soutěže AF MENDELU pro rok 2013. Pravidla vyhlašuje děkan AF.
1.3. V grantové soutěži AF MENDELU vystupují tyto subjekty:
a) poskytovatel: děkan AF MENDELU
b) navrhovatel: student 1. a 2. ročníku prezenční formy doktorského studijního programu AF
MENDELU, který bude odpovědný za řešení grantového projektu; je-li grantový projekt
schválen k podpoře interním grantem, stává se navrhovatel projektu jeho řešitelem
c) řešitelský tým: většinou školitel doktoranda a další zaměstnanci nebo studenti doktorských
nebo navazujících magisterských programů na AF MENDELU, kteří se podílejí na řešení
grantového projektu
1.4. Vymezení pojmů:
a) grantová soutěž: je veřejně vyhlášené řízení, které vede k udělení finanční podpory na řešení
grantových projektů na základě určených podmínek a v souladu s výzkumnou politikou AF
MENDELU
b) grantový projekt: projekt, v němž řešitel vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek
přispěje k naplnění cílů vyhlášené grantové soutěže
c) grant: finanční prostředky přidělené na řešení grantového projektu
d) soutěžní lhůta: začíná dnem zveřejněného vyhlášení grantové soutěže a končí dnem ukončení
příjmu grantových přihlášek, tj. od 18. června 2013 do 31. října 2013 do 10:00 hod.
e) grantová přihláška: soubor dokumentů obsahujících informace potřebné k posouzení kvality
grantového projektu, přiměřenosti finančních požadavků, schopností a možností
navrhovatele a jeho spolunavrhovatelů projekt řešit
f) hodnotící lhůta: začíná dnem následujícím po ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení
výsledků, tj. od 2. listopadu 2013 do 12. února 2013.
g) grantové řízení: postup mezi podáním návrhu grantového projektu a vyhlášením výsledků
grantové soutěže
h) smlouva: na návrh Grantové rady AF MENDELU ji uzavírá s řešitelem projektu děkan AF,
podpisem smlouvy se řešitel zavazuje, že bude s finančními prostředky nakládat v souladu
s podmínkami uvedenými v „Pravidlech“ a ve smlouvě, smlouva nesmí v žádné části
odporovat údajům z grantové přihlášky, na jejímž základě byl grant udělen

1.5. Organizační struktura Interní grantové agentury AF MENDELU
a) Organizačním a výkonným orgánem grantové agentury je Grantová rada AF MENDELU
b) Administrativní a organizační složkou grantové agentury je Kancelář Interní grantové
agentury AF MENDELU
c) Odborné posudky grantových přihlášek zpracovávají lektoři pověření Grantovou radou AF
MENDELU
d) Konečné přijetí projektů a udělení interních grantů děkanem AF je limitováno finančními
prostředky přidělenými AF MENDELU z rozpočtu MENDELU.
Čl. 2
Tématické okruhy pro grantovou soutěž AF MENDELU pro rok 2013
2.1. V souladu s pravidly grantové soutěže AF MENDELU mohou podávat návrhy grantových
projektů (grantové přihlášky) studenti doktorských studijních programů AF MENDELU pro
rok 2013 v tematických okruzích:
a)
b)
c)
d)
e)

Biologie rostlin a fytotechnika
Biologie živočichů a zootechnika
Ochrana životního prostředí a udržitelnost venkovské krajiny
Bezpečnost a jakost potravinářských surovin a potravin
Zemědělská a environmentální technika

Doba řešení: 1 rok, zahájení řešení od 1. března 2013
2.2. Specifika individuálních doktorských projektů:
a) Granty na podporu doktorských projektů jsou určeny vědecko-výzkumným a tvůrčím
projektům, které jsou zejména předmětem doktorských disertačních prací. Navrhovatelem je
student 1. nebo 2. ročníku doktorského programu v prezenční formě studia na AF MENDELU,
garantem projektu je pracovník AF MENDELU, zpravidla školitel doktoranda.
b) Závaznou podmínkou řešení projektu je prezentace řešené problematiky na vědecké
konferenci (např. i MendelNet Agro 2013) a nejméně jedna publikace původní vědecké práce
(případně její připravený rukopis). Tematické překrývání publikačních výstupů z individuálních
a týmových projektů IGA je nepřípustné. Při hodnocení návrhu projektu bude významným
kritériem kvalita navrhovaných publikačních výstupů.
c) Lze podávat návrhy projektů s podporou interním grantem do výše 120 000 Kč Příspěvek ke
stipendiu hlavního řešitele může činit maximálně 12 000 Kč na dobu řešení. Příspěvek ke
stipendiu spolunavrhovatelů z řad studentů může činit maximálně 6 000 Kč Z grantu nelze
hradit náklady na údržbu a opravy, výpočetní techniku ani její příslušenství, kancelářské
potřeby a odbornou literaturu.
d) řešení projektu je řešitel povinnen vést záznamy prostřednictvím Univerzitního informačního
systému (UIS).
e) Na veškerých výstupech projektu, včetně disertační práce, je řešitel povinnen uvádět zdroj
finanční podpory.

Čl. 3
Finanční politika grantové soutěže AF MENDELU
3. Finanční prostředky grantu
3.1 Z grantu lze hradit pouze uznané náklady, které poskytovatel schválí jako nutné pro řešení
projektu, musí být zdůvodněné a účetně prokazatelné. Z grantu lze hradit pouze
neinvestiční náklady.

3.2 Všechny finanční požadavky musí být uvedeny v grantové přihlášce, specifikovány podle
položek a z návrhu musí vyplývat jejich účelnost. Zahrnují zejména:
a) věcné náklady
aa) provozní náklady (např. laboratorní materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek)
ab) náklady na služby využívané výhradně pro řešení grantového projektu (zakázky,
konzultace, poradenství, rešerše aj.)
ac) cestovní náklady (úhrady cestovních výloh hlavního řešitele při tuzemských nebo
zahraničních cestách nebo náklady na aktivní účast na konferencích, pokud přímo
souvisejí s řešením grantového projektu).
ad) stipendia studentům doktorského studia nebo navazujicího magisterského studia –
navýšení musí odpovídat jejich spoluúčasti při řešení grantového projektu.
b) mzdové náklady
ba) na ostatní osobní náklady (OON) na základě dohod o provedení práce, které byly
uzavřeny v přímé souvislosti s řešením projektu

3.3 Hospodaření s grantem
a) Disponování s grantem mimo schválený rozpočet je porušením rozpočtové kázně a je
důvodem k zastavení financování grantového projektu, příp. k dalším sankcím podle
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
b) Řešitel odpovídá za finanční stránku grantového projektu z hlediska jeho struktury
schválené IGA AF MENDELU, z hlediska dodržení obecně závazných právních předpisů i
z hlediska pracovně právního. Současně nese odpovědnost za odbornou stránku řešení
projektu vůči IGA AF MENDELU.
c) Veškeré náklady na řešení grantu jsou evidovány pod číslem uděleného grantu a
účetnictví grantu je vedeno odděleně pro každý projekt. Řešitel se řídí v této oblasti
pokyny ekonomického odboru rektorátu, respektive tajemníka AF.
d) Pokud dojde v průběhu řešení grantového projektu ke změnám, které nutně vyžadují
upravit skladbu přidělených prostředků nebo které vedou k předčasnému ukončení
řešeného projektu (dlouhodobá nemoc, dlouhodobá zahraniční cesta, garant
doktorského projektu nedoporučuje pokračovat v řešení projektu aj.), jsou tyto
skutečnosti řešitelem formou žádosti s návrhem na jejich řešení písemně oznámeny
Kanceláři IGA AF MENDELU, a to neprodleně po jejich vzniku. Žádost o povolení změny je
doložena vyjádřením garanta projektu a předložena k rozhodnutí děkanovi AF.
e) Nespotřebované finanční prostředky je řešitel povinen vrátit IGA AF MENDELU nejpozději
do 29. listopadu 2013.
f) Po ukončení projektu přecházejí předměty zakoupené a pořízené z grantových
prostředků, včetně nehmotného majetku, do majetku pracoviště řešitele grantového
projektu
Čl. 4
Grantová přihláška
4.1. Grantová přihláška se podává v termínu od 18. června 2013 do 31. října 2013 do 10:00 hod.
Kanceláři IGA AF MENDELU výhradně v elektronické podobě ve formátu .pdf, kde budou
již nascenované relevantní podpisy. Přihlášku tvoří formuláře:
a) Přihláška (IP) k udělení interního grantu AF MENDELU pro rok 2013 – Základní údaje o
projektu
b) Přihláška (IP) k udělení interního grantu AF MENDELU pro rok 2013 – Rozpočet nákladů
na řešení projektu

c) Přihláška (IP) k udělení interního grantu AF MENDELU pro rok 2013 – Zdůvodnění návrhu
projektu
4.2. Grantová přihláška musí v souladu s čl. 1 odst. 4e) těchto Pravidel obsahovat všechny
základní informace o obsahu návrhu projektu, o navrhovatelích a o předpokládaných nákladech
na
řešení projektu (formuláře A, B, C + závazné přílohy).
4.3. Grantovou přihlášku podepisuje navrhovatel, garant doktorského projektu, vedoucí
příslušného pracoviště navrhovatele (příslušný vedoucí ústavu).
Závazná příloha:
Prohlášení o tom, že navrhovaná problematika není obsahem řešení již financovaného externího
grantu. V případě, že se jedná o rozšířené řešení této problematiky, musí být explicitně uvedeno,
v čem spočívá nadstandardnost tohoto návrhu. Prohlášení podepisuje navrhovatel a vedoucí
ústavu.

Čl. 5
Hodnocení grantové přihlášky
5.1. Grantová přihláška s formálními nedostatky je Grantovou radou AF MENDELU před dalším
hodnocením vyřazena ze soutěže. Formálními nedostatky se rozumí především nesplnění
podmínek zadávací dokumentace dle Pravidel.
5.2. Grantová přihláška zařazená do dalšího výběrového řízení je posuzována:
a) odborně příslušným členem Grantové rady AF MENDELU, který má k dispozici ke každé
přihlášce nejméně jeden vyžádaný lektorský posudek, jež posuzuje její obsah na základě:
b) vědecké hodnoty návrhu projektu (posuzuje se aktuálnost a původnost návrhu projektu,
společenská závažnost problematiky, základní aspekty navrhovaného řešení, tj. ujasněnost
koncepce, adekvátnost metodiky, odpovídající vymezení cílů řešení, náročnost a reálnost
řešení)
ab) finančních požadavků, zejména vzhledem k jejich přiměřenosti k obsahu řešení
ac) způsobilosti řešitelského týmu, zejména posouzení odborných předpokladů na základě
vědeckých publikací řešitelského týmu za posledních pět let a technického a institucionálního
zázemí pracoviště
c) Grantovou radou AF MENDELU, která na základě podkladů zpracovaných odborně
příslušnými členy Rady a s ohledem na disponibilní rozpočet IGA AF MENDELU pro rok 2013
sestaví návrh seznamu grantových přihlášek, které doporučí děkanovi AF k udělení interního
grantu.
Čl. 6
Ukončení řešení grantového projektu
6.1. Řešitelé interních grantových projektů ukončí řešení finančně do 29. listopadu 2013, věcně
do 31. prosince 2013. V termínu od 1. února 2014 do 28. února 2014 se uskuteční
Závěrečná oponentní řízení grantových projektů. Oponentní řízení organizuje
a administrativně zabezpečuje Kancelář IGA AF MENDELU.
Členy hodnotící komise oponentního řízení jmenuje děkan AF.
6.2. Oponentní řízení posuzuje výsledky řešeného grantového projektu na základě:
a) Závěrečné zprávy o řešení grantového projektu a doloženými publikačními výstupy
b) Výkazu o hospodaření s prostředky IGA AF MENDELU
c) Vyžádaných oponentských posudků

6.3. O průběhu oponentního řízení se pořizuje Protokol o závěrečném oponentním
řízení.
6.4. Dokumentaci o výsledcích řešení a oponentního řízení grantového projektu, tj. Závěrečná
zpráva o řešení grantového projektu, Výkaz o hospodaření s prostředky IGA AF MENDELU,
lektorské posudky a Protokol o závěrečném oponentním řízení grantového projektu,
spravuje Kancelář IGA AF MENDELU po dobu pěti let.
6.5. Hodnotící zprávu o výsledcích řešených grantových projektů s podporou interním
grantem IGA AF MENDELU předloží Grantová rada AF MENDELU k projednání
Vědecké radě fakulty v nejbližším termínu jejího zasedání po ukončeném
oponentním řízení.
Čl. 7
Závěrečné ustanovení
1.

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení IGA AF MENDELU nabývají platnosti dnem
18. června 2013.
2. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, popřípadě soutěž zrušit
v případě změny zákonných podmínek financování specifického výzkumu.
Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., v. r.
děkan AF MENDELU

4. Výsledky závěrečného oponentního řízení projektů IGA AF
MENDELU 2013
Hodnotící komise závěrečného oponentího řízení projektů, řešených v roce 2013 byla
jmenována ještě děkanem prof. Ing. Ladislavem Zemanem, CSc. dopisem ze dne 27. 12. 2013 (po
dohodě s doc. Ing. Pavlem Ryantem, Ph.D., nastupujícím do fukce děkana AF od 1. 2. 2014) ve
složení:
prof. Ing. Petr Spurný, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jana Simeonovová, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (VUT v Brně)
prof. Ing. Jiří Žižlavský, DrSc. (dříve MENDELU)
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (VFU Brno)
RNDr. Libuše Rauscherová, CSc. (VFU Brno)
Závěrečné oponentní řízení projektů proběhlo ve dnech 5. a 6. února 2014.

4.1. Podmíněně obhájené projekty s věcnou výhradou komise












TP3/2013 Vliv specificky účinných látek ve výživě zvířat na kvalitu produkce a ochranu
životního prostředí při výrobě pícnin – přijat s výhradou k publikační činnosti, do 30. 11.
2014 budou předány do kanceláře IGA kompletní rukopisy vědeckých publikacíza všechny
dílčí cíle projektu.
TP4/2013 Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení kvality a zdravotní
nezávadnosti zemědělských produktů – přijat s výhradou k publikační činnosti, do 30. 11.
2014 bude předán do kanceláře IGA kompletní rukopis vědecké publikace za dílčí cíl č. 2
projektu.
TP6/2013 Diverzita, dynamika a ochrana antropogenně podmíněných habitatů – možnost
zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i momoprodukčních funkcí krajiny –
přijat s výhradou k publikační činnosti, do 30. 11. 2014 bude předán do kanceláře IGA
kompletní rukopis vědecké publikaceza hydrobiologický dílčí cíl projektu.
TP7/2013 Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů –
přijat s výhradou k publikační činnosti, do 31. 8. 2014 bude předána do kanceláře IGA
kompletní monografie z výsledků řešení projektu projektu.
TP11/2013 Biomasa a bioenergetické transformace – přijat s výhradou k publikační činnosti,
do 30. 6. 2014 bude předány do kanceláře IGA kompletní rukopis vědecké publikacez
pícninářské problematiky a do 30. 11. 2014 příspěvky z vědeckých konferencí za jednotlivé
dílčí cíle projektu.
IP1/2013 Vliv zkrmování vybraných extraktů bylin u brojlerů na složení mikroorganismů v
trávicím traktu – přijat s výhradou k publikační činnosti, do 30. 11. 2014 bude předán do
kanceláře IGA kompletní rukopis vědecké publikace.
IP4/2013 Zkoumání vlivu suplementace krmného doplňku na krevní parametry u dojnic –
přijat s výhradou k publikační činnosti, do 30. 9. 2014 bude předán do kanceláře IGA
kompletní rukopis vědecké publikace.







IP11/2013 Zhodnocení udržitelnosti rybářského managementu horního úseku toku Moravice
– přijat s výhradou k publikační činnosti, do 30. 6. 2014 bude předán do kanceláře IGA
kompletní rukopis vědecké publikace.
IP14/2013 Polárny transport auxinu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvolnení z
apikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativumL.) – přijat s výhradou k publikační
činnosti, do 30. 11. 2013 bude předán do kanceláře IGA kompletní rukopis vědecké
publikace.
IP20/2013 Variabilita morfologických a kvalitativních znaků u odrůd ostropeřce mariánského
(Silybum marianum L. Gaertn.) – přijat s výhradou k publikační činnosti, do 31. 3. 2014 bude
předán do kanceláře IGA kompletní rukopis vědecké publikace.
IP24/2013 Vliv různého stupně sukcese agrárních teras na diverzitu čeledi střevlíkovitých
(Carabidae) – přijat s výhradou k publikační činnosti, do 30. 11. 2014 bude předán do
kanceláře IGA kompletní rukopis vědecké publikace.

4.2. Projekty obhájené v ZOŘ 12. 2. 2014
Na základě jednání děkana AF s vedoucím ústavu 239 byl stanoven druhý den pro závěrečné
oponentní řízení projektů IGA AF MENDELU, a to na 12. 2. 2014. Děkanem fakulty byla jmenovaná
hodnotící komise ve složení:
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (předseda)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
Závěr komise:
 TP1/2013 Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k
cílovým tkáním (odpovědný řešitel doc. Adam, přidělená částka 1.125 tis. Kč) – projekt
splněn bez výhrad
 IP13/2013 Využití nanočástic oxidů železa pro odstranění těžkých kovů z prostředí (řešitelka
Mgr. Kremplová, garant prof. Kizek, přidělená částka 120 tis. Kč) – projekt splněn bez výhrad
 IP16/2013 Rychlá reakce chřipkových virů (řešitelka MVDr. Krejčová, garant prof. Kizek,
přidělená částka 120 tis. Kč) – projekt splněn bez výhrad
 IP17/2013 Úloha regulátorů obsahu oxidu dusnatého v příjmu kadmia u heřmánku pravého
(Matricaria recutita L., Asteracea) (řešitelka Ing. Jarošová, garant prof. Kizek, přidělená částka
120 tis. Kč) – projekt splněn bez výhrad
 IP22/2013 In vivo zobrazování doxorubicinu v buňkách (řešitelka Ing. Blažková, garant doc.
Adam, přidělená částka 120 tis. Kč) – projekt splněn bez výhrad
Výsledky s vazbou na RIV těchto projektů jsou součástí celkového hodnocení v kapilole 5.1
Závěrečná oponentní řízení projektů řešených v roce 2013 vykázala stabilizovaný počet a
kvalitu jejich publikačních výstupů odpovídajících úrovni roku 2012. S věcnou výhradou (doplnění
publikačních výstupů v závazném termínu) bylo obhájeno 5 týmových projektů a 6 individuálních.

5. Slovní vyhodnocení přínosu studentských projektů
Agronomická fakulta považuje přínos studentských projektů za velmi široký a z pohledu
zpracování kvalitních disertačních prací za zásadní. Zapojení studentů doktorských studijních
programů do řešení vědeckých projektů v rámci IGA AF navíc nesporně vytváří kvalifikovanější
výchozí pozici pro jejich navazující vědecko-výzkumnou profesní kariéru a významně rozšiřuje
možnosti vědecké a odborné publikační činnosti.
Z těchto důvodů jsou za rozhodující cílovou skupinu studentů na AF považováni doktorandi 1.
a 2. ročníku, kteří řešení projektů plně využijí k tematickému rozšíření a zkvalitnění řešených
disertačních prací, k aktivní účasti na národních i mezinárodních konferencích a ke zpracování
kvalitnějších publikačních výstupů. Soutěž je organizována shodně s principy externích grantových
agentur, takže studenti již v průběhu doktorského studia získají základní předpoklady pro úspěšný
následný vstup do grantových soutěží vyhlašovaných externími poskytovateli.
V současné době je soutěž IGA AF organizována dvěma typy projektů. Základem soutěže jsou
individuální projekty, v nichž každý uchazeč navrhuje samostatný projekt pro rozšíření své disertační
práce, celý projekt sám řídí, odpovídá za finanční hospodaření i splnění cílů projektu za dohledu
svého školitele jako garanta projektu. Další variantu představují týmové projekty, které umožňují
řešení projektů většího tematického rozsahu vytvořením širšího řešitelského týmu v rámci odborných
ústavů fakulty (i s využitím meziústavního propojení) s cílem komplexnějšího přístupu k řešené
problematice. Do těchto projektů jsou vedle doktorandů zapojeni také mladí akademičtí pracovníci
fakulty, z nichž jeden je vždy garantem předmětného projektu.
Všechny projekty, jak týmové, tak individuální byly v roce 2013 řešeny výhradně jako projekty
roční. Víceleté projekty nebyly pro výhledovou nevyjasněnost výše finanční podpory specifického
vysokoškolského výzkumu vyhlašovány.

5.1. Počet výsledků, které jsou výsledky studentských projektů do RIV
Interní grantová soutěž proběhla v roce 2013 plně v souladu se zásadami MŠMT pro podporu
specifického vysokoškolského výzkumu. Všechny realizované projety, a to jak týmové, tak individuální
jsou vyhlašovány jako jednoleté. Je tedy logické, že relevantní hodnotitelné výsledky budou nabíhat
postupně a že jejich nejvyšší početní zastoupení představují příspěvky ve sbornících z vědeckých
konferencí. Přesto zaznamenáváme solidní podíl vědeckých publikací ve vědeckých časopisech,
včetně časopisů s IF, dokonce i monografie, kapitoly v knihách a také aplikované výstupy v podobě
užitných vzorů a certifikovaných metodik. Výsledky projektů řešených v roce 2013 potvrzují intenzivní
zapojení doktorandů do vědecko-výzkumné činnosti agronomické fakulty, což dokládají výstupy
projektů, evidované v rámci výše uvedeného závěrečného oponentního řízení řešených projektů,
které proběhlo ve dnech 5. a 6. 2. 2014:
 uplatněné vědecké články v časopisech s IF – 14
 uplatněné vědecké články v oponovaných časopisech bez IF – 44
 zahájené uplatnění, vědecké články přijaté k publikaci – 24
 vědecké články zaslané k publikaci (nebo připravené rukopisy) – 23
 rukopis vědecké monografie – 2 (z toho jedna přijatá k publikaci)
 kapitola v knize – 2
 užitné vzory – 6
 certifikovaná metodika – 1
 schválený deskriptor ostropestřce mariánského Radou genetických zdrojů
 příspěvky ve sbornících z vědeckých konferencí – 151
 abstrakty ve sbornících z konferencí – 29
 uspořádané konference – 2

5.2. Disertační práce, které vznikají s podporou prostředků na SVVŠ
V rámci projektů řešených v roce 2013 bylo na jednotlivé týmové a individuální projekty
přímo napojeno řešení 69 disertačních prací.

5.3. Další příklady excelence dosažené s podporou prostředků na SVVŠ
Jako nejlépe vyřešené byly hodnoceny individuální projekty:
 Ing. Jany Strnkové (IP2/2013) – Vliv trhlin ve vaječných skořápkách na jejich vibrační
schopnosti
 Ing. Gabriely Pozníkové (IP10/2013) – Vliv teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a
jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace
Uvedení řešitelé budou slavnostně oceněni v rámci aktivit projektu OP VK Excelence
doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru na
mimořádném zasedání řešitelského týmu projektu dne 14. 2. 2014.
Umístění řešitelů individuálních projektů na studentských vědeckých konferencích v roce 2013:
 Ing. Gabriela Pozníková (10/2013) – 1. místo v sekci Agroekologie na mezinárodní konferenci
MendelNet 2013
 Ing. Jana Strnková (IP2/2013) – 1. místo v sekci Technologie potravinna mezinárodní
konferenci MendelNet 2013
 Ing. Ludmila Krejčová (16/2013) – 1. místo v sekci Biologie živočichů na mezinárodní
konferenci MendelNet 2013
 Ing. Klára Štiasna (IP12/2013) – 2. místo v sekci Biologie rostlin na mezinárodní konferenci
MendelNet2013
 Ing. Barbora Kotková (19/2013) – 2. místo v sekci Technologie potravinna mezinárodní
konferenciMendelNet 2013
 Ing. Iva Blažková (22/2013) – 2. místo v sekci Biologie živočichů na mezinárodní konferenci
MendelNet 2013
 Ing. Kateřina Zákoutská (IP23/2013) – 3. místo v sekci Agroekologie na mezinárodní
konferenci MendelNet 2013

5.4. Interní grantová agentura AF MENDELU v roce 2013
Graf. č. 1 – Přehled projektů IGA AF MENDELU (v tis. Kč)
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Graf. č. 2 – Přehled projektů IGA AF MENDELU (počet)
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6. Konference MendelNet 2013
Konference MendelNet 2013 se konala 20. – 21. listopadu 2013
Je již tradicí, že se koncem kalendářního roku na Agronomické fakultě naší univerzity pořádá
konference MendelNet určená pro studenty pregraduálního a postgraduálního studia. Od své
premiéry v roce 1996 prošla značným vývojem, který odrážel život a dění na fakultě. Snad
nejvýznamnější změnou je postupně se zvyšující počet otevíraných sekcí, které reflektují zavádění
nových studijních oborů. V posledních letech je vítanou změnou také zvyšující se počet účastníků, a
to nejen z naší univerzity, ale také z partnerských univerzit v tuzemsku i zahraničí.
Cíle a poslání konference však zůstávají neměnné. Prvořadým úkolem je dát studentům
možnost vystoupit s příspěvkem, který studenti samostatně zpracovali a na jehož výzkumné realizaci
se podíleli. Jestliže student má možnost vystoupit před svými kolegy a odbornou komisí, získá určité
zkušenosti a také sebevědomí, které se mu v budoucnu bude hodit při aktivních prezentacích a
obhajobách výsledků získaných při řešení diplomových a doktorských disertačních prací. Snad
nejdůležitější je, aby si student z průběhu své prezentace a obhajoby jím přednesených výsledků vzal
ponaučení z případných chyb a nedostatků a v budoucnu se jich vyvaroval. Velmi cenné jsou také
diskuse, které se vedou mezi účastníky konference a prezentujícími studenty, protože to je nejlepší
příprava na obhajobu vlastní práce před komisí pro státní závěrečné zkoušky. V neposlední řadě
může být příspěvek zpracovaný na konferenci MendelNet 2013 dobrým základem pro budoucí
publikaci ve vědeckém časopise. Lze také konstatovat, že konference MendelNet 2013 je ideální
platforma pro získání přehledu o vědecko-výzkumné činnosti v daném oboru, na níž se podílejí
studenti.

Seznam příspěvků konference MendelNet 2013
Fytotechnika












SUNFLOWER YIELD FORMATION INFLUENCED BY YEAR WEATHER CONDITIONS, GENETIC
MATERIAL AND FOLIAR NUTRITION
Černý I. Mátyás M., Kovár M.
INFLUENCE OF SOIL TILLAGE ON WEEDS IN MAIZE
Chovancová S., Roháček P., Illek F., Procházková B., Winkler J.
WEED INFESTATION OF WINTER WHEAT AT DIFFERENT SOIL TILLAGE
Dočkalík M., Chovancová S., Winkler J.
WEED SPECIES DIVERSITY AND CROP ROTATION
Dvořáčková G., Neischl A., Winkler J.
DETERMINATION OF SPECTRAL CHARACTERISTICS OF WINTER WHEAT CANOPY
Edrees M., Lukas V., Křen J.
CHANGES IN THE CONTENT OF DRY MATTER AND ENERGY DURING THE DEVELOPMENT OF
MAIZE
Herout M.
CHANGES OF WEED SPECTRUM DURING THE SEASON IN VINEYARD
Jakabová L., Winkler J.
EFFECT OF HARVEST FREQUENCY AND FERTILIZATION ON YIELDS AND QUALITY OF FORAGE
Jakubcová Z., Knot P., Raus J., Zeman, L., Mrázková E.
SUGAR BEET YIELD PRODUCTION, DIGESTION AND POLARIZED SUGAR YIELD IN RELATION TO
THE VARIETY AND LEAF BIOPREPARATIONS
Kašičková I., Pačuta V.






















DISTRIBUTION OF BARLEY ROOT BIOMASS IN SOIL PROFILE
Klimešová J., Středa T.
THE IMPACT OF VERMICOMPOST APPLICATION ON YIELD PARAMETERS OF MAIZE
Kmeťová M., Kováčik P.
EXPERIMENT WITH THE CULTIVATION OF DIFFERENT VARIETIES OF LUPIN IN THE AREA OF
DOBŘÍŠ
Koukolíček J., Štranc P.
COMPARISON OF THE ECONOMIC EFFICIENCY, GROWING HYBRID AND OP WINTER OILSEED
RAPE VARIETIES
Krček V., Baranyk P.
THE COURSE OF SOIL TEMPERATURE UNDER WHEAT STAND
Krčmářová J., Pokorný R., Středa T., Středová H., Brotan J.
EVALUATED GRASS SOD AND PROPERTIES OF THE ROOT SYSTEM
Kvasnovský M., Hejduk S.
THE INFLUENCE OF FERTILIZATION ON THE SPECIES COMPOSITION OF SEMI-NATURAL
GRASSLANDS
Maršálková L., Skládanka J.
THE CHANGES IN STAND COMPOSITION IN RENEWED GRASSLAND AFTER 20 YEARS
Nawrath A., Skládanka J., Alba Mejía J. E.
EVALUATION OF BARE SOIL VARIABILITY FROM REMOTE SENSING DATA
Novák J., Lukas V., Křen J., Klimánek M.
NORMALIZED RED-EDGE INDEX – NEW REFLECTANCE INDEX FOR DIAGNOSTICS OF NITROGEN
STATUS IN BARLEY
Novotná K., Rajsnerová P., Míša P., Míša M., Klem K.
MONITORING RUSTS OCCURENCE IN GRASSES VARIETIES
Novotná M., Novotná R.
CALIBRATION OF THE CROP GROWTH MODELS FOR WINTER WHEAT
Pohanková E., Trnka M., Hlavinka P., Takáč J., Žalud Z.
THE CONTENT OF ESSENTIAL OIL IN HOP CONES AND POSSIBILITIES IF ITS USAGE
Pokorná T. Pluháčková H., Kocourková B., Kleinová J.
TESTING THE VITALITY OF SEEDS FOR THE ESTABLISHMENT OF HIGH-QUALITY SOY CROP
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METALLOTHIONEIN
Tmejová, K., Kremplová, M., Jarošová, M., Hynek, D., Nejdl, L., Kopel, P., Adam, V., Kizek, R.
BETA-GLUCOSIDASE Zm-p60.1: INVESTIGATING MODULATION OF ENZYME SPECIFICITY BY
SATURATION MUTAGENESIS APPROACH
Turek D., Klimeš P., Mazura P., Brzobohatý B

Zahradnická fakulta

Interní grantová agentura ZF MENDELU
V souladu s pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum čerpala
ZAHRADNICKÁ FAKULTA v roce 2013 celkovou částku 2 390 tis. Kč
Z této sumy přiznané podpory bylo využito na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů
2.355 tis. Kč, což představuje 96,4 % z přidělené dotace.
Částka 50 tis. Kč (2,09 %) byla použita na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací
studentské konference.
Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo použito
35 tis. Kč, tj. 1,46 % přidělené dotace.
Do fondu účelově určených prostředků nebyla převedena žádná částka.

I.

Přehled vyhlášených okruhů pro rok 2013
Navrhovatelé projektů předkládali návrhy projektů do následujících vyhlášených okruhů:
1. ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
2. MANAGEMENT ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
3. ZAHRADNICTVÍ
4. VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ
5. JAKOST ROSTLINNÝCH POTRAVINOVÝCH ZDROJŮ
6. ZPRACOVÁNÍ ZAHRADNICKÝCH PRODUKTŮ
7. ŘÍZENÍ ZAHRADNICKÝCH TECHNOLOGIÍ
Projekty byly předkládány ve dvou kategoriích, a to jako projekty doktorské (DP) a projekty
konferenční (PK).
Vyhlášené podmínky soutěže byly v souladu se zákonem č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a Rozhodnutím rektora č.
19/2009, č.j. 2873/2009-981 „Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů
specifického vysokoškolského výzkumu na MENDELU v Brně“.

II.

Zahájení řešení – termín, smlouvy na projekty, suma vyčleněných prostředků
Zahájení řešení projektů: 1. března 2013
Smlouvy na projekty za poskytovatele podepsal děkan doc. ing. Robert Pokluda, Ph.D. v průběhu
února 2013

Suma přidělených prostředků:

2 390 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:

Provoz kanceláře IGA ZF MENDELU:
Financování projektů:

35 tis. Kč (podmínka do 2,5 % dotace)
2 355 tis. Kč

III.

Přidělené granty
Kategorie: DOKTORSKÉ PROJEKTY (12 projektů)
1/2013/591
Nečasová Jana, Ing.
Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím REAL TIME PCR
Přidělená částka (v tis. Kč): 171
2/2013/591
Mašán Vladimír, Ing.
Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov
Přidělená částka (v tis. Kč): 225
3/2013/591
Holzbecherová Jana, Ing.
České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch., jejich evaluace a a
možnosti konzervace
Přidělená částka (v tis. Kč): 218
4/2013/591
Jonáš Martin, Ing.
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na
okrasné dřeviny v kontejnerech
Přidělená částka (v tis. Kč): 250
5/2013/591
Kožíšková Jarmila, Ing.
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v
chladírenském skladování
Přidělená částka (v tis. Kč): 241
6/2013/591
Krejčí Markéta, Ing., arch., Ph.D.
Krajinářská infografika
Přidělená částka (v tis. Kč): 181
7/2013/591
Havránková Tereza, Ing.
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém
sídle
Přidělená částka (v tis. Kč): 138
8/2013/591
Štefl Lukáš, Ing.
Indikátory kvality zeleně v sídlech – návrh a ověření
Přidělená částka (v tis. Kč): 140
9/2013/591
Žáková Jana, Ing.
Závislost travního pokryvu zpevněných trávníků na infiltrační schopnosti půdy
Přidělená částka (v tis. Kč): 203
10/2013/591
Sliacka Miroslava, Ing.
Porovnanie metodických prístupov hodnotenia
Přidělená částka (v tis. Kč): 115

charakteristického vzhľadu krajiny

11/2013/591
Svobodová Karolína, Ing.
Přírodní zahrada v kontextu evropské krajinářské architektury
Přidělená částka (v tis. Kč): 175

12/2013/591
Kudělková Martina, Ing.
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu ozdravení
Přidělená částka (v tis. Kč): 248

Kategorie: KONFERENČNÍ PROJEKTY (1 projekt)
13/2013/591
Kučová Lucie, Ing.
Botanická a zahradnická konference pro Ph.D. studenty – Lednice 2013
Přidělená částka (v tis. Kč): 50
IV.

Stanovený termín ukončení řešení projektů (doba řešení 12 měsíců)
Účetní ukončení řešení projektů: 29. 11. 2013
Věcné ukončení řešení projektů: 31. 12. 2013
Celkové ukončení řešení projektů: 11. 3. 2014

V.

Stanovený termín oponentního projednávání
únor 2014

VI.

Způsobilé náklady projektů
Přehled řešených projektů IGA a přidělených prostředků:
řešitel
garant
1. NEČASOVÁ Jana, Ing.
2. MAŠÁN Vladimír, Ing.
3. HOLZBECHEROVÁ Jana, Ing.
4. JONÁŠ Martin, Ing.
5. KOŽÍŠKOVÁ Jarmila, Ing.
6. KREJČÍ Markéta,Ing.,arch.,Ph.D.
7. HAVRÁNKOVÁ Tereza, Ing.
8. ŠTEFL Lukáš, Ing.
9. ŽÁKOVÁ Jana, Ing.
10. SLIACKA Miroslava, Ing.
11. SVOBODOVÁ Karolína, Ing.
12. KUDĚLKOVÁ Martina, Ing.
13. KUČOVÁ Lucie, Ing.
CELKEM:

Krška Boris, prof., Dr., Ing.
Zemánek Pavel, doc., Ing., Ph.D.
Uher Jiří, doc., Dr., Ing.
Salaš Petr, doc., Dr., Ing.
Goliáš Jan, prof., Ing., DrSc.
Krejčí Markéta, Ing., arch., Ph.D.
Damec Jiří, prof., Ing., CSc.
Šimek Pavel, doc., Ing., Ph.D.
Šimek Pavel, doc., Ing., Ph.D.
Salašová Alena, doc., Dr., Ing.
Kučera Petr, doc., Ing., Ph.D.
Baránek Miroslav, Mgr., Ph.D.
Pokluda Robert, doc., Ing., Ph.D.

Kč
171.000,225.000,218.000,250.000,241.000,181.000,138.000,140.000,203.000,115.000,175.000,248.000,50.000,2,355.000,-

Tab. č. 1 – Celkové způsobilé náklady projektů (včetně stipendií) v tis. Kč
CELKEM
Číslo projektu Přidělené prostředky (v
Stipendia
OON
Cestovné
tis. Kč)
DP1/2013/591
171
12
50
0
DP2/2013/591
225
12
141
5
DP3/2013/591
218
12
108
8
DP4/2013/591
250
12
146
15
DP5/2013/591
241
12
125
1
DP6/2013/591
181
12
118
44
DP7/2013/591
138
12
71
14
DP8/2013/591
140
12
75
9
DP9/2013/591
203
12
114
5
DP10/2013/591
115
12
58
2
DP11/2013/591
175
12
95
15
DP12/2013/591
248
12
158
5
DP13/2013/591
50
5
27
0

Služby

Ostatní

15
20
2
6,8
16
1
0
10
6,8
1
0
0
3

94
47
88
70,2
87
6
41
34
65,2
42
53
73
15

Tab. č. 2 – Celkové způsobilé osobní náklady projektů a výše úvazků
osobní náklady vč.
Doktorand
úvazky
pojištění a stipendií
1. NEČASOVÁ Jana, Ing.
62000
0,035
2. MAŠÁN Vladimír, Ing.
153000
0,278
3. HOLZBECHEROVÁ Jana, Ing.
120000
0,187
4. JONÁŠ Martin, Ing.
158000
0,304
5. KOŽÍŠKOVÁ Jarmila, Ing.
137000
0,233
6. KREJČÍ Markéta, Ing.,arch.,Ph.D.
130000
0,264
7. HAVRÁNKOVÁ Tereza, Ing.
83000
0,091
8. ŠTEFL Lukáš, Ing.
87000
0,213
9. ŽÁKOVÁ Jana, Ing.
126000
0,300
10. SLIACKA Miroslava, Ing.
70000
0,013
11. SVOBODOVÁ Karolína, Ing.
107000
0,153
12. KUDĚLKOVÁ Martina, Ing.
170000
0,293
13. KUČOVÁ Lucie, Ing.
32000
0,000
CELKEM
1435000
2,364

VII.

Slovní vyhodnocení přínosu studentských projektů
V roce 2013 bylo na Zahradnické fakultě v Lednici řešeno celkem 12 doktorských projektů
zaměřených na výzkumnou anebo tvůrčí činnost studentů doktorského programu. Jeden projekt byl
orientován na finanční a organizační podporu doktorské konference zaměřené na vlastní prezentaci
výsledků doktorských prací a navazování kontaktů. Studentské projekty nepochybně pomáhají
rozvíjet výzkumné návyky a odborné cítění studentů doktorského studia. Vytvořením vlastního
výzkumného projektu v postavení odpovědného řešitele jsou doktorandi uvedeni do reality vlastní
profesní odpovědnosti jednak díky výsledkům řešení, ale také díky organizačnímu a formálnímu řízení
jejich výzkumných projektů. Touto projektovou formou - soutěží jsou tak na fakultě vychovávány
nové a perspektivní vědecké individuality s tvůrčím potenciálem.
Po praktické stránce doktorandi svými projekty řeší, doplňují nebo významně rozšiřují témata svých

doktorandských prací. V poslední době se také mnozí studenti takto zapojují do řešení vlastních
výzkumných problémů - cílů ve společných výzkumných tématech jednotlivých ústavů, na kterých
působí.
Zhodnocení doktorské konference
Celkem se konference pro studenty doktorských programů zúčastnilo 22 studentů ZF. V
akademickém roce 2013/2014 bylo v oboru zahradnictví 41 studentů a v oboru zahradní a krajinářská
architektura je celkový počet aktivních doktorandů 31. Někteří z aktivních doktorandů byli z
konference omluveni z důvodu zahraničních stáží. Veškeré prezentace jsou publikovány ve sborníku
konference (ISBN 978-80-7375-892-9). Konference přispěla k rozvoji komunikační dovednosti
doktorandů a pomohla jim také navázat kontakty se zahraničními účastníky.
VIII.

Počet výsledků, které jsou výsledky studentských projektů do RIV

Celkem byly prezentovány 4 příspěvky na doktorské konferenci s názvem "Botanická a zahradnická
konference pro Ph.D. studenty" organizované v Lednici v roce 2013.
Dále se předpokládá prezentace celkem 7 výsledků v roce 2014, z toho se počítá s odesláním 4 prací
do RIV.
Výsledky pro RIV:
Kudělková, M., a kol. Using of Antivirals for Carlavirus Elimination in Allium sativum L. Prezentace
výsledků na konferenci 8th International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding,
2013, v Ciombra. Acta Horticulturae.
Nečasová, J., Nečas, T., Eichmeier, A., Using real-time PCR for the characterization of symptoms
variability in phytoplasma ESFY, Výsledky budú publikované na 29th International Horticultural
Congress 2014, v Brisbane. Acta Horticulturae.
Krejčí, M.: prezentace výslůedků v odborém článku Spatial orientation in urban space in relation
landscape architectur, 2014, Acta Universitatis.
Kožíšková, J.: předpokládaná prezentace výsledků na konferenci Food Quality and Safety Conference
(Brno), 2014 a publikace v časopise Acta Universitatis.
Havránková, T.: příprava článku pro Acta Universitatis, odeslání duben 2014.

IX.

Disertační práce, které vznikají s podporou prostředků na SVVŠ

1. Mašán, V.: Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových
ploch při využití malé mechanizace.
2. Nečasová, J.: Studium variability rozdílných izolátů fytoplazmy ESFY u meruněk.
3. Holzbecherová, J.: České odrůdy lomikamenů (Saxifraga L.) ze sekce Porphyrion Tausch.,
jejich evaluace a možnosti konzervace.
4. Havránková, T.: Rehabilitace vodních toků v sídlech.
5. Štefl, L.: Návrh indikátorů kvality městského prostředí pro systémy zeleně sídel.
6. Žáková, J.: Zpevněné trávníky-teoretická východiska a praktické využití.
7. Sliacka, M.: Hodnotenie charaktetistického vzhľadu krajiny - možnosti zjednotenia
metodických prístupov.
8. Svobodová, K.: Proměna stoleté zahrady na zahradu přírodního typu.
9. Kudělková, M.: Možnosti využití antivirotik v procesu eliminace virů u česneku kuchyňského.

RÁMCOVÁ PRAVIDLA
INTERNÍ GRANTOVÉ SOUTĚŽE A VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY ZF MENDELU
PRO ROK 2013
Individuální doktorské projekty

Platné od 1. 10. 2012

Čl. 1 Základní ustanovení
1.1. Pravidla interní grantové soutěže a výběrového řízení (dále jen „Pravidla“) Interní grantové
agentury ZF MENDELU upravují metodické a organizační postupy spojené s grantovou soutěží ZF
MENDELU, podmínky podávání grantových přihlášek, způsoby a kritéria jejich hodnocení a výběru,
podmínky poskytování finančních prostředků určených k podpoře interním grantem fakulty pro
projekty výzkumu a vývoje řešené studenty a akademickými pracovníky se studenty ZF MENDELU
v rámci této grantové soutěže.

1.2. V interní grantové soutěži ZF MENDELU (dále jen „IGS ZF MENDELU“) vystupují tyto subjekty:


navrhovatel: osoba, která bude odpovědná za řešení grantového projektu. Je-li grantový
projekt schválen k podpoře interním grantem, stává se navrhovatel projektu jeho řešitelem,



řešitel: je student doktorského studijního programu nebo akademický pracovník,



garant: je-li navrhovatelem student doktorského studijního programu, je garantem projektu
osoba v pracovně právním vztahu k ZF MENDELU (zpravidla školitel), garant je vždy členem
řešitelského týmu



řešitelský tým: pracovníci určení k realizaci schváleného projektu, přičemž počet studentů
doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven
počtu ostatních členů řešitelského týmu.

1.3. Vymezení pojmů:


grantová soutěž: je veřejně vyhlášené řízení, které vede k udělení finanční podpory na řešení
grantových projektů na základě určených podmínek a v souladu s dlouhodobým záměrem ZF
MENDELU,



grantový projekt: projekt, v němž se řešitel vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek
přispěje k naplnění cílů vyhlášené grantové soutěže,



podpora: finanční prostředky přidělené na řešení grantového projektu,



soutěžní lhůta: začíná dnem zveřejněného vyhlášení grantové soutěže a končí dnem
ukončení příjmu grantových přihlášek.



grantová přihláška: soubor dokumentů obsahujících informace potřebné k posouzení kvality
grantového projektu, přiměřenosti finančních požadavků, schopností a možností
navrhovatele a jeho spolupracovníků projekt řešit,



hodnotící lhůta: začíná dnem ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení výsledků,



grantové řízení: postup mezi podáním návrhu grantového projektu a vyhlášením výsledků
grantové soutěže,



smlouva: na návrh Rady interní grantové agentury ZF MENDELU ji uzavírá s řešitelem
projektu děkan, podpisem smlouvy se řešitel zavazuje, že bude s finančními prostředky
nakládat v souladu s podmínkami uvedenými v zásadách MENDELU, pravidlech IGA ZF
MENDELU a ve smlouvě. Smlouva nesmí v žádné části odporovat údajům z grantové
přihlášky, na jejímž základě byl grant udělen a nesmí odporovat Pravidlům pro poskytování

účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací MŠMT.

1.4. Organizační struktura Interní grantové agentury ZF MENDELU


Organizačním a výkonným orgánem grantové agentury je Rada interní grantové agentury ZF
MENDELU (dále jen „Rada IGA ZF MENDELU“)



Administrativní a organizační složkou grantové agentury je Kancelář interní grantové
agentury ZF MENDELU



Odborné posudky grantových přihlášek zpracovávají lektoři pověření Radou IGA ZF MENDELU



Konečné přijetí projektů a udělení interních grantů děkanem fakulty je limitováno finančními
prostředky přidělenými Interní grantové agentuře ZF MENDELU.



Doba řešení projektů je u studentských projektů maximálně 1 rok.

Čl. 2 Finanční politika grantové soutěže MENDELU
2.1. Finanční prostředky grantu
2.1.1. Z grantu lze hradit pouze uznatelné náklady, které poskytovatel schválí jako nutné pro řešení
projektu. Všechny tyto náklady musí být zdůvodněné a účetně prokazatelné. Z grantu mohou být
hrazeny zejména neinvestiční náklady. V případě pořízení investice, je uznatelným nákladem pouze
poměrná část pořizovací ceny odpovídající době použití pro projekt.
2.1.2. Všechny finanční požadavky musí být uvedeny v grantové přihlášce, specifikovány podle
položek a z návrhu musí vyplývat jejich účelnost. Zahrnují zejména:
a) Osobní náklady (včetně pojištění), včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle
zákona o vysokých školách, přičemž platí, že
a1) podíl osobních nákladů (včetně stipendií), spojených s účastí studentů doktorského
nebo magisterského studijního programu jakožto řešitelů nebo dalších členů
řešitelského týmu na řešení studentského projektu, na celkových osobních nákladech
(včetně stipendií), hrazených v rámci způsobilých nákladů studentského projektu, činí
více než 60%
a2) z podpory lze hradit náklady studentského projektu uskutečňovaného na
výzkumném pracovišti právnické osoby jiné než je uchazeč pouze v případě, že se na
základě dohody dané právnické osoby s uchazečem podle § 81 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění zákona č. 473/2004 Sb., uskutečňuje na tomto pracovišti akreditovaný studijní
program, v němž studují studenti, kteří jsou členy řešitelského týmu,
b) Náklady na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku,
c) Další provozní náklady,
d) Náklady na služby,

2.1.3. Limity finančních prostředků pro jednotlivé vyhlášené okruhy jsou specifikovány v čl. 5 odst.
5.2.

2.1.4. Hospodaření s grantem


Disponování s grantem mimo schválený rozpočet je porušením rozpočtové kázně a je
důvodem k zastavení financování grantového projektu, příp. k dalším sankcím podle zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.



Řešitel a, v případě, že řešitelem je student, garant odpovídá za finanční stránku grantového
projektu z hlediska jeho struktury schválené IGA ZF MENDELU, z hlediska dodržení obecně
závazných právních předpisů i z hlediska pracovně právního. Současně nese odpovědnost za
odbornou stránku řešení projektu vůči IGA ZF MENDELU.



Veškeré náklady na řešení grantu jsou vedeny odděleně pro každý projekt v souladu
s platným číselníkem univerzity.



Pokud dojde v průběhu řešení grantového projektu ke změnám, které nutně vyžadují upravit
skladbu přidělených prostředků nebo které vedou k předčasnému ukončení řešeného
projektu (dlouhodobá nemoc, dlouhodobá zahraniční cesta, garant doktorského projektu
nedoporučuje pokračovat v řešení projektu aj.), jsou tyto skutečnosti řešitelem formou
žádosti s návrhem na jejich řešení písemně oznámeny Kanceláři IGA ZF MENDELU, a to
neprodleně po jejich vzniku. Žádost o povolení změny je doložena vyjádřením děkana fakulty,
u doktorského projektu rovněž vyjádřením garanta.



Nespotřebované finanční prostředky je řešitel povinen neodkladně vrátit nejpozději však do
termínu, který je uveden ve vyhlášce soutěže.



Předměty zakoupené a pořízené z grantových prostředků, včetně nehmotného majetku jsou
ihned po pořízení vedeny v majetku pracoviště řešitele grantového projektu, podléhají-li
evidenci majetku podle účetních předpisů.
Čl. 3 Rada interní grantové agentury ZF MENDELU

3.1. Rada IGA ZF MENDELU je organizačním a výkonným orgánem grantové agentury.
3.1.1.

Rada IGA ZF MENDELU sestavuje návrh seznamu grantových přihlášek, které doporučí
děkanovi k udělení interního grantu.

3.1.2.

Rada IGA ZF MENDELU provede vyhodnocení uplynulého ročníku a navrhne děkanovi
doporučení pro další ročník grantové soutěže

3.1.3.

Radu Grantové agentury tvoří:
▫ děkan ZF MENDELU (Předseda IGA ZF MENDELU)
▫ garanti studijních oborů:

„ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA“
„MANAGEMENT ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV“
„ZAHRADNICTVÍ“
„VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ“
„JAKOST ROSTLINNÝCH POTRAVINOVÝCH ZDROJŮ“ a „ZPRACOVÁNÍ ZAHRADNICKÝCH PRODUKTŮ
„ŘÍZENÍ ZAHRADNICKÝCH TECHNOLOGIÍ“

3.1.4. Členy Rady IGA jsou dále předsedové Oborových rad podle STATUTU ZF MENDELU:
„ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA“
„ZAHRADNICTVÍ“

Čl. 4 Grantová přihláška
4.1. Grantová přihláška se podává na příslušném formuláři ve trojím vyhotovení a musí být zaslána
také v elektronické podobě ve formátu pdf na adresu Kanceláře IGA ZF MENDELU
(iga@zf.mendelu.cz) s uvedením předmětu „Návrh projektu IGA 2013“. Elektronická forma je
nedílnou součástí přihlášky. Vzor formuláře je přílohou těchto „Pravidel“, tj. formulář:
Přihláška k udělení interního grantu ZF MENDELU pro rok 2013
4.2. Závazné přílohy:
4.2.1. Prohlášení o tom, že navrhovaná problematika není obsahem řešení již financovaného
externího grantu. V případě, že se jedná o rozšířené řešení této problematiky, musí být explicitně
uvedeno, v čem spočívá nadstandardnost tohoto návrhu. Prohlášení podepisuje navrhovatel a
vedoucí ústavu.
4.3. Grantová přihláška musí obsahovat všechny základní informace o obsahu návrhu projektu, o
navrhovatelích a o předpokládaných nákladech na řešení projektu (formulář + závazné přílohy).
4.4. Grantovou přihlášku podepisuje navrhovatel, garant doktorského projektu, vedoucí příslušného
pracoviště navrhovatele (příslušný vedoucí ústavu).
4.5. Grantové přihlášky včetně všech příloh se podávají v Kanceláři IGA ZF MENDELU v Lednici
nejpozději do 24. 11. 2012.

Čl. 5 Okruhy a témata pro grantovou soutěž IGA ZF MENDELU pro rok 2013

5.1. Okruhy a témata
5.1.1. V souladu s pravidly interní grantové soutěže ZF MENDELU mohou podávat návrhy grantových
projektů (grantové přihlášky) studentů doktorského studia a akademičtí pracovníci. MENDELU pro
rok 2013 v okruzích, které jsou totožné se studijními obory na ZF MENDELU:
„ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA“
„MANAGEMENT ZAHRADNÍCH A KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV“
„ZAHRADNICTVÍ“
„VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ“
„JAKOST ROSTLINNÝCH POTRAVINOVÝCH ZDROJŮ“
„ZPRACOVÁNÍ ZAHRADNICKÝCH PRODUKTŮ
„ŘÍZENÍ ZAHRADNICKÝCH TECHNOLOGIÍ“
5.1.2. Doba řešení: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2013.

5.2. Specifika okruhů
5.2.1. Akademický projekt (kód: AP)


Lze podat návrhy na řešení standardních výzkumných projektů s tematikou dle uvedených
specifikací s podporou interního grantu do výše 250 tis. Kč.



Navrhovatelem je akademický pracovník, spolunavrhovateli jsou studenti magisterského
nebo doktorského studia.



Podmínkou je výstup v podobě publikace ve vědeckém (recenzovaném) časopise.



Závaznou podmínkou řešení projektu je prezentace řešené problematiky (konference, např. i
Mendelnet) s označením finanční spoluúčasti IGA ZF MENDELU na řešení projektu nebo
prokazatelné použití výsledků v diplomové práci studentůa.

5.2.2. Doktorský projekt (kód: DP)


Granty na podporu doktorských projektů jsou určeny vědecko-výzkumným a tvůrčím
projektům, které jsou zejména předmětem doktorských disertačních prací. Navrhovatelem je
doktorand v prezenční formě studia na ZF MENDELU, garantem projektu je pracovník ZF
MENDELU, zpravidla školitel. Lze podat návrhy projektů s podporou interního grantu do výše
250 tis. Kč.



Navrhovatelem je student doktorského studia v 1., 2. nebo 3. ročníku studia.



Příspěvek ke stipendiu doktoranda může činit max. 12 tis. Kč za dobu řešení.



Závaznou podmínkou řešení projektu je prezentace řešené problematiky (konference), s
označením finanční spoluúčasti IGA ZF MENDELU na řešení projektu.

5.2.3. Projekty „konference“ (kód: PK)


Lze žádat o finanční prostředky na organizaci studentských vědeckých konferencí do výše 50
tis. Kč.



Navrhovatelem je student doktorského studia nebo akademický pracovník.

Čl. 6 Hodnocení grantové přihlášky

6.1. Grantová přihláška s formálními nedostatky je Radou interní grantové agentury ZF MENDELU
před dalším hodnocením vyřazena ze soutěže. Formálními nedostatky se rozumí především nesplnění
podmínek zadávací dokumentace dle Pravidel.
6.2. Grantová přihláška zařazená do dalšího výběrového řízení je posuzována:
a) Radou IGA ZF MENDELU, která má k dispozici ke každé přihlášce dva vyžádané lektorské
posudky, jež posuzují její obsah na základě:
aa) vědecké hodnoty návrhu projektu (posuzuje se aktuálnost a původnost návrhu
projektu, společenská závažnost problematiky, základní aspekty navrhovaného řešení,
tj. ujasněnost koncepce, adekvátnost metodiky, odpovídající vymezení cílů řešení,
náročnost a reálnost řešení)
ab) finančních požadavků, zejména vzhledem k jejich přiměřenosti k obsahu řešení
ac) způsobilosti řešitelského týmu, zejména posouzení odborných předpokladů, tvůrčích
výstupů řešitelského týmu a technického a institucionálního zázemí pracoviště

Rada IGA ZF MENDELU s ohledem na disponibilní rozpočet IGA ZF MENDELU pro rok 2013 sestaví
návrh seznamu grantových přihlášek, které doporučí děkanovi k udělení interního grantu.

6.3 Termín pro vyhlášení výsledků grantové soutěže byl stanoven na

20. 2. 2013.

Čl. 7 Ukončení řešení grantového projektu

7.1. V termínu od 1. 2. 2014 do 28. 2. 2014 se uskuteční závěrečná oponentní řízení grantových
projektů. Oponentní řízení organizuje a administrativně zabezpečuje Kancelář IGA ZF MENDELU.
7.2. Oponentní řízení posuzuje výsledky řešeného grantového projektu na základě:
a) závěrečné zprávy o řešení grantového projektu
b) výkazu o hospodaření s prostředky IGA MENDELU
c) vyžádaných oponentních posudků

7.3. O průběhu oponentního řízení se pořizuje Protokol o závěrečném oponentním řízení.
7.4. Dokumentaci o výsledcích řešení a oponentního řízení grantového projektu, tj. závěrečná zpráva
o řešení grantového projektu, výkaz o hospodaření s prostředky IGA ZF MENDELU, oponentní
posudky a protokol o závěrečném oponentním řízení grantového projektu, budou uchovávány
v kanceláři IGA ZF MENDELU po dobu 10 let po ukončení projektu.
7.5. Termín pro odevzdání závěrečných zpráv Kanceláři IGA ZF MENDELU byl stanoven na 10. 1.
2014.

Čl. 8 Závěrečné ustanovení
8.1. Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení IGA ZF MENDELU pro rok 2013 nabývají platnosti
dnem vyhlášení v univerzitním informačním systému MENDELU.
8.2. ZF MENDELU se zavazuje, že prostředky podpory využije výhradně na úhradu uznatelných
nákladů studentských projektů.
8.3. ZF MENDELU se zavazuje, že prostředky podpory využije na úhradu uznatelných nákladů
spojených s organizací studentský vědeckých konferencí, nejvýše však do výše 10 % poskytnuté
podpory.
8.4. ZF MENDELU se zavazuje, že prostředky podpory využije na úhradu uznatelných nákladů
spojených s organizací studentské grantové soutěže, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu
studentských projektů a zhodnocení dosažených výsledků, nejvýše však do výše 2,5 % poskytnuté
podpory.

doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D
děkan ZF MENDELU

Pravidla interní grantové soutěže a výběrového řízení IGA ZF MENDELU a formuláře pro rok 2013 jsou
k dispozici na webových stránkách ZF MENDELU na vyžádání v Kanceláři Interní grantové agentury ZF
MENDELU na níže uvedené adrese:

Kancelář Interní grantové agentury ZF MENDELU
Oddělení vědy a výzkumu
Zahradnická fakulta
Valtická 337
691 44 Lednice
iga@zf.mendelu.cz
tel. 519 367 250, 519 367 224 (Stanislava Lukšová)

Lesnická a dřevařská fakulta

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v
roce 2013 na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně
1

Informace o využití účelové podpory

1.1

Výše přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „SVVŠ“) využité
na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů

8.528,000 Kč
1.2

Výše přiznané podpory na SVVŠ využité na úhradu způsobilých nákladů spojených
s organizací studentských vědeckých konferencí

302.000,00 Kč
1.3

Výše přiznané podpory na SVVŠ využité na úhradu způsobilých nákladů spojených
s organizací studentské grantové soutěže

212.000,00 Kč
1.4

Výše přiznané podpory na SVVŠ Ph.D. studentů

328.000,00 Kč
1.5

Celková výše podpory na SVVŠ v roce 2012 LDF MENDELU

9.370.000,00 Kč

2
Seznam studentských projektů
Celkem v roce 2013
Celkové osobní náklady v tis. Kč
3 263,882

osobní náklady studentů včetně stipendií v tis. Kč
2 465,000

Podíl osobních nákladů studentů včetně stipendií
75,52 %

Celkový počet členů řešitelských týmu

Z toho studentů

Podíl studentů na řešitelských týmech

218

135

61,93%

řešitel /
garant
Rok
název projektu
studentského řešení
projektu
2013
Energetická bilance smrkové
Marková
monokultury a její vztah k produkčním Irena, doc.
2014
procesům
RNDr., CSc.
2015
Zdravotní stav a vitalita dřevin v
podmínkách nižších a středních poloh
v kontextu měnících se
environmentálních podmínek
Stanovení mýtní zralosti a odvození
obmýtí smrkových a smíšených
porostů, pahorkatin a vrchovinových
oblastí ČR
Optimalizace pěstování smrku
ztepilého s ohledem na zmírnění
fytotoxicity půdy

celkový počet
náklady
členů
projektu v tis.
řešitelského
Kč*
týmu
451
8

počet
studentů
řešitelského
týmu
5

celkové
osobní
náklady v
tis. Kč
230,199

401

8

5

231

180

331

8

5

231

180

2013

500

12

8

200

200

2014

500

12

8

200

200

2015

500

12

8

200

200

2013
Simon
Jaroslav, prof. 2014
Ing., CSc.
2015
2013
Formánek

200

9

5

98,139

60

300

9

5

200

120

350
434

9
9

5
6

200
214,846

120
144

Pavel, doc.
RNDr., Ph.D.

2014

479

9

6

204

144

2015
2013
2014
2015
2013
2014

449
488
488
488
478
409

9
8
8
8
11
11

6
4
4
4
7
7

244
157,761
211
211
231,999
200

144
140
140
140
140
120

Čermák Petr,
doc. Ing.,
Ph.D.

Optimalizace spotřeby energie staveb Klepárník,
na bázi dřeva se zřetelem na stavebně Jan, Ing. et
– truhlářské výrobky
Ing.
Tesařová
Nová generace úložného nábytku
Daniela, doc.

63
/
20
13

56/
2013

55/
2013

49/2013

30/2013

10/2013

Víceleté projekty / Program V
osobní náklady
studentů včetně
stipendií v tis. Kč

Celkové
náklady
projektu
v tis. Kc

datum
zahájení a
ukončení
projektu

180
1183

1. 2. 2013 31. 12. 2015

1500

1. 2. 2013 31. 12. 2015

850

1. 2. 2013 31. 12. 2015

1362

1. 2. 2013 31. 12. 2015

1464

1. 2. 2013 31. 12. 2015

1327

1. 2. 2013 31. 12. 2015
67

71/
2013

68/2013

Ing., Ph.D,
Vývoj vlastního řešení dálkového
průzkumu země prostřednictvím
bezpilotního letounu a jeho praktické
využití v lesnictví
Rozvoj technologií těžby a dopravy
dříví

2015
2013
2014

440
500
436

11
11
11

7
6
6

240
150,199
161

144
100
100

2015

346

11

6

161

100

2013
Neruda
Jindřich, prof. 2014
Ing., CSc.
2015
2013
Gebauer
2014
Roman, Ing.,
Ph.D.
2015

410
450
420
490
490

24
24
24
22
22

13
13
13
12
12

128,825
130
130
100,2
156

90
90
90
60
95

Klimánek
Martin, doc.
Ing., Ph.D.

84/
2013

79/2013

73/2013

Ekofyziologické chování smrku
ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v
lesnicko-typologických a
geobiocenologických jednotkách
490
22
vrchovin
Combined Processes of Beech Wood
2013
496
22
Modification for Floorings – Influence Rademacher, 2014
493
22
on Properties, Durability and Health
Peter, Dr.
2015
478
22
Aspects
2013
497
8
Dynamika přirozené obnovy v
Pokorný
ekologických podmínkách porostních Radek, doc., 2014
497
8
mezer na příkladu ŠLP Křtiny
Ing., Ph.D.
2015
491
8
*způsobilé náklady projektu v tis. Kč v roce 2013 v následujícící letech se jedná o schválené výdaje

12

156

95

12
12

281,026
282

220
220

12

282

220

7
7
7

224,685
191
248

135
115
166

1282

1. 2. 2013 31. 12. 2015

1280

1. 2. 2013 31. 12. 2015

1470

1. 2. 2013 31. 12. 2015

1476

1. 2. 2013 31. 12. 2015

1486

1. 2. 2013 31. 12. 2015

Jednoleté projekty
Program I
řešitel
studentského
projektu

č.
projektu

název projektu

03/2013

Aplikace spektroskopických metod při
Janzová
studiu distribuce stopových prvků v dřevní
Ing.
hmotě

Alice,

garant
studentského
projektu

způsobilé
celkový
náklady
počet členů
projektu v řešitelského
tis. Kč
týmu

Kynický
Jindřich, doc. 69
Mgr., Ph.D.

1

počet
studentů
řešitelského
týmu

osobní
celkové
náklady
osobní
studentů
náklady v včetně
tis. Kč
stipendií v
tis. Kč

datum
zahájení
ukončení
projektu

1

30

1. 2. 2013 31. 1. 2014

26

a

68

07/2013

11/2013

13/2013

Marková Irena,
doc.
RNDr., 91
CSc.
Mráček
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad Veselá Petra,
Jaroslav,
Dr. 70
70 Gb
Ing.
Ing.
Rejšek
Vliv rostlinných hormonů na proteolitickou Holík Ladislav,
Klement, prof. 66
aktivitu půd
Ing.
Ing. CSc.
Sezónní dynamika respirace nadzemních
Rosík Jiří, Ing.
částí biomasy smrkové monokultury

1

49,36

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

1

1

7,68

5

1. 2. 2013 31. 1. 2014

5

3

15

12

1. 2. 2013 31. 1. 2014

2

1

15,36

10

1. 2. 2013 31. 1. 2014

15/2013

Morfologická a genetická variabilita druhu
Pánek
Phytophthra vactorum včetně jaho
Ing.
hybridů v evropském kontextu

16/2013

Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný Martinek Petr, Kula Emanuel,
100
příjem manganu v potravě
Ing.
prof. Ing., CSc.

2

1

37,339

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

17/2013

Analýza
vybraných
ukazatelů
Meňházová
ekonomického vývoje lesního hospodářství
Jitka, Ing.
České republiky

Vala Vlastimil,
100
Ing.

2

1

48,06

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

18/2013

Potravní ekologie rysa
Západních Karpatech

Suchomel
v Kutal Miroslav,
Josef, doc. Ing., 100
Mgr.
Ph.D.

2

1

38,68

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

19/2013

Složení a struktura taxocenóz modelové
Mazáč
skupiny pisivek (Psocoptera) v lesních
Ing.
geobiocenózách v západních Karpatech

Holuša Otakar,
doc. Ing., Ph.D. 92
et PhD.

2

1

12

12

1. 2. 2013 31. 1. 2014

22/2013

Nové přístupy při určování řezných odporů

Kopecký
Zdeněk,
Ing., CSc.

doc. 98

1

1

30,95

24

1. 2. 2013 31. 1. 2014

23/2013

Evaluation of vegetation changes within
the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of the Zelazny Wiktor
Moavskoslezské Beskydy Mts

Holuša Otakar,
doc. Ing., Ph.D. 97
et Ph.D.

1

1

12

12

1. 2. 2013 31. 1. 2014

ostrovida

Matěj,

David,

Hlásková
Luďka, Ing

Tomšovský
Michal,
doc. 91
RNDr., Ph.D.

1

69

25/2013

Vliv faktorů na tepelnou vodivost Troppová Eva, Tippner
Jan,
84
izolačních materiálů na bázi dřeva
Ing.
Ing., Ph.D.

1

1

20

20

1. 2. 2013 31. 1. 2014

32/2013

Vliv mikrovlnného záření na radiální a
Koiš
tangenciální propustnost dřeva buku
Ing.
(Fagus Sylvatica L.)

Vojtěch, Tippner
Jan,
94
Ing., Ph.D.

1

1

35

35

1. 2. 2013 31. 1. 2014

35/2013

Vliv buřeně a ochrany proti ní na Bureš
poškození dřevin zvěří a na růst dřevin
Ing.

Michal, Čermák Petr,
76
doc. Ing., Ph.D.

1

1

36

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

36/2013

Možnosti
využití
elektrického
Humplík
impedančního tomografu pro zjišťování
Přemysl, Ing.
vitality dřevin

Čermák Petr,
73
doc. Ing., Ph.D.

1

1

36

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

40/2013

Geobiocenologická mapa zemědělské
Grošová Radka, Mikita Tomáš,
krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných
96
Ing.
Ing., Ph.D.
statistických metod

2

1

48,699

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

43/2013

Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku
Hozova
ztepilého v rámci starého a mladého
Ing.
porostu během vegetační sezóny 2012

Jana, Vavrčík, Hanuš
88
Ing., Ph.D.

1

1

36

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

46/2013

Využití multispektrálních snímků a dat
Carbol
leteckého laserového skenování pro
Stanislav,
modelování
vybraných
taxačních
et Ing.
parametrů lesních porostů

Klimánek
Ing. Martin,
doc. 96
Ing. Ph.D.

2

1

42,699

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

50/2013

Výhody a limity aplikace metody statistické
Bartůněk
provozní inventarizace (SPI) ve výberném
Jaroslav, Ing.
lese

1

1

31

31

1. 2. 2013 31. 1. 2014

Kneifl, Michal,
56
Ing., Ph.D.
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51/2013

Studie hydraulické stavby stromů jako
Gebauer,
Plichta, Roman,
podklad pro stanovení potenciální
Roman,
Ing.
transpirace
Ph.D.

53/2013

Ing. 97

1

1

24,02

15

1. 2. 2013 31. 1. 2014

Semenná banka kaolínových lomů a její
Botková
vliv na přirozenou obnovu jako východisko
Kamila, Ing.
pro rekultivaci

Kupec
Petr,
99
doc. Ing. Ph.D.

2

2

58,9

44

1. 2. 2013 31. 1. 2014

54/2013

The proliferation, maturation and genetic
fidelity after the cryopreservation of Abies Đorđević
alba Mill. and Picea abies (L.) H. Karst. Biljana
embryogenic cell lines

Krajňáková
Jana,
doc. 98
RNDr., CSc.

1

1

30,7

20

1. 2. 2013 31. 1. 2014

59/2013

Hodnocení variability půdy vybraného Novák,
území z dat Dálkového průzkumu Země
Jaroslav, Ing.

Klimánek
Martin,
doc. 99
Ing., Ph.D.

1

1

15,68

13

1. 2. 2013 31. 1. 2014

60/2013

Analýza parametrů makrocév dubu letního
Hroš,
(Quercus robur L.) z různých stanovišť a
Ing.
jejich porovnání.

Martin, Vavrčík, Hanuš,
98
Ing., Ph.D.

1

1

36

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

62/2013

Složitý stav napjatosti při testování
Brabec, Martin, Tippner
Jan,
mechanických vlastností dřeva v tlaku
92
Ing.
Ing., Ph.D.
podél vláken

1

1

20

20

1. 2. 2013 31. 1. 2014

66/2013

Produkce dřevní hmoty smrkového
porostu s různými variantami pěstební Krejza Jan, Ing.
výchovy

Pokorný Radek,
94
doc., Ing. Ph.D.

1

1

42,699

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

74/2013

Vliv
stupně
degradace
tropického Vildomcová,
deštného lesa na dynamiku dřevin
Anna, Ing.

Svátek, Martin,
99
Ing. Ph.D.

2

1

14

14

1. 2. 2013 31. 1. 2014

76/2013

Vliv extraktivních látek dřeva Robinia
Sablík, Pavel, Gryc, Vladimír,
pseudoacacia L. na jeho trvanlivost a
100
Ing. et Ing.
doc. Ing., Ph.D.,
zbarvení

1

1

36

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014
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81/2013

Geometria stromu (kmeňa, konárov), Surňák
stanovenie matematickej závislosti pri
Ing.
vetvení stromu

83/2013

Růstová odezva dřevin středoevropského
temperátního lesa na disturbanční událost Vašíčková
ve vazbě na gap dynamiku a vlastnosti Ivana, Ing.
jedince a prostředí

Štefan Horáček Petr,
90
prof. Dr. Ing.

Šamonil Pavel,
96
Ing., Ph.D.

2

1

24,079

18

1. 2. 2013 31. 1. 2014

1

1

58

36

1. 2. 2013 31. 1. 2014

počet
studentů
řešitelského
týmu

osobní
celkové
náklady
osobní
studentů
náklady v včetně
tis. Kč
stipendií v
tis. Kč

datum
zahájení
ukončení
projektu

Program III
způsobilé
celkový
řešitel / garant
náklady
počet členů
studentského
projektu v řešitelského
projektu
tis. Kč
týmu

č.
projektu

název projektu

57/2013

Vývoj CNC nábytku a jeho konstrukční a pevnostní Šimek,
Milan,
294
charakteristiky
Ing., Ph.D.

10

5

87,779

65

1. 2. 2013 31. 1. 2014

70/2013

Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování
Praus
Luděk,
rozsahu staticky významných kořenů a mechanické
295
Ing., Ph.D.
stability dřevin

7

5

86,12

52

1. 2. 2013 31. 1. 2014

80/2013

Vliv potravního chování volně žijících zvířat na obnovu Kamler Jiří, doc.
296
dubu v porostech převáděných na střední les
Ing., Ph.D.

13

7

130,199

80

1. 2. 2013 31. 1. 2014

a
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3

Zásady studentské grantové soutěže platné v době vyhlášení studentské soutěže, a podle
kterých bylo provedeno výběrové řízení studentské grantové soutěže
Zásady pro studentskou soutěž v roce 2013 byly vyhlášeny dne 1. 6. 2012 a byly následující:
 Rozhodnutí děkana č. 1 /2012 - Vyhlášení grantové soutěže Interní grantové soutěže LDF
MENDELU pro rok 2013


Směrnice děkana č. 2 /2010 - Statut Interní grantové agentury LDF MENDELU



Směrnice děkana č. 1 /2012 - Pravidla studentské grantové soutěže a výběrového řízení Interní
grantové agentury LDF MENDELU



Směrnice děkana č. 3 /2011 - Jednací řád Interní grantové agentury LDF MENDELU
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V Brně dne 1. 6. 2012
č.j.: 11941/2012-491

Rozhodnutí děkana č. 1/2012
Vyhlášení grantové soutěže Interní grantové agentury
LDF MENDELU pro rok 2013
Děkan LDF MENDELU
a Rada Interní grantové agentury LDF MENDELU vyhlašují
v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a dalšími souvisejícími zákony,
Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
a Rozhodnutím rektora MZLU v Brně č. 19/2009
Rámcová pravidla organizace Interní grantové agentury fakult MZLU v Brně
Interní grantovou soutěž LDF MENDELU pro rok 2013
Cílem soutěže je podpora tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné a umělecké činnosti fakulty a
zapojení studentů magisterských a doktorských akreditovaných studijních programů do tvůrčí
činnosti.
Přihlášky lze podávat v těchto programech:
Program I
Program III
Program V

Výzkumný
projekt (výstupem je publikace v oblasti základního
a
aplikovaného výzkumu, jednoletý projekt)
Výzkumné týmy (výstupem jsou společné publikace interdisciplinárního charakteru,
jednoletý projekt)
Podpora tvůrčích a vědeckých týmů (výstupem je společná činnost a publikace ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v dané oblasti, maximálně tříletý
projekt)

Grantové přihlášky pro program I a III předkládají studenti doktorských studijních programů
akreditovaných na LDF MENDELU. Grantové přihlášky pro program III a V předkládají akademičtí
pracovníci LDF MENDELU. Členy řešitelských týmů mohou být studenti doktorských studijních
programů, akademičtí, akademičtí vědecko-výzkumní, vědecko-výzkumní pracovníci LDF MENDELU a
studenti magisterských studijních programů.
Přihlášky jsou zpracovány podle zadávací dokumentace pro podávání návrhů grantových projektů na
rok 2013 (Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury LDF
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MENDELU)(dále jen IGA).
Grantové přihlášky musí být předány Kanceláři IGA LDF MENDELU ve trojím vyhotovení a zaslány v
elektronické formě ve formátu pdf na adresu Kanceláře IGA (iga.ldf@mendelu.cz) s předmětem
„Návrh projektu IGA 2013“, elektronická forma je nedílnou součástí grantové přihlášky v průběhu
soutěžní lhůty, tj. od 2. července 2012 nejpozději do
12. října 2012, 12.00 h – program I, III a V (listinná i elektronická forma)
V průběhu hodnotící lhůty, tj. od 13. října 2012 do 31. ledna 2013, budou grantové přihlášky
hodnoceny podle kritérií uvedených v Pravidlech grantové soutěže a výběrového řízení IGA LDF
MENDELU.
Výsledky grantové soutěže budou veřejně vyhlášeny do 31. ledna 2013 na úřední desce IGA LDF
MENDELU, která je součástí sekce Projekty na www.ldf.mendelu.cz. Oponentské posudky budou
přístupné po tomto datu na vyžádání v kanceláři IGA LDF MENDELU.
Řešení projektů, kterým budou uděleny granty Interní grantové agentury MENDELU, bude
zahájeno dnem přidělení finančních prostředků, ukončeno do 30. listopadu 2013. Závěrečná zpráva
řešení projektů bude předána Kanceláři IGA dle Metodického pokynu na rok 2013 zpravidla do 31.
ledna 2014. S řešiteli schválených grantových projektů bude uzavřena Smlouva o poskytnutí
finančních prostředků k podpoře řešení rantového projektu MENDELU.
Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení IGA LDF MENDELU a formuláře pro rok 2013,
včetně dalších informací o vnitřním grantovém systému univerzity, jsou k dispozici na webových
stránkách LDF MENDELU: www.ldf.mendelu.cz (Projekty – Interní grantová agentura LDF
MENDELU – Dokumenty pro rok 2013) a poskytuje je na vyžádání Kancelář
Interní grantové agentury LDF MENDELU na níže uvedené adrese.
Adresa:
Kancelář Interní grantové agentury LDF MENDELU
Děkanát LDF
Zemědělská 3, 613 00 Brno
tel.: 545 134 301, e-mail: iga.ldf@mendelu.cz

doc. Dr. Ing. Petr Horáček
děkan
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č.j. 749/D/2010

Směrnice děkana č. 2/2010
Statut Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Interní grantová agentura (dále jen IGA) Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v
Brně (dále jen LDF MENDELU) je ustanovena v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění
zákona č. 110/2009 Sb., usnesením vlády ČR č. 16/2000, o Národní politice výzkumu a vývoje
České republiky a 517/2002, k Národnímu programu orientovaného výzkumu a vývoje, s
Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vydanými Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy v roce 2009, s rozhodnutím rektora MENDELU č. 19/2009 Zásady studentské
grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v
Brně a s Dlouhodobým záměrem LDF MENDELU a jeho aktualizacemi. IGA LDF MENDELU
je deklarována jako odborný orgán fakulty, který:
a) podporuje prioritní zapojení studentů doktorských studijních programů do vědy a
výzkumu,
b) se podílí na formování výzkumné politiky LDF MENDELU a jejích priorit, které sledují vývojové
trendy lesnických, krajinářských, dřevařských a nábytkářských oborů v biologických,
ekonomických, technických i uměleckých disciplínách v základním a aplikovaném výzkumu,
c) podporuje tvůrčí uměleckou, vědeckou, vývojovou a výzkumnou strukturu univerzity a její
odborné aktivity,
d) finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků,
e) podporuje zapojení tvůrčí činnosti na LDF MENDELU do mezinárodního výzkumu.
2. Řídicím a výkonným orgánem IGA LDF MENDELU je Rada Interní grantové agentury LDF
MENDELU (dále jen Rada IGA).
3. Činnost Rady IGA a organizace studentské grantové soutěže se uskutečňují v souladu s Pravidly
studentské grantové soutěže a výběrového řízení IGA LDF MENDELU, Jednacím řádem IGA
LDF MENDELU a tímto statutem.
Čl. 2
Finanční zabezpečení IGA LDF MENDELU a
studentské grantové soutěže LDF MENDELU
1. Na podporu studentských grantových projektů vybraných výběrovým řízením IGA LDF MENDELU
jsou v souladu s Pravidly pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ČR) podle zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách, se Zásadami tvorby a správy rozpočtu MENDELU, s
Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vydanými MŠMT v roce 2009 a
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s rozhodnutím rektora MENDELU č. 19/2009 Zásady studentské grantové soutěže na podporu
projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně poskytnuty finanční
prostředky vyčleněné z rozpočtu LDF MENDELU, a to dotace MŠMT ČR na specifický
vysokoškolský výzkum. Rozpočet IGA LDF MENDELU může být dále dotován sponzorskými
dary, případně příspěvkem z příjmů univerzity. Z rozpočtu IGA LDF MENDELU jsou hrazeny také
lektorské posudky, odměny oponentů a členů Rady IGA LDF MENDELU a provozní náklady
spojené s činností kanceláře IGA.
2. Návrh rozpočtu IGA LDF MENDELU sestavuje Rada IGA pro následující kalendářní (soutěžní) rok.
Návrh rozpočtu IGA předkládá k projednání děkan LDF MENDELU Akademickému senátu LDF
MENDELU formou rozpočtu nebo úpravou rozpočtu.
Čl. 3
Rada IGA LDF MENDELU
1. Radu IGA (předseda, místopředseda, členové, tajemník) jmenuje a odvolává děkan.
Funkční období trvá maximálně čtyři roky.
2. Složení Rady IGA
a) Předsedou Rady IGA je děkan, případně jím pověřený proděkan, tajemníkem je
pověřený pracovník děkanátu LDF MENDELU.
b) Minimálně jeden člen Rady IGA není akademickým pracovníkem MENDELU; tento
člen je zároveň místopředsedou.
3. Rada IGA jako výkonný orgán IGA LDF MENDELU:
a) vyhlašuje a organizuje studentskou grantovou soutěž na období jednoho až tří let,
b) členové Rady IGA jsou zpravodaji jednotlivých oborů,
c) vyhodnocuje na základě doporučení oponentů a zpravodajů grantové přihlášky
studentských projektů a jejich pořadí pro přidělení finanční podpory interním grantem,
d) zpracovává hodnocení výsledků řešených studentských projektů,
e) sestavuje návrh rozpočtu IGA LDF MENDELU a zpracovává hodnotící zprávu o
čerpání rozpočtu.
f) jednání Rady IGA se řídí Jednacím řádem IGA LDF MENDELU.
4. Administrativní a organizační složkou grantové agentury je Kancelář IGA LDF MENDELU,
kterou vede tajemník IGA LDF MENDELU.
Čl. 4
Zadávací dokumentace studentské grantové soutěže IGA LDF MENDELU
1. Zadávací dokumentace studentské grantové soutěže IGA LDF MENDELU (dále jen zadávací
dokumentace) obsahuje:
a) Pravidla studentské grantové soutěže a výběrového řízení IGA LDF MENDELU (dále jen
Pravidla)
b) Vyhlášení studentské grantové soutěže IGA LDF MENDELU (dále jen Vyhlášení)
2. Pravidla a Vyhlášení zpracovává Rada IGA v souladu se Statutem IGA LDF MENDELU, vyhlašuje je
děkan.
3. Pravidla rozpracovávají postup při vyhlášení, hodnocení a uzavření studentské grantové soutěže.
Pravidla obsahují:
a) strukturu programů, případně oblastí vypisovaných v rámci výběrového řízeni IGA
LDF MENDELU
b) členění struktury finanční podpory studentským grantem, její rozsah, limity, uznané
náklady,
c) způsob, kritéria a formu hodnocení návrhů studentských grantových projektů,
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d)

způsob a formu ukončení řešení studentských grantových projektů a vyhodnocení
výsledků.
4. Vyhlášení studentské grantové soutěže IGA LDF MENDELU obsahuje:
a) časový harmonogram soutěže,
b) vyhlášení otevřených programů, případně další specifikace,
c) místo podání přihlášek, termín soutěžní lhůty,
d) termín hodnotící lhůty,
e) termín a způsob vyhlášení výsledků výběrového řízení,
f) formuláře pro podávání a hodnocení přihlášek pro příslušný rok,
g) formuláře pro oponentní řízení a hodnocení projektů.
Čl. 5
Závěrečné ustanovení
1. Statut IGA LDF MENDELU byl projednán Vědeckou radou LDF MENDELU dne
22. 4. 2010.

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
děkan
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V Brně dne 1. 6. 2012
č. j.: 11957/2012-490

Pravidla studentské grantové soutěže a výběrového řízení
Interní grantové agentury LDF MENDELU
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Pravidla studentské grantové soutěže a výběrového řízení (dále jen Pravidla) Interní
grantové agentury (dále jen IGA) Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
(dále jen LDF MENDELU) upravují metodické a organizační postupy spojené se studentskou
grantovou soutěží na LDF MENDELU, podmínky podávání grantových přihlášek,
způsoby a kritéria jejich hodnocení a výběru, podmínky poskytování finančních prostředků
určených k podpoře interním grantem univerzity pro projekty výzkumu a vývoje řešené
studenty a akademickými, akademickými vědecko-výzkumnými nebo vědecko-výzkumnými
pracovníky se studenty MENDELU v rámci této studentské grantové soutěže.
2. Pravidla IGA LDF MENDELU jsou v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory
na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2009, s
rozhodnutím rektora č. 19/2009 Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů
specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně a se Statutem Interní grantové
agentury LDF MENDELU.
3. Ve studentské grantové soutěži LDF MENDELU vystupují tyto subjekty:
a) poskytovatel: děkan LDF MENDELU,
b) navrhovatel: osoba, která sestavuje grantovou přihlášku; po schválení projektu se stává
řešitelem,
c) řešitel: osoba, která je odpovědná za řešení studentského grantového projektu;
řešitelem studentského grantového projektu je student doktorského studijního programu
LDF MENDELU nebo akademický, případně akademický vědecko- výzkumný pracovník LDF
MENDELU (dále jen akademický pracovník),
d) garant: je-li navrhovatelem student doktorského studijního programu, je garantem
projektu zpravidla školitel navrhovatele, který musí být v pracovně právním vztahu
k LDF MENDELU, pokud není školitel v pracovně právním vztahu k LDF
MENDELU, nebo z jiných důvodů nemůže být garantem, může být garantem jiný
akademický pracovník LDF MENDELU,
e) spolupracovník: další zaměstnanec MENDELU nebo student magisterského
nebo doktorského studijního programu LDF MENDELU, který se bude podílet na
řešení studentského grantového projektu,
f) řešitelský tým: pracovníci určení k realizaci schváleného projektu přičemž počet studentů
doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň
roven počtu ostatních členů řešitelského týmu, v případě
studentského grantového projektu, jehož řešitelem je student doktorského
studijního programu LDF MENDELU, je vždy členem řešitelského týmu školitel
řešitele.
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4. Vymezení pojmů:
a) studentská grantová soutěž: je veřejně vyhlášená soutěž, která vede k udělení finanční
podpory na řešení grantových projektů specifického vysokoškolského
výzkumu na základě určených podmínek a v souladu s výzkumnou politikou LDF
MENDELU,
b) studentský grant: finanční prostředky přidělené na řešení studentského
grantového projektu,
c) soutěžní lhůta: začíná dnem zveřejněného vyhlášení studentské grantové
soutěže a končí dnem ukončení příjmu grantových přihlášek, zpravidla od 15. června do
31. října kalendářního roku, soutěžní lhůta je uvedena ve Vyhlášení pro daný kalendářní
rok,
d) grantová přihláška: soubor
dokumentů obsahujících informace potřebné
k posouzení kvality studentského grantového projektu, přiměřenosti finančních
požadavků, schopností a možností navrhovatele a týmu projekt řešit,
e) hodnotící lhůta: začíná dnem ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení
výsledků, zpravidla od 1. listopadu daného roku do 31. ledna následujícího roku,
hodnotící lhůta je uvedena ve Vyhlášení pro daný kalendářní rok,
f) grantové řízení: postup mezi podáním návrhu studentského grantového projektu
a vyhlášením výsledků studentské grantové soutěže,
g) smlouva: na návrh Rady IGA LDF MENDELU ji uzavírá s řešitelem projektu
děkan LDF MENDELU, podpisem smlouvy se řešitel (případně řešitel a garant) zavazuje
(zavazují), že se bude s finančními prostředky nakládat v souladu s podmínkami
uvedenými v Pravidlech a ve smlouvě, smlouvu vždy bere na vědomi svým
podpisem vedoucí příslušné organizační jednotky LDF MENDELU,
h) doba řešení projektů: doba řešení studentských grantových projektů je 1 až 3
roky dle programu.
Čl. 2
Finanční politika studentské grantové soutěže LDF MENDELU
1. Konečné přijetí studentských grantových projektů a udělení studentských grantů
děkanem fakulty je limitováno finančními prostředky přidělenými do rozpočtu IGA LDF MENDELU.
Příjemce účelové podpory z veřejných prostředků poskytovaných na výzkum, který je prováděný
studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů
a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním, (dále jen „specifický vysokoškolský výzkum“)
je MENDELU. Finanční prostředky jsou rozděleny dle klíče pro rozdělení prostředků, který
reflektuje klíč využívaný poskytovatelem účelové podpory Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ČR).
2. Finanční prostředky grantu
2.1. Ze studentského grantu lze hradit pouze uznatelné náklady, které poskytovatel schválí
jako nutné pro řešení projektu, musí být zdůvodněné a účetně prokazatelné.
Z grantu lze hradit pouze neinvestiční náklady.
2.2. Všechny finanční požadavky musí být uvedeny v grantové přihlášce, specifikovány podle
položek a z návrhu musí vyplývat jejich účelnost. Zahrnují zejména:
a) osobní náklady, včetně stipendií na výzkum, experimentální vývoj a inovace
podle zákona o vysokých školách,
aa) podíl osobních nákladů (včetně stipendií), spojených s účastí studentů
doktorského nebo magisterského studijního programu jakožto řešitelů nebo dalších
členů řešitelského týmu na řešení studentského grantového projektu
musí činit více než 60 % na celkových osobních nákladech (včetně stipendií),
hrazených v rámci uznatelných nákladů studentského grantového projektu,
ab) pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění,
ac) stipendia studentům magisterského nebo doktorského studia – navýšení
musí odpovídat jejich spoluúčasti při řešení studentského grantového projektu,
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ad) ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o
provedení práce, které byly uzavřeny v přímé souvislosti s řešením projektu; ae) na
zvýšení pohyblivé složky mzdy zaměstnanců, kteří se na řešení studentského
grantového projektu podílejí nebo jsou garantem doktorského projektu, a to nejvýše
do 10 % neinvestičních nákladů,
b) věcné náklady
ba) náklady na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku (včetně
knih),
bb) další provozní náklady - materiál, cestovní náklady (úhrady cestovních výloh
řešitelů, případně garantů a spolupracovníků, při tuzemských nebo zahraničních
cestách), náklady na aktivní účast na konferencích, pokud přímo souvisejí s
řešením studentského grantového projektu,
bc) náklady na služby využívané výhradně pro řešení studentského grantového projektu
- zakázky, konzultace, poradenství, publikační a ediční náklady aj.
2.3. Limity finančních prostředků pro jednotlivé vyhlášené okruhy jsou specifikovány v
článku 4 odstavci 5. Podpora studentského grantového projektu na jeden
kalendářní rok může činit nejvýše 3 000 000 Kč.
2.4. Hospodaření s grantem
a) Disponování s grantem mimo schválený rozpočet je porušením rozpočtové kázně a
je důvodem k zastavení financování studentského grantového projektu, příp. k dalším
sankcím podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
b) Garant projektu odpovídá za finanční stránku studentského grantového projektu z
hlediska jeho struktury schválené IGA LDF MENDELU, z hlediska dodržení
obecně závazných právních předpisů i z hlediska pracovně právního v případě,
kdy řešitelem je student doktorského studijního programu. Garant současně nese
odpovědnost za odbornou stránku řešení projektu vůči IGA LDF MENDELU.
c) Veškeré náklady na řešení grantu jsou evidovány pod číslem uděleného grantu a
účetnictví grantu je vedeno odděleně pro každý projekt. Řešitel se řídí v této
oblasti pokyny Ekonomického odboru rektorátu MENDELU.
d) Pokud dojde v průběhu řešení studentského grantového projektu ke změnám, které
nutně vyžadují upravit skladbu přidělených prostředků nebo které vedou
k předčasnému ukončení řešeného projektu, jsou tyto skutečnosti řešitelem formou
žádosti s návrhem na jejich řešení písemně oznámeny Kanceláři IGA
LDF MENDELU, a to neprodleně po jejich vzniku. Žádosti o změny v průběhu
řešení studentského grantového projektu se řídí Jednacím řádem IGA LDF MENDELU.
e) Nespotřebované finanční věcné prostředky je řešitel povinen vrátit IGA LDF
MENDELU nejpozději do 30. listopadu roku řešení projektu.
f) Osobní náklady a stipendia je povinen řešitel vyčerpat do 31. prosince
příslušného roku řešení; pokud nastanou skutečnosti, které brání v řádném
vyčerpání osobních nákladů do tohoto termínu, je řešitel povinen oznámit tuto
skutečnost písemně kanceláři IGA do 30. listopadu roku řešení a prostředky vrátit
IGA LDF MENDELU.
g) Dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, které byly
uzavřeny v přímé souvislosti s řešením projektu, musí být uzavřeny do 31. října roku
řešení a vyčerpány do 30. listopadu roku řešení.
Čl. 3
Grantová přihláška
1. Grantová přihláška se podává ve trojím vyhotovení obvykle v termínu od 30. června do
31. října roku vyhlášení. Termín podávání grantových přihlášek může být upraven Vyhlášením pro
daný kalendářní rok. Grantová přihláška je podávána Kanceláři IGA LDF MENDELU na příslušných
formulářích v listinné a elektronické podobě (dle Vyhlášení pro
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příslušný rok). Vzory formulářů jsou přílohou Vyhlášení studentské grantové soutěže IGA LDF
MENDELU.
A: Přihláška k udělení studentského grantu LDF MENDELU – Základní údaje o
projektu
B: Přihláška k udělení studentského grantu LDF MENDELU – Rozpočet nákladů na
řešení projektu
C: Přihláška k udělení studentského grantu LDF MENDELU – Zdůvodnění návrhu
projektu.
D: Přihláška k udělení studentského grantu LDF MENDELU – Charakteristika
řešitelského týmu
2. Grantová přihláška musí v souladu s článkem 1 odstavcem 4e těchto Pravidel obsahovat
všechny základní informace o obsahu návrhu projektu, o navrhovatelích a o
předpokládaných nákladech na řešení projektu (formuláře A, B, C, D a závazné přílohy).
3. Grantovou přihlášku podepisuje navrhovatel, v případě kdy navrhovatelem je student
doktorského studijního programu, přihlášku podepisuje rovněž garant. Grantovou
přihlášku podepisuje vždy vedoucí příslušné organizační jednotky LDF MENDELU.
4. Závaznou přílohou grantové přihlášky je prohlášení, že navrhovaná problematika není
obsahem řešení již financovaného externího grantu. V případě, že se jedná o rozšířené
řešení této problematiky, musí být explicitně uvedeno, v čem spočívá nadstandardnost
tohoto návrhu. Prohlášení podepisuje navrhovatel, v případě, že navrhovatelem je
student doktorského studijního programu, přihlášku podepisuje rovněž garant.

Čl. 4
Programy a oblasti pro studentskou grantovou soutěž LDF MENDELU
1. V souladu s pravidly studentské grantové soutěže LDF MENDELU mohou podávat
návrhy studentských grantových projektů (grantové přihlášky) studenti, akademičtí
pracovníci LDF MENDELU v těchto programech:
Program I
Výzkumný projekt (výstupem je publikace v oblasti základního
a aplikovaného výzkumu, jednoletý projekt)
Program II
Prezentace výsledků (výstupem je aktivní účast na konferenci v
zahraničí, jednoletý projekt)
Program III Výzkumné
týmy (výstupem
jsou společné
publikace interdisciplinárního charakteru, jednoletý projekt)
Program IV Kooperace (výstupem je společná publikace se zahraničním
partnerem, jednoletý projekt)
Program V Podpora tvůrčích a vědeckých týmů (výstupem je společná
činnost a publikace ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích v dané oblasti, maximálně tříletý projekt)

2. Grantové přihlášky pro program I, program II, program III a program IV podávají studenti
doktorských studijních programů, v programu III a V jsou navrhovateli akademičtí
pracovníci LDF MENDELU, spolupracovníci, členové řešitelského týmu, studenti magisterských
a doktorských studijních programů a akademičtí, akademičtí vědecko-výzkumní a
vědeckovýzkumní pracovníci LDF MENDELU.
3. Vyhlášení na daný kalendářní rok oznamuje programy, do kterých je možno podávat
grantové přihlášky v daném kalendářním roce. Ve vyhlášení mohou být dále
specifikovány podmínky pro jednotlivé programy.
4. Studenti doktorských studijních programů mohou být navrhovatelem pouze jednoho
projektu v programu I, II, III a IV, maximálně u jednoho dalšího projektu v těchto
programech mohou být spolupracovníky. Jeden školitel může být garantem
maximálně čtyř navrhovaných studentských grantových projektů v programech I, II, III
a IV a jeden akademický pracovník může být navrhovatelem pouze jednoho projektu v
programu III a pouze jednoho projektu v programu V. Jeden akademický,
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5.

akademický vědecko-výzkumný, nebo vědecko-výzkumný pracovník může být
spolupracovníkem, členem řešitelského týmu, maximálně tří projektů v programech I, II, III,
IV a V.
Specifikace programů:
I.
Výzkumný projekt
Projekty na podporu výzkumných projektů jsou určeny vědecko-výzkumným a dalším tvůrčím
tématům, které jsou zejména předmětem doktorských disertačních prací, resp. dalších tvůrčích
aktivit studentů doktorských studijních programů. Navrhovatelem je student doktorského
studijního programu v prezenční formě studia na LDF MENDELU, garantem projektu je
zpravidla školitel navrhovatele, pracovník LDF MENDELU. Spolupracovníky mohou být studenti
magisterských studijních programů na LDF MENDELU a akademičtí, akademičtí vědeckovýzkumní nebo vědecko-výzkumní pracovníci LDF MENDELU. Počet studentů doktorského
nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních
členů řešitelského týmu. Lze podat návrhy projektů s podporou studentským grantem do
výše 100 tisíc Kč. Příspěvek ke stipendiu jednoho studenta doktorského studijního programu
může činit maximálně 36 tisíc Kč za dobu řešení. Příspěvek ke stipendiu lze žádat pro
navrhovatele a studenty spolupracovníky. Podíl osobních nákladů (včetně stipendií), spojených
s účastí studentů doktorského nebo magisterského studijního programu jakožto řešitelů
nebo dalších členů řešitelského týmu na řešení studentského grantového projektu musí
činit více než 60 % na celkových osobních nákladech (včetně stipendií), hrazených v rámci
uznatelných nákladů studentského grantového projektu. Z grantu nelze hradit náklady na
údržbu a opravy. Doba řešení projektu je 1 kalendářní rok. Závaznou podmínkou řešení
projektu je prezentace řešené problematiky v původní vědecké práci v roce následujícím po
ukončení řešení v periodiku hodnoceném podle Hodnocení výsledků výzkumu výzkumných
organizací za daný rok. Při oponentním řízení je nutno předložit rukopis publikace, případně
prototyp výrobku dle charakteru projektu. Tento program se nečlení na okruhy.
II.
Prezentace výsledků
Projekty na podporu prezentace výsledků na světovém nebo evropském kongresu, sympoziu,
případně semináři či výstavě, které se konají v roce řešení. Podmínkou je aktivní účast a to
minimálně prezentací posteru či výrobku s uvedením ve sborníku či katalogu.
Navrhovatelem je student doktorského studijního programu v prezenční formě studia na
LDF MENDELU, garantem projektu je zpravidla školitel navrhovatele, pracovník
LDF MENDELU, který však může čerpat prostředky grantu na cestovné maximálně do výše 30
% navrhovaných nákladů (vložné, cestovní náklady). Spolupracovníkem může být maximálně
jeden student magisterského nebo doktorského studijního programu LDF MENDELU.
Cestovní náklady navrhovatele a dalšího studenta mohou být hrazeny v plné výši. V
programu lze podat návrhy projektů s podporou studentským grantem do výše 60 tisíc Kč
nákladů na cestovné, pobytové náklady a služby (náklady na komunikaci, prezentaci
výsledků, vízové náklady atd.). Cestovné a pobytové náklady mohou být studentovi
vypláceny formou stipendia po předložení příslušných dokladů. Příspěvek ke stipendiu
studenta doktorského studijního programu může činit maximálně 36 tisíc Kč za dobu řešení.
Z grantu nelze hradit náklady na údržbu a opravy, ani další věcné náklady. Doba řešení
projektu je 1 kalendářní rok. Projekt je považován za splněný a ukončený předložením
publikace v recenzovaném sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation
Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson
Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu, nebo publikace ve vědeckém časopise hodnocené
podle Hodnocení výsledků výzkumu výzkumných organizací za daný rok. Tento program se
nečlení na okruhy.
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III.
Výzkumné týmy
Granty na podporu výzkumných týmů jsou určeny na podporu řešení projektů, k jejichž řešení
je třeba interdisciplinárního přístupu a vytvoření týmů z různých pracovišť LDF MENDELU.
Navrhovatelem je akademický pracovník LDF MENDELU nebo student doktorského studijního
programu v prezenční formě, spolupracovníky jsou studenti magisterských nebo
doktorských studijních programů v prezenční formě studia a akademičtí, akademičtí
vědecko-výzkumní, nebo vědecko-výzkumní pracovníci LDF MENDELU. Počet studentů
doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven
počtu ostatních členů řešitelského týmu. Předpokladem je řešení společné problematiky v
rámci týmu. Podmínkou řešení projektu je účast minimálně tří studentů doktorských
studijních programů akreditovaných na LDF MENDELU. Lze podat návrhy projektů s
podporou studentským grantem do výše 300 tisíc Kč. Odměna navrhovatele může činit
maximálně 10% z neinvestičních nákladů projektu. Příspěvek ke stipendiu na jednoho
studenta může činit maximálně 36 tisíc Kč za dobu řešení. Podíl osobních nákladů (včetně
stipendií), spojených s účastí studentů doktorského nebo magisterského studijního programu
jakožto řešitelů nebo dalších členů řešitelského týmu na řešení studentského grantového
projektu musí činit více než 60 % na celkových osobních nákladech (včetně stipendií),
hrazených v rámci uznatelných nákladů studentského grantového projektu. Z grantu nelze
hradit náklady na údržbu a opravy. Doba řešení projektu je 1 kalendářní rok. Závaznou
podmínkou řešení projektu je prezentace řešené problematiky v původní vědecké práci v
roce následujícím po ukončení řešení hodnocené podle Hodnocení výsledků výzkumu
výzkumných organizací za daný rok, pro oponentní řízení je potřeba předložit rukopis
práce v anglickém jazyce. Tento program se nečlení na okruhy.
IV.
Kooperace
Projekty na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a tvůrčí činností - podpora stáží na
zahraničním pracovišti pro studenty doktorských studijních programů. Podmínkou je výstup na
úrovni vědecké publikace nebo prototypu. Počet studentů doktorského nebo magisterského
studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského
týmu.
Navrhovatelem je student doktorského studijního programu v prezenční formě studia na
LDF MENDELU nebo mladý akademický pracovník do 35 let, zaměstnanec LDF MENDELU,
garantem projektu je u studenta doktorského studijního programu zpravidla školitel
navrhovatele, pracovník MENDELU, v ostatních případech akademický, akademický
vědecko-výzkumný nebo vědecko-výzkumný pracovník MENDELU. Spolupracovníkem může být
maximálně jeden student prezenčních forem magisterských nebo doktorských studijních
programů MENDELU a maximálně jeden akademický, akademický vědecko-výzkumný nebo
vědecko-výzkumný pracovník MENDELU. Cestovní náklady studenta prezenčního doktorského
studijního programu a dalšího studenta mohou být hrazeny v plné výši. V programu lze podat
návrhy projektů s podporou studentským grantem do výše 100 tisíc Kč. Uznatelné náklady
jsou cestovné, pobytové náklady a služby (náklady na komunikaci, prezentaci
výsledků, vízové náklady, pojištění). Příspěvek ke stipendiu studenta doktorského studijního
programu může činit maximálně 36 tisíc Kč za dobu řešení. Garant projektu může čerpat
prostředky na cestovní náklady maximálně do výše 20 tisíc Kč. Z grantu nelze hradit náklady
na údržbu a opravy, ani další věcné náklady. Doba řešení projektu je 1 kalendářní rok.
Projekt je považován za splněný a ukončený předložením článku v recenzovaném sborníku
evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social
Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters, v minimálním
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rozsahu 2 stran textu, nebo publikace ve vědeckém časopise, případně monografie,
hodnocené podle Hodnocení výsledků výzkumu výzkumných organizací za daný rok jako
odborná kniha ve světovém jazyce. Tento program se nečlení na okruhy.
V.
Podpora tvůrčích a vědeckých týmů
Projekty na podporu společné činnosti ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích pro studenty magisterských a doktorských studijních programů a akademických,
akademických vědecko-výzkumných nebo vědecko-výzkumných pracovníků LDF MENDELU.
Navrhovatelem projektu je akademický pracovník LDF MENDELU. Členové řešitelského týmu
jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů LDF MENDELU a akademičtí,
akademičtí vědecko-výzkumní nebo vědecko-výzkumní pracovníci MENDELU, kteří se podílejí
na řešení společného výzkumného tématu. Počet studentů doktorského nebo magisterského
studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů
řešitelského týmu. Podíl osobních nákladů (včetně stipendií), spojených s účastí studentů
doktorského nebo magisterského studijního programu jakožto řešitelů nebo dalších členů
řešitelského týmu na řešení studentského grantového projektu musí činit více než 60 % na
celkových osobních nákladech (včetně stipendií), hrazených v rámci uznatelných nákladů
studentského grantového projektu. Příspěvek ke stipendiu na jednoho studenta může činit
maximálně 36 tisíc Kč za rok. Z projektu nelze hradit náklady na údržbu a opravy. Lze
podat projekt do maximální výše 500 tisíc Kč na jeden kalendářní rok (maximálně 1,5 mil. Kč
na celou dobu řešení). Doba řešení projektu jsou maximálně tři kalendářní roky. Řešitel je
povinen předkládat průběžné zprávy v jednotlivých letech řešení dle pokynů Rady IGA.
Závaznou podmínkou řešení projektu je a) prezentace výsledků řešené problematiky v původní
vědecké práci nebo dalších výsledků hodnocených podle Hodnocení výsledků výzkumu
výzkumných organizací za daný rok v roce následujícím po ukončení řešení, pro oponentní
řízení je potřeba předložit rukopis práce v anglickém jazyce nebo ekvivalentní výstup v případě
další tvůrčí činnosti a b) prezentace výsledků studentů magisterských a doktorských studijních
programů na studentské vědecké konferenci. Tento program se nečlení na okruhy. Maximální
počet projektů za organizační součást LDF MENDELU je 3 projektů
6. Oblasti, ve kterých jsou navrhovány studentské grantové projekty v programech I, II, III, IV a
V:
1. ekologie lesa
2. fytologie lesa
3. pěstění lesa
4. ochrana lesa a myslivost
5. procesy tvorby nábytku
6. technika a mechanizace lesnické výroby
7. technologie zpracování dřeva
8. vlastnosti dřeva a materiálů
9. aplikovaná geoinformatika a užitá geodézie
10. ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
11. hospodářská úprava lesa
12. tvorba a ochrana krajiny
13. interdisciplinární
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Čl. 5
Hodnocení grantové přihlášky
Grantová přihláška s formálními nedostatky je Radou IGA LDF MENDELU před dalším
hodnocením vyřazena ze soutěže. Formálními nedostatky se rozumí především
nesplnění podmínek zadávací dokumentace dle Pravidel.
Pro hodnocení grantových přihlášek Rada IGA stanoví zpravodaje jednotlivých projektů.
Zpravodajem je zpravidla člen Rady IGA odpovídající za daný obor.
Rada IGA stanoví na návrh příslušného zpravodaje zpravidla dva oponenty pro každý projekt a
to tak, aby každý projekt byl oponován minimálně jedním externím oponentem. Interním
oponentem se rozumí zaměstnanec LDF MENDELU. Zpravodaj může být současně i oponentem.
Posudky jsou zpracovány na základě
• odborné hodnoty návrhu projektu,
• reálnosti dosažení výsledků za dobu řešení, případně návaznosti na již
probíhající výzkum,
• finančních požadavků, zejména vzhledem k jejich přiměřenosti k obsahu
řešení,
• odborné způsobilosti řešitelského týmu.
Posudky jsou zpracovány na formulářích, které jsou zveřejněny k datu vyhlášení soutěže jako
součást Vyhlášení. Vypracované posudky jsou předány do Kanceláře IGA LDF MENDELU.
Rada IGA LDF MENDELU na základě předaných podkladů zpracuje návrh podporovaných
projektů s ohledem na disponibilní rozpočet IGA LDF MENDELU pro
daný rok a sestaví návrh seznamu studentských grantových přihlášek, které doporučí
děkanovi k udělení studentského grantu. V případě sporných stanovisek má Rada IGA LDF
MENDELU právo vyžádat si další doplňující posudky externích oponentů a provést
změny.
Zveřejnění podporovaných projektů bude provedeno na Úřední desce IGA v termínu, který je
stanoven ve Vyhlášení soutěže pro daný rok, zpravidla do konce měsíce ledna roku řešení.

Čl. 6
Průběžné zpráva a ukončení řešení studentského grantového projektu
1. Řešitelé studentských grantových projektů ukončí finanční část řešení projektů nejpozději do 30.
listopadu roku řešení. Termín odevzdání průběžné, případně závěrečné zprávy je zpravidla do 31.
ledna roku následujícího po roce řešení. Odevzdání průběžné respektive závěrečné zprávy je dále
upraveno Vyhlášením pro daný kalendářní rok, případně metodickým pokynem Rady IGA. Doba
řešení projektu je upravena smlouvou. V termínu od 2. ledna do 28. února roku následujícímu
roku řešení se uskuteční závěrečná oponentní řízení studentských grantových projektů.
Oponentní řízení organizuje Kancelář IGA LDF MENDELU. U projektů víceletých, které pokračují v
dalším roce, bude Kanceláři IGA do 31. ledna roku následujícího předána průběžná zpráva za daný
kalendářní rok.
2. Oponentní řízení posuzuje výsledky řešeného studentského grantového projektu na základě:
• zprávy o řešení studentského grantového projektu,
• výkazu o hospodaření s prostředky IGA LDF MENDELU,
• oponentských posudků programů I, II, III, IV a V.
3. O průběhu oponentního řízení se pořizuje Protokol o závěrečném oponentním řízení.
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4. Dokumentaci o výsledcích řešení a oponentního řízení studentského grantového projektu, tj.
zpráva o řešení studentského grantového projektu, výkaz o hospodaření s prostředky IGA LDF
MENDELU, lektorské posudky a protokol o závěrečném oponentním řízení studentského
grantového projektu, jsou předány Kanceláří IGA LDF MENDELU. Rada IGA LDF MENDELU provede
závěrečné zhodnocení.
5. V případě, že při oponentním řízení je konstatováno, že nebyly splněny podmínky řešení, je řešitel,
případně garant, povinen provést nápravu do termínu stanoveného Radou IGA LDF MENDELU. Do té
doby nemá právo čerpat další prostředky z jiných projektů IGA, pokud děkan nerozhodne jinak.
6. Rada IGA vyhodnotí do 10. března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce poskytnutí
podpory výsledky dosažené z poskytnuté podpory způsobem stanoveným MŠMT ČR. Hodnotící
zprávu předá do 15. března téhož roku rektorovi MENDELU. U projektů víceletých, které pokračují v
dalším roce, bude rektorovi ve stejném termínu předána průběžná zpráva za daný kalendářní rok.
Čl. 7
Závěrečné ustanovení
1. Pravidla studentské grantové soutěže a výběrového řízení IGA LDF MENDELU nabývají platnosti dnem
2. července 2012.

doc. Dr. Ing. Petr Horáček
děkan

81

V Brně dne 1.9.2011
Č.j.: 19357/2011-491

Směrnice děkana č. 3 /2011
Jednací řád Interní grantové agentury LDF MENDELU
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Jednací řád Interní grantové agentury (dále jen IGA) Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně (dále jen LDF MENDELU) upravuje metodické a organizační postupy
spojené se studentskou grantovou soutěží (dále jen grantovou soutěží) na LDF MENDELU.
Jednací řád upravuje postupy při jednání Rady IGA LDF MENDELU.
2.
Jednací řád je v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2009, s rozhodnutím rektora
MENDELU č. 19/2009 Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického
vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně, s Pravidly studentské grantové soutěže a
výběrového řízení (dále jen Pravidla) Interní grantové agentury LDF MENDELU a se Statutem
Interní grantové agentury LDF MENDELU (dále jen Statut)
Čl. 2
Zasedání Rady IGA
1. Řádná zasedání Rady IGA svolává předseda Rady IGA prostřednictvím Kanceláře IGA 14
dnů před plánovaným termínem zasedání. Mimořádná zasedání jsou svolávána
předsedou ad hoc prostřednictvím Kanceláře IGA.
2. Zasedání Rady IGA je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina
členů Rady IGA.
3. Rozhodnutí Rady IGA jsou schvalována konsenzem usnášeníschopné Rady IGA nebo
nadpoloviční většinou všech členů Rady IGA LDF MENDELU. Pokud se rozhodnutí Rady
IGA týká studentského projektu, v němž je člen Rady IGA garantem, řešitelem nebo
spolupracovníkem, zdrží se tento člen Rady IGA hlasování.

1.

2.

3.
4.
5.

Čl. 3
Žádosti o změny v průběhu řešení studentského projektu
Žádosti o změnu v průběhu řešení studentského projektu jsou podávány do Kanceláře
IGA. Žádosti o změnu v průběhu řešení lze podat do 60 dnů před ukončením
financování projektu. Kancelář IGA zajistí administrativní průběh žádosti a informuje žadatele o
výsledku žádosti.
Žádosti o změnu v průběhu řešení studentského projektu jsou řešeny Radou IGA per rollam,
pokud kterýkoli z členů z Rady IGA nepodá námitku. V případě námitky je nutno svolat
mimořádné zasedání Rady IGA do 14 dnů od podání námitky. V tomto případě je zahájeno
řešení žádosti o změnu v průběhu řešení grantového projektu dnem mimořádného zasedání
Rady IGA.
O zahájení řešení žádosti ve věci změny v průběhu řešení studentského projektu je žadatel
informován Kanceláří IGA elektronicky.
Rozhodnutí Rady IGA a Kanceláře IGA je doručeno řešiteli projektu do 30 dní od zahájení
řešení žádosti Radou IGA nebo Kanceláří IGA.
Rozhodnutí děkana LDF MENDELU je doručeno řešiteli projektu do 30 dní od zahájení
řešení žádosti Radou IGA nebo Kanceláří IGA. Rozhodnutí děkana LDF MENDELU je konečné.
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Čl. 4
Změny v průběhu řešení studentského projektu
Změny v průběhu řešení studentského projektu, které nutně vyžadují upravení skladby
přidělených prostředků nebo změnu doby financování, jsou schvalovány děkanem LDF
MENDELU na základě předložené žádosti, která je u programů I, II a IV doplněna
doporučením garanta studentského projektu a u programu V vyjádřením vedoucího
organizační součásti LDF MENDELU.
Žádost o změnu v průběhu řešení o upravení skladby přidělených prostředků není nutné
podávat při změnách v položkách Provozní náklady, Náklady na služby a Cestovné do výše
10 % přiděleného grantu.
Změny v průběhu řešení studentského projektu, které nutně vyžadují změnu
spolupracovníka u programu III a V, garanta nebo rozšíření cílů projektu všech programů,
jsou schvalovány Radou IGA. V případě změny garanta v průběhu řešení studentského
projektu je uzavřen s řešitelem a garantem dodatek smlouvy.
Změny v průběhu řešení studentského projektu, které nutně vyžadují změnu
spolupracovníka u programů I, II a IV, jsou schvalovány Kanceláří IGA a jsou konzultovány s
předsedou nebo místopředsedou Rady IGA.
Čl. 5
Grantová přihláška
Navrhovatel a garant grantové přihlášky s formálními nedostatky, které lze odstranit, mohou
být po ukončení podávání přihlášek vyzváni Kanceláří IGA k jejich neprodlenému
odstranění. V případě neodstranění nedostatků je přihláška vyřazena Radou IGA LDF
MENDELU před dalším hodnocením ze soutěže. Navrhovatel a garant projektu jsou o
takové skutečnosti písemně informováni.
Grantová přihláška s formálními nedostatky, které nelze odstranit, je Radou IGA LDF
MENDELU před dalším hodnocením vyřazena ze soutěže. Formálními nedostatky se rozumí
nesplnění podmínek zadávací dokumentace dle Pravidel.
Navrhovatel a garant grantové přihlášky s formálními nedostatky, které nelze
odstranit, jsou informováni písemně, nebo elektronicky Kanceláří IGA o vyřazení grantové
přihlášky nejpozději do 7 dnů od rozhodnutí Rady IGA LDF MENDELU.
Rozhodnutí Rady IGA LDF MENDELU je konečné.
Rada IGA má v pravomoci navrhnout řešiteli změnu rozpočtu.

doc. Dr. Ing. Petr Horáček děkan
LDF MENDELU
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Slovní vyhodnocení přínosu studentských projektů

Studentské projekty významně podporují prioritní zapojení studentů doktorských, případně magisterských
studijních programů do výzkumu, vývoje a inovací při řešení projektů výzkumu a vývoje ve spolupráci s
akademickými pracovníky. Tyto projekty jsou zaměřeny na podporu excelence studentů a rovněž
napomáhají rozvoji jejich dovedností, schopností a znalostí. Spoluprací s akademickými pracovníky dochází
k aktivnímu transferu znalostí a dobrých praxí v technologii vědy a výzkumu na studenty magisterských a
doktorských studijních programů. Jednotlivé programy Interní grantové agentury (IGA) LDF MENDELU a
oblasti zkoumání jsou koncipovány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti LDF MENDELU pro období 2011–2015 ve znění jeho
platné aktualizace.
Studentská grantová soutěž je vyhlašována děkanem Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a Interní
grantovou agenturou LDF MENDELU v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími předpisy především pak Rozhodnutím rektora 19/2009 - Zásady
studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně
a dodatkem č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 19/2009 - Zásady studentské grantové soutěže na podporu
projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně.
Programy IGA se podílejí na formování výzkumné politiky a jejích priorit, které sledují vývojové trendy
lesnických, krajinářských, dřevařských a nábytkářských oborů v biologických, ekonomických, technických i
uměleckých disciplínách v základním a aplikovaném výzkumu. Akademičtí pracovníci v průběhu řešení
studentských projektů vystupují v roli zkušených mentorů a jednotlivé řešitelské týmy mají široký prostor
pro různé typy vzájemné kooperace především v programu V Komplexní oborový projekt. S ohledem na
zahájení realizace projektu programu V v roce 2013 očekáváme publikační a další tvůrčí aktivitu především
v druhém a třetím roce realizace těchto projektů.
Celkem bylo v roce 2013 řešeno 44 studentských projektů, z toho
30 v programu I - Výzkumný projekt
0 v programu II - Prezentace výsledku
3 v programu III - Výzkumné týmy
0 v programu IV – Kooperace
11 v program V – Komplexní oborový projekt.
Rada IGA zveřejnila návrh na financování projektů ke dni 31. 1. 2013. Zahájení řešení projektů začínajících v
roce 2013 bylo k 1. 2. 2013 a doba realizace projektů je jeden rok. Ukončení financování projektů je k 30.
11. 2013 v souladu s platnými hospodářskými a finančními opatřeními v závěru daného kalendářního roku.
Závěrečné zprávy byly předloženy k 15. 1. 2014 a termín předložení je stanoven metodickým dopisem.
V období únor - březen 2014 proběhne oponentní řízení.
Studentské projekty rovněž významně rozvíjejí a podporují kvalifikační práce studentů doktorských a
magisterských studijních programů a přispívají ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje LDF.

Výsledky zahrnují následující:
J – článek v odborném periodiku (časopise)
B – odborná kniha
F – výsledky s právní ochranou
R - software

20
5
1
2

84

4. 1 Výčet výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIV
Výsledek typu J (Jimp, Jsc)
ANDIVIA MUŇOZ, E. – VÁZQUEZ PIQUÉ, J. – FERNÁNDEZ, M. – ALEJANO, R. Litter production in Holm oak
trees subjected to different pruning intensities in Mediterranean dehesas. Agroforestry Systems. 2013. sv.
87, č. 3, s. 657–666. ISSN 0167-4366. URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10457-012-9586-5
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4.2 Počet disertačních (příp. diplomových) prací, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ
Disertační práce s podporou prostředků na SVVŠ
Ing. Michal Bellan: Využití slunečního záření při tvorbě nové biomasy lesních porostů
Ing. Kamila Botkova, Využití procesu přirozené sukcese v rekultivacích
Ing. Martin Brabec, Analýza mechanického chování dřeva metodou korelace obrazu
Ing. Roman Businský: Taxonomická revize pravých pětijehličných borovic, Pinus sectio Quinquefoliae
Ing. Michal Bureš, Vliv buřeně a ochrany proti ní na poškození dřevin zvěří a na růst dřevin
Ing. Pavel Butta: Metodika tvorby internátního nábytku
Ing. et. Ing. Stanislav Carbol, Využití dat leteckého laserového skenování pro zjišťování taxačních parametrů
lesních porostů
Ing. Petr Čermák: Tepelná modifikace dřeva: proces a vlastnosti
Ing. Eva Daňková: Biodiverzita vývojových stádií lužního lesa.
Ing. Martin Danzer: Možnosti využití korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) v podmínkách
ČR
Ing. Rahul Datta, Limitation of activity of enzymes in soils of forests and other type of ecosystems by
diffusion of substrate and soil moisture
Biljana Djordjevic, The effect of heavy metal ions on the development of Picea abies (L.) Karst. and Abies
alba Mill. somatic embryo
Ing. Martin Dymák: Možnosti managementu (způsob obnovy) panonských doubrav na písku (biotop L 6.3) v
EVL CZ 0624070 Hodonínská doubrava
Ing. Jindřich Figala, Vliv managementu lesů na kořenovou exsudaci
Ing. Radka Grosošová Vymezování územního systému ekologické stability v prostředí GIS
Ing. Luďka Hlásková, Mechanika procesu řezání pilovým kotoučem
Ing. Jan Hrbek Možnosti optimalizace výživy spárkaté zvěře
Ing. Ladislav Holík: Vliv vybraných stanovištních faktorů s důrazem na proteinogenni/ neproteinogenni
aminokyseliny pro proteolytickou aktivitu lesních půd
Ing. Petra Holišová: Studium asimilačních charakteristik rostlin se zaměřením na srovnání jejich odezvy v
ustáleném a dynamickém růstovém prostředí
Ing. Věra Hubačíková: Optimalizace krajinného prostředí z hlediska protipovodňové ochrany
Ing. Irena Hubálková: Vývoj a dynamika populací Dracaena cinnabari na ostrově Sokotra
Ing. Přemysl Humplík, Indikátory vitality dřevin – srovnání vybraných indikátorů vitality u smrku ztepilého
Ing. David Janík: Prostorová distribuce dominantních druhů dřevin ve vybraných přirozených lesích ČR
Khaled Taha Soliman Hassan, MSc: Nondestructive evaluation of wood
Ing. Hana Klímová, Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva
Ing. Vojtěch Koiš, Modifikace dřeva v elektromagnetickém poli mikrovlnného pásma
Ing. Adam Kořený: Vlastnosti demontovatelných nábytkových spojů pro bezrámové voštinové desky
Ing. Miloslav Kotas: Energetický audit technologického řešení využití dendromasy, v oboru Technika a
mechanizace lesnické výroby
Mgr. Daniel Kováč: Prostorová analýza asimilace oxidu uhličitého v lesních ekosystémech pomocí
spektrálně-optických vlastností vegetace
Ing. Jana Kůrová: Půdní semenná banka lužních lesů jižní Moravy
Mgr. Miroslav Kutal, Ekologie rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) v oblasti Západních
Karpat a jejich význam v lesním ekosystému
Ing. Petr Martinek, Reakce fytofágů na diferencovaný obsah manganu v potravě
Ing. David Mazáč, Vyhodnocení změn ve složení taxocenóz modelové skupiny živočichů - pisivek
(Psocoptera) ve vegetačních stupních západních Karpat
Ing. Andrea Nasswettrová: Vliv vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma na
strukturu dřeva a na vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva
Ing. Jaroslav Novák, Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělství
Ing. Josef Pacovský: Stanovení mechanických vlastností lepidla při lepení PUR-pěny na pevný podklad
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Ing. Marie Palíková: Využití geoinformačních technologií pro úpravu hospodaření v lesích v oblastech s
erozními procesy
Ing. Matěj Pánek, Populační struktura Phytophthora cactorum v Evropě
Ing. Roman Plichta, Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů
Ing. Richard Podlena: Možnosti optimalizace tvorby grafické báze LHP
Ing. Tomáš Rohlík, Voda v lesní půdě: hmotnostní vlhkost, maximální kapilární vodní kapacita a souběžně
měřitelné hydrofyzikální půdní vlastnosti
Ing. Václav Sebera: Výpočetní modelování vybraných kompozitů na bázi dřeva
Shiferaw Alem Munie: Effect of plantation forests on soil chemical properties, soil temperature and
regeneration of woody plants: a comparative analysis
Ing. Ondřej Skoupý: Návrh zpracování dat DPZ pro sledování změn krajiny
Ing. Andrea Szórádová: Analýza mechanické funkce kořenového systému
Ing. Martin Šenfeldr: Populace smrku (Picea abies L. Karst) při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
Ing. Martin Šrámek: Hodnocení rodu Ulmus na LZ Židlochovice - polesí Tvrdonice
Ing. Tadeáš Štěrba: Taxonomie, ekologie a fytogeografie vybraných druhů ostřic (Carex L.)
Ing. Eva Troppová, Využití postupů geometrické a topologické optimalizace v konstrukčních detailech
dřevěných staveb
Ing. Kamil Turek: Vliv způsobů hospodaření v lesích na interakce mezi velkými herbivory, drobnými savci a
dřevinami a faktory, které tyto interakce ovlivňují
Ing. Pavel Unar: Role dřevinného patra ve vývoji bylinného podrostu přirozených temperátních lesů v České
republice
Ing. Ivana Vašíčková: Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na distribuční událost.
Ing. Martin Valtera: Vliv distrubačního režimu přirozeného temperátního lesa na variabilitu půd na různých
prostorových úrovních.
Ing. Petra Veselá: Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex.
Andrii Zaika: Radiation regime within the spruce stand canopy
Wiktor Żelazny, Hodnocení změn fytocenóz lesních ekosystémů v Moravskoslezských Beskydech
Diplomové práce s podporou prostředků na SVVŠ
Bc. Ondřej Antl: Bowenův poměr - ukazatel energetické bilance smrkového porostu
Bc. Tomáš Bachan Vliv stanoviště na množství extraktivních látek a přirozenou trvanlivost dřeva akátu
Bc. Roman Bečka: Přidružená výroba biopaliv
Bc. František Běleja, Stanovení empirického expanzního faktoru biomasy (BEF) na základě údajů získaných
ze zpracování lesních těžebních zbytků pro energetické účely
Bc. Pavla Bordovská: Energetické využití dříví v rozdílných zemích světa
Bc. Vendula Čermáková, Occurrence of putative mycoviruses in Ash Dieback Causal Agent
Bc. Daniel Černota: Rozbor možností využití těžebního odpadu jako zdroje biomasy v podmínkách LČR LS
Pustá Polom
Bc. Adam Cach: Vybrané motomanuální a manuální technologie v lesním hospodářství
Bc. Jakub Černý: Vyhodnocení produkčního potenciálu směsi pěti dřevin a návrhů postupů pro jeho obnovu
Bc. . Rahul Datta: The effect of vitamins on soil mineralization of easily utilizable compounds in soil
Bc. Jakub Drimaj: Zhodnocení distribuce trusu prasete divokého v lesním prostředí jako podkladu k odhadu
jeho početnosti
Bc. Petr Douda: Geoinformační analýza ohrožení lesních porostů požáry
Bc. Pavel Drábek: Verifikace metody QBR - posouzení stavu vodoteče a vegetačního doprovodu - v
podmínkách ČR
Bc. Radka Grosošová: Vymezování územního systému ekologické stability v prostředí GIS
Bc. Michael Hála: Srovnání produkce a stability smrkových porostů 3LVS na ŠLP Křtiny a v okolí Nového
Hrádku
Bc. Přemysl Janata: Vliv uživatelského nastavení GPS přijímačů na přesnost určení polohy v podmínkách
lesních porostů
Bc. Martin Juráň: Kvantifikace odpadů vznikajících při silniční dopravě dříví z OM k odběrateli v ČR
Bc. Miroslav Kleibl: Stranový vliv a podélné zhutňování transportní linky vybrané půdy na území ŠLP Křtiny
měřené deflektometrem a penetrologgerem
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Bc. Hana Klímová: Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho tuhost
Bc. Milan Kmeť: Možnosti modelování lavinového ohrožení pomocí geoinformačních technologií na
příkladu Ráčkové doliny
Bc. Zdeněk Kneisl: Vyhodnocení těžebně-dopravní činnosti na revíru Valašská Bystřice.
Bc. Zuzana Kocurková: Vliv geometrické charakteristiky a technologie vytápění na spotřebu energie
Bc. Václav Kočtař: Hodnocení přesnosti leteckého laserového skenování pro tvorbu digitálních modelů
povrchu
Bc. Soňa Kočvařová - Activity of extracelular acid phosphomonoesterase of the soil and the roots in
differently managed Norway spruce stands
Bc. Monika Kořínková: Analýza zátěže a zvuků na pracovišti
Bc. Pavel Kotyza: Srovnání ergonomických charakteristik stacionárních a otočných kabin vyvážecích traktorů
Bc. Miroslav Král: Modelování teplotní inverze v prostředí GIS
Bc. Lukáš Krejčí: Hodnocení lesních území z hlediska výskytu přírodních rizik za použití GIT
Bc. Tomáš Kučera: Hodnocení dynamiky vývoje potenciálních funkčních schopností a aktuálního funkčního
efektu lesů ve správě ŠLP ML Křtiny, polesí Vranov
Bc. Tomáš Kudláček: Společenstva dřevních hub borovic ve vztahu k intenzitě působících stresových faktorů
Bc. Jiří Laštůvka: Analýza interakcí stanovištních podmínek a parametrů těžebně-dopravních strojů
Bc. Václav Markes: Vliv vlhkosti na únosnost vybrané půdy na území ŠLP Křtiny měřené deflektometrem a
penetrologgerem
Bc. Radomír Martinek, Vliv uspořádání odvozního místa na dobu nakládky hydraulickými jeřáby odvozních
souprav
Bc. Lukáš Matěna: Produkční potenciál smrku na ŠLP Křtiny
Bc. Pawan Kumar Mishra: The effect of nutrients on mineralization of easily utilizable compounds in soil
Bc. Blažena Mrlinová: Zhodnocení napadení různých druhů dubů ochmetem evropským a zjištění věkové
struktury hemiparazita
Bc. Martin Pajkoš, Vyhodnocení alternativ techniky a technologií štěpkování lesní dendromasy v oblasti PLO
Nízký Jeseník
Bc. Zdeněk Patočka: Výpočet radiace v lesních porostech na základě dat leteckého laserového skenování
Bc. Josef Pohořalý: Analýza vlivu vlhkostních parametrů půdy na použití mobilních těžebně-dopravních
strojů
Bc. Tomáš Rohlík: Respirace enantiomerů aminokyselin v půdách vybraných ekosystémů
Bc. Jiří Rozsypálek: Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy
Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu
Bc. Jan Sabol: Optimalizace umísťování úmyslných mýtních těžeb v prostředí GIS
Bc. Veronika Sedláčková: Určení maximálních toků vody v běli u sazenic dubu napadených patogenem
Phytophtora plurivora na základě anatomických měření
Bc. Singh Shivani: The effect of selected factors on mineralization on plant hormones in soil
Bc. Petr Smolka: Vliv konstrukce lišty motorové pily na distribuci mazacího oleje
Bc. Jan Stuchlík: Hodnocení zdrojů dřevní hmoty pro energetické účely z výchovných zásahů a návrh
technologie zpracování v regionu Opavska
Bc. David Sychra: Přirozená obnova modřínu v porostech smrku na Drahanské vrchovině
Bc. Jakub Šábl: Aplikace metod optické analýzy při zkoušení nábytku
Bc. Petr Šimek: Srovnání provozních charakteristik odvozních souprav na dříví typu Tatra 815 v oblastech s
rozdílným reliéfem terénu
Bc. Miroslav Štěpán: Vliv snížení omezovací patky na zpětný vrh motorové řetězové pily
Bc. Tadeáš Štěrba: Anatomie listů lesnicky významných druhů ostřic (Carex)
Bc. Matěj Švehlík: Experimentální tepelná analýza horizontální konstrukce pláště dřevostavby s kavitou,
Švehlík Matěj
Bc. Marcela Volná: Hodnocení odvozních souprav na dříví z hlediska spotřeb paliv (v letech 2005-2008) v ČR
Bc. Ondřej Zbytovský: Zjištění objemu hráně rovnaného dříví pomocí počítačové analýzy obrazu a jeho
verifikace
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4.3 Další příklady excelence dosažené s podporou prostředků na SVVŠ
Excelence dosažená s podporou prostředků na SVVŠ je představována především výše uvedeným výsledky
typu Jimp a B. Dále navázanými mezinárodními kontakty a celkovým posílením excelence magisterských a
disertačních prací podpořených studentskými projekty financovanými ze specifického vysokoškolského
výzkumu v roce 2013.
5
Údaje o studentské vědecké konferenci SilvaNet – WoodNet 2013
Studentská vědecká konference je organizována Radou Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity
v Brně prof. Dr. Ing. Petra Horáčka.
Konference SilvaNet – WoodNet se konala dne 22. 11. 2013 na LDF MENDELU a byla rozdělena na
následující odborné sekce: ekologie lesa, fytologie lesa, pěstění lesa, ochrana lesa a myslivost, procesy
tvorby nábytku, technika a mechanizace lesnické výroby, technologie zpracování dřeva, vlastnosti dřeva a
materiálů, aplikovaná geoinformatika a užitá geodézie, ekonomika a management obnovitelných přírodních
zdrojů, hospodářská úprava lesa a tvorba a ochrana krajiny.
Konferenci odborně garantovali následující akademičtí pracovníci LDF: doc. Ing. Antonín Buček, CSc., doc.
Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Horáček, prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, doc. Ing. Dalibor Janouš,
CSc., doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D., doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc., doc. Ing.
Petr Kupec, Ph.D., doc. RNDr. Irena Marková CSc., Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D., doc. Ing. Radek
Pokorný, Ph.D., Ing. Luděk Praus, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc., doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr, doc.
Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., prof. Ing. Václav Tlapák, CSc., doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D. a Ing.
Vlastimil Vala, CSc. Organizačně konferenci zajišťovala také Kancelář IGA ve spolupráci se studenty
doktorských studijních programů.
Celková doba prezentace jednotlivých příspěvků byla 15 minut. Každá ze sekcí byla zahájena vyzvanou
přednáškou zahraničního vědce. Vyzvané příspěvky připravili: dr. Leticia Botella Sánchez, Dr. Matjaž Čater a
Dr. Kyriaki Giagli. Z konference byl připraven sborník rozšířených abstraktů, který je dostupný zde:
http://www.ldf.mendelu.cz/cz/projekty/resene_projekty/iga_ldf_mendelu/silvanet__woodnet_2013
Na konferenci byly předneseny následující příspěvky:
SilvaNet 2013
OVĚŘENÍ MOŽNOSTI INVENTARIZACE VÝBĚRNÉHO LESA METODOU STATISTICKÉ PROVOZNÍ
INVENTARIZACE, Bartůněk Jaroslav
ZHODNOCENÍ VÝVOJE BUKOVÝCH KULTUR V ZÁVISLOSTI NA CHARAKTERU OBNOVNÍHO PRVKU, Bednář
Pavel, Černý Jakub
RADIAČNÍ BILANCE SMRKOVÉ MONOKULTURY, Bellan Michal, Rosík Jiří
VLIV REDUKCE SMYKOVÉ PEVNOSTI SPRAŠOVÝCH SEDIMENTŮ NA STABILITU SVAHU, Bláhová Kristýna
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VEGETACE A SEMENNÉ BANKY KAOLÍNOVÝCH LOMŮ, Botková Kamila, Kůrová
Jana
MĚŘENÍ TOKU PENĚZ V LOKÁLNÍ EKONOMICE NA PŘÍKLADU SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKŮ, Březina David,
Šafařík Dalibor, Hlaváčková Petra
VLIV BUŘENĚ A OCHRANY PROTI NÍ NA POŠKOZENÍ DŘEVIN ZVĚŘÍ A NA RŮST DŘEVIN, Bureš Michal
VYUŽITÍ MULTISPEKTRÁLNÍCH SNÍMKŮ A DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO MODELOVÁNÍ
VYBRANÝCH TAXAČNÍCH PARAMETRŮLESNÍCH POROSTŮ, Carbol Stanislav
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INDUKCI SOMATICKÉ EMBRYOGENEZE U JEDLE BĚLOKORÉ (ABIES ALBA MILL.) A
SMRKU ZTEPILÉHO (PICEA ABIES (L.) KARST.), Čermáková Vendula
THE EFFECT OF CADMIUM AND LEAD IONS ON THE DEVELOPMENT OF ABIES ALBA MILL. AND PICEA ABIES
(L.) H. KARST. EMBRYOGENIC CELL MASSES, Đorđević Biljana, Havel Ladislav, Jankovský Libor
MODELOVÁNÍ EDAFICKÉ KATEGORIE NA ZEMĚDĚLSKÝCH PŮDÁCH V BĚLOKARPATSKÉM BIOREGIONU NA
ZÁKLADĚ DIGITÁLNÍHO MODELU TERÉNU, Grosošová Radka, Mikita Tomáš
VLIV AUXINŮ NA PROTEOLYTICKOU AKTIVITU PŮD, Holík Ladislav
MANUAL VECTORIZATION OF AERIAL IMAGERY – AN OUTDATED METHOD FOR LANDUSE / LANDCOVER
CREATION?, Honzová Markéta, Machala Martin
ANALÝZA XYLOGENEZE A FLOÉMOGENEZE SMRKU ZTEPILÉHO V RÁMCI STARÉHO A MLADÉHO POROSTU,
Hozová Jana
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ ELEKTRICKÉHO IMPEDANČNÍHO TOMOGRAFU PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VITALITY DŘEVIN,
Humplík Přemysl
VYUŽITÍ MALÝCH BEZPILOTNÍCH LETOUNŮ V OBLASTI LESNICTVÍ, Klimánek Martin, Janata Přemysl, Ulrich
Radomír, Čermák Jan, Žid Tomáš
PŘÍPRAVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO ANALÝZY LASEROVOU, ABLACÍ A ICP-MS, Janzová Alice
PRODUKČNÍ SCHOPNOST SMRKOVÝCH POROSTŮ S RŮZNOU VARIANTOU PĚSTEBNÍ VÝCHOVY, Krejza Jan,
Rosík Jiří
VYUŽITÍ FOTOPASTÍ PŘI STUDIU POPULAČNÍ HUSTOTY RYSA OSTROVIDA V MORAVSKOSLEZSKÝCH
BESKYDECH A JAVORNÍKÁCH, Kutal Miroslav
MANGAN JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ BEKYNĚ VELKOHLAVÉ (LYMANTRIA DISPAR L.), Martinek Petr
SLOŽENÍ A STRUKTURA TAXOCENÓZ SKUPINY PISIVEK (PSOCOPTERA) V LESNÍCH GEOBIOCENÓZÁCH
ZÁPADNÍCH KARPAT, Mazáč David
SOCIÁLNÍ SITUACE V LESNICTVÍ - VÝVOJ STAVU TRHU PRÁCE A PRŮMĚRNÝCH MEZD V POSLEDNÍCH LETECH,
Meňházová Jitka
POROVNANIE VPLYVU DVOCH TYPOV LESNÉHO MANAGAMENTU NA RASTLINNÚ DIVERZITU A OBNOVU
HORSKÝCH SMREČIN, Michalová Zuzana
VARIABILITA DAT HOLÉ PŮDY VYBRANÝCH ČÁSTÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA PODKLADU DAT
DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ, Novák Jaroslav
VYUŽITÍ DAT Z INVENTARIZACE LESNÍHO POROSTU KE STANOVENÍ RESPIRACE EKOSYSTÉMU, Novosadová
Kateřina
PRINCIP ČINNOSTI POHONU S-AWC U TERÉNNÍCH VOZIDEL KATEGORIE „SUV“, Ordáň Tomáš
GENETICKÁ, MORFOLOGICKÁ A FYZIOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA POPULACE ROSTLINNÉHO PATOGENU
PHYTOPHTHORA CACTORUM A JEJÍCH HYBRIDŮ NA ÚZEMÍ EVROPY, Pánek Matěj, Tomšovský Michal
TRANSPIRATION OF NORWAY SPRUCE AND THE INFLUENCE OF MODELLED THINNING ON STAND
TRANSPIRATION, Pietras Justyna
GEOSYNTETICKÉ MATERIÁLY A RŮST KOŘENOVÉHO SYSTÉMU TRAV, Pilařová Pavla
PARTICIPATIVNÍ GIS PRO VENKOVSKOU KRAJINU, Plíhal Václav
STUDIE HYDRAULICKÉ VODIVOSTI XYLÉMU POMOCÍ VYSOKOTLAKÉHO PRŮTOKOMĚRU, Plichta Roman
ZMĚNY FYZIOLOGICKÝCH A BIOCHEMICKÝCH PARAMETRŮ BUKU LESNÍHO (FAGUS SYLVATICA) V
GRADIENTU NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, Rajsnerová Petra, Urban Otmar, Klem Karel
SEZÓNNÍ DYNAMIKA RESPIRACE NADZEMNÍCH ČÁSTÍ BIOMASY SMRKOVÉ MONOKULTURY, Rosík Jiří, Bellan
Michal, Krejza Jan
ZMĚNA VE FENOLOGII JASANŮ NAPADENÝCH PATOGENNÍ HOUBOU HYMENOSCYPHUS PSEUDOALBIDUS,
Rozsypálek Jiří
FENOLOGICKÉ FÁZE SMRKU ZTEPILÉHO (PICEA ABIES L.) V MLADÉ SMRKOVÉ MONOKULTUŘE V ROCE 2013,
Slovíková Kristýna
ROZHODOVACÍ PRAXE SOUDŮ V OBLASTI ŘEŠENÍ ŠKOD ZVĚŘÍ NA LESNÍCH A ZEMĚDĚLSKÝCH POROSTECH,
Šafránek Zbyněk
ZVÝŠENÁ KONCENTRACE CO2 ZLEPŠUJE EFEKTIVITU VYUŽITÍ VODY U HYBRIDNÍHO TOPOLU J-105 (POPULUS
NIGRA X P. MAXIMOWICZII) V PODMÍNKÁCH SUCHA, Trunda Petr , Vágner Lukáš
RŮSTOVÁ ODEZVA DŘEVIN STŘEDOEVROPSKÉHO TEMPERÁTNÍHO LESA NA DISTURBANCÍ UDÁLOST,
Vašíčková Ivana, Šamonil Pavel, Adam Dušan
OPTIMALIZACE AFLP PRO VELKÉ GENOMY NAD 70 GB, Veselá Petra, Mráček Jaroslav
VLIV STUPNĚ DEGRADACE TROPICKÉHO DEŠTNÉHO LESA NA DYNAMIKU DŘEVIN, Vildomcová Anna, Svátek
Martin
MODELING OF BIOLOGICAL PRODUCTIVITY COMPONENTS OF HORNBEAM TREES, Zaika Andrii
CHANGES WITHIN TOP VEGETATION TIERS OF THE MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MOUNTAINS: PROJECT
BACKGROUND AND METHODOLOGICAL NOTES, Żelazny Wiktor
WoodNet 2013
HETEROGENITA DEFORMAČNÍCH POLÍ V RÁMCI CELÉHO POVRCHU ZKUŠEBNÍHO TĚLESA PŘI TLAKOVÉ
ZKOUŠCE DŘEVA PODÉL VLÁKEN, Brabec Martin
VÝVOJ, VÝROBA A TESTOVÁNÍ CNC NÁBYTKU A SPOJŮ, Šimek Milan, Mihailović Stefan, Dlauhý Zdeněk,
Sebera Václav, Hlavatý Josef
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ZVYŠOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU SEDACÍHO NÁBYTKU PRO VEŘEJNÉ ČEKACÍ PROSTORY V
INTERAKCI SE ZVOLENÝM MATERIÁLEM, Gaja Vítězslav
DIFFUSION OF WATER THROUGH EUROPEAN BEECH WOOD, Halachan Pavol, Troppová Eva, Hrčka Richard
POUŽITÍ LOMOVÉ MECHANIKY PŘI URČOVÁNÍ ŘEZNÝCH ODPORŮ, Hlásková Luďka
ANALÝZA PARAMETRŮ MAKROCÉV DUBU LETNÍHO (QUERCUS ROBUR L.) Z RŮZNÝCH STANOVIŠŤ A JEJICH
POROVNÁNÍ, Hroš Martin
MIKROVLNNÉ ZAŘÍZENÍ PRO KONTINUÁLNÍ ÚPRAVU DŘEVA, Koiš Vojtěch, Dömény Jakub
RODINNÝ DŮM S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE, Hála Marek, Havlík Ondřej, Horáček Jiří, Kunert
Martin, Čechová Jitka, Klepárník Jan, Křenková Helena, Zapletal Miroslav
COMBINED PROCESSES OF BEECH WOOD MODIFICATION FOR FLOORINGS - INFLUENCE ON PROPERTIES,
DURABILITY AND HEALTH ASPECTS, Rademacher Peter
VLIV VSTUPŮ NA VÝSLEDEK EXTRAKCE U JÁDROVÉHO DŘEVA ROBINIA PSEUDOACACIA L., Sablík Pavel
THERMAL CONDUCTIVITY OF INSULATION FIBERBOARDS: STEADY-STATE MEASUREMENT, Troppová Eva,
Švehlík Matěj
VÝVOJ KONSTRUKCE ŠKOLNÍHO SEDACÍHO NÁBYTKU PRO ROZVOJOVÉ ZEMĚ, Začal Jaroslav, Šimek Milan
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Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na PEF
MENDELU v roce 2013
V roce 2013 získala PEF MENDELU prostředky na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „SVVŠ“) ve výši
4 851 tis. Kč.
1. Z přiznané podpory na SVVŠ bylo na PEF MENDELU využito na úhradu způsobilých nákladů
studentských projektů celkem 4 608 tis. Kč, tj. 94,98 %.
2. Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference PEFnet 2013,
konané v listopadu 2013 bylo využito 151,35 tis. Kč, tj. 3,12 % z prostředků přidělených na SVVŠ v roce
2013.
3. Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo využito
celkem 92 tis. Kč, tj. 1,90 % z prostředků přidělených v roce 2013.
4. Převodu do fondu účelově určených prostředků nebylo v roce 2013 využito.
5. Seznam studentských projektů včetně veškerých požadovaných údajů
V roce 2013 bylo na PEF MENDELU řešeno 25 projektů vesměs s dobou řešení 1. března 2013 – 28. února
2014. Jedná se o následující projekty:

P.č.
3
5
28

2
18
4
19

6
31
42
27
8
14
15

Název
Ing. Petr Zach (Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě
na kvalitu poskytovaných služeb)
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D. (Dosažení efektivního vytížení stroje
zavedením vzdálené správy)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (Citlivost akciových trhů na
informace v období po finanční krizi)
Mgr. Zuzana Priščáková (Prípadová štúdia zavedenia cloud
computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou
solárnej energie)
Ing. David Procházka, Ph.D. (Zvýšení efektivity správy majetku
prostřednictvím zpracování mraku bodů)
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (Analýza vlivu předzpracování
textových dokumentů na výsledky úloh text mining)
Ing. Petr Man (Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (Kvantifikace vlivu produktových
inovací na výkonnost malých a středních podniků v České
republice)
Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (Specifika institucionálního rámce
nových členských států EU II)
Ing. Naďa Birčiaková (Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (Využití metod a algoritmů
umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování)
Ing. et Ing. Pavel Semerád (Hospodářská trestná činnost
u prodeje pohonných hmot: z pohledu nepřímých daní)
Mgr. Petr Koráb (Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako
důsledek finanční krize)
Dr. Ing. Jana Gláserová (Faktory ovlivňující harmonizaci
finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě)

a
Způs.
nákl.

b
Poč. řeš.
St.


c
osobní náklady
St.


186,70

4

2

68,70

53,00

185,04

5

3

80,04

72,00

253,30

10

9 131,30

108,20

67,02

0

0

28,02

24,00

339,86

5

3 158,86

120,00

159,80

6

4 110,80

84,00

108,00

10

9

60,00

60,00

225,80

5

4 122,80

96,00

166,16
318,20

5
4

4 128,16
3 214,20

96,00
214,20

112,40

4

3

73,40

60,00

163,00

4

3 120,00

120,00

94,04

2

1

56,04

48,00

193,86

7

4 158,86

120,00
94

P.č.
16

23
30
11
35
13
10

38

21

34
41

Název
Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (Aplikace kvantitativních metod ve
firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (Možnosti a perspektivy ekonomické
integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů
vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období
2014 - 2020)
Ing. Martin Souček, Ph.D. (Chování spotřebitele v místě prodeje)
Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS. (Vliv grafických prvků v periodicích
a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele)
Ing. Veronika Antošová (Vývoj příjmové situace seniorů
v jednotlivých regionech ČR)
Ing. Martin Vyklický (Chování podniku jako uchazeče o veřejnou
zakázku)
Ing. Lucie Bartůňková (Oceňování biologické produkce
s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS)
Ing. Tomáš Netopil (Regionalizace potravinového trhu aneb
spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu
k regionálním potravinářským produktům)
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (Výkonnost zemědělských
podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce
2013)
Ing. Pavel Kolman (Sběr dat pro řešení diplomové práce
'Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p.
v Moravskobudějovickém regionu')
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (Legislativní aspekty
automobilového průmyslu v České republice v souvislostech)
CELKEM PODPORA Z PROSTŘEDKŮ ÚČELOVÉ PODPORY SVVŠ

a
Způs.
nákl.

b
Poč. řeš.
St.


c
osobní náklady
St.


260,44

5

4

93,44

72,00

188,00
162,00

5
4

3
3

52,73
72,00

40,00
72,00

227,00

5

4

96,00

72,00

271,20

4

3 198,20

198,20

109,40

2

1

48,00

48,00

130,00

3

2

96,00

96,00

314,68

5

4 239,20

239,20

160,00

3

2

39,98

30,00

115,70

2

1

30,70

24,00

96,00
4 607,
6

5

3

114

82

72,00
72,00
2 549,
2 238,8
4

Celkově bylo podpořeno 25 projektů. Řešení těchto projektů se účastnilo 82 studentů, tj. 71,9 % celkového
počtu řešitelů. Studenti získali celkem 2 239 tis. Kč z celkových 2 550 tis. Kč, tj. 87,8 % celkových mzdových
prostředků.
6. Zásady studentské grantové soutěže platné v době vyhlášení studentské soutěže a podle kterých bylo
provedeno výběrové řízení studentské grantové soutěže.
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Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013

Článek 1 – Základní ustanovení
(1) Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „Pravidla“) upravují metodické a organizační postupy spojené
s grantovou soutěží, podmínky podávání grantových přihlášek, způsoby a kritéria jejich hodnocení
a výběru, podmínky poskytování finančních prostředků určených k podpoře interním grantem fakulty
pro projekty výzkumu a vývoje řešené studenty a akademickými pracovníky Provozně ekonomické
fakulty (dále jen „fakulty“) v rámci této grantové soutěže.
(2) Pravidla vycházejí z rozhodnutí rektora č. 19/2009, „Zásady studentské grantové soutěže na podporu
projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MENDELU“, ze dne 4. listopadu 2009 (dále jen
„Zásady“) a jsou v souladu se směrnicí děkana č. 3/2007 „o Interní grantové agentuře“, ze dne 29.
června 2007, zpracována Radou IGA PEF MENDELU (dále jen „Radou“).
(3) Ve studentské grantové soutěži vystupují tyto subjekty:
a) poskytovatel: poskytovatelem grantových prostředků je fakulta zastoupená děkanem,
b) navrhovatel: osoba, která bude odpovědná za řešení studentského projektu; je-li projekt schválen
k podpoře interním grantem, stává se navrhovatel projektu jeho řešitelem,
c) řešitel: student doktorského studijního programu nebo akademický pracovník,
d) garant: je-li „řešitelem“ student doktorského studijního programu, je „garantem“ osoba v pracovně
právním vztahu k MENDELU (školitel),
e) řešitelský tým: pracovníci určení k realizaci schváleného projektu, přičemž počet studentů
doktorského nebo navazujícího magisterského studijního programu v řešitelském týmu „Týmového
projektu“ (viz Čl. 4) je vyšší než počet ostatních členů řešitelského týmu. „Doktorský projekt“ dle Čl. 4
podává doktorand se svým školitelem.
(4) Vymezení pojmů grantové soutěže:
a) Studentský projekt: projekt, v němž řešitel vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje
k naplnění cílů vyhlášené grantové soutěže.
b) Podpora: finanční prostředky přidělené na řešení studentského projektu.
c) Soutěžní lhůta: začíná dnem zveřejněného vyhlášení grantové soutěže a končí dnem ukončení příjmu
grantových přihlášek.
d) Grantová přihláška: soubor dokumentů obsahujících veškeré informace potřebné k posouzení kvality
projektu, uznatelnosti nákladů, schopností a možností navrhovatele a jeho spolupracovníků projekt
řešit.
e) Hodnoticí lhůta: začíná dnem ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení výsledků.
f) Grantové řízení: postup mezi podáním grantové přihlášky a vyhlášením výsledků grantové soutěže.
g) Smlouva: specifikuje podmínky řešení grantu a na návrh Rady ji uzavírá s řešitelem projektu děkan.
Podpisem smlouvy se řešitel zavazuje, že bude s finančními prostředky nakládat v souladu
s podmínkami uvedenými v Zásadách, v těchto Pravidlech, a také ve smlouvě. Smlouva nesmí v žádné
části odporovat údajům z grantové přihlášky, na jejímž základě byl grant udělen.
(5) Konkretizace časových etap souvisejících s grantovou soutěží:
a) Soutěžní lhůta: začíná vyhlášení Pravidel a končí 31. října 2012
b) Hodnoticí lhůta: začíná dnem následujícím po dni ukončení soutěžní lhůty a končí jeden den před
vyhlášením výsledků hodnocení, tj. od 1. listopadu 2012 do 31. ledna 2013.
c) Zveřejnění pořadí grantových přihlášek: 1. února 2013
d) Zveřejnění seznamu financovaných projektů: 15. února 2013
e) Doba řešení projektů: 1. března 2013 – 28. února 2014
f) Účetní uzavření projektů: 30. listopadu 2013
g) Věcné uzavření projektů: 31. prosince 2013
h) Odevzdání Závěrečné zprávy: do 10. ledna 2014
i) Závěrečné oponentní řízení: v období od 1. do 28. února 2014
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Článek 2 – Finanční prostředky grantu
(1) Všechny finanční požadavky musí být uvedeny v grantové přihlášce, specifikovány podle položek a
z návrhu musí vyplývat jejich účelnost. Zahrnují zejména:
a) věcné náklady
aa) provozní náklady (např. materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, knihy);
ab) náklady na služby využívané výhradně pro řešení projektu (zakázky, konzultace, poradenství,
publikační a ediční náklady aj.);
ac) cestovní náklady (pouze úhrady cestovních výloh členů řešitelského týmu z řad studentů při
tuzemských nebo zahraničních cestách nebo náklady na aktivní účast studentů na konferencích,
pokud přímo souvisejí s řešením projektu; studenti, kteří nemají pracovně-právní vztah na
MENDELU, hradí tyto náklady ze stipendia);
ad) stipendia studentům magisterského nebo doktorského studia – navýšení musí odpovídat jejich
spoluúčasti při řešení projektu (ze stipendia jsou hrazeny mj. cestovní náklady, vložné na
konference aj.).
b) mzdové náklady (náklady vyplývající z uzavřené pracovní smlouvy) a ostatní osobní náklady na základě
dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, které budou uzavřeny v přímé souvislosti
s řešením projektu. Podíl osobních nákladů nebo výdajů (včetně pojistného a stipendií) spojených s
účastí studentů doktorského nebo magisterského studijního programu na řešení projektu na celkových
osobních nákladech nebo výdajích (včetně pojistného a stipendií) hrazených v rámci způsobilých
nákladů studentského projektu, musí být alespoň 75 %.
(2) Jedné osobě lze přidělit pouze jeden druh osobních nákladů (např. nelze jednomu studentovi přidělit
stipendium a zároveň s ním uzavřít dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti či pracovní
smlouvu).
(3) V rámci studentské soutěže pro rok 2013 se přijímají pouze projekty na období jednoho roku. Podpora
studentského projektu na jeden kalendářní rok může činit nejvýše 3 000 000 Kč. Doporučuje se
podávat projekty s požadavkem grantových prostředků v rozmezí 100-500 tis. Kč. Limity finančních
prostředků dle jednotlivých vyhlášených okruhů jsou dále specifikovány v článku 4 odst. 2.
(4) Rada si vyhrazuje právo krátit finanční prostředky vybraných projektů (před započetím práce na
projektu ve fázi posuzování a výběru podpořených žádostí).
Článek 3 – Grantová přihláška
(1)
Grantová přihláška se podává v elektronickém a jednom písemném vyhotovení v termínu od
vyhlášení soutěže do 31. října 2012 Kanceláři IGA PEF (dále jen „Kancelář“) na příslušných formulářích
zveřejněných spolu s vyhlášením soutěže v rámci Univerzitního informačního systému. Vzory formulářů
jsou přílohou těchto Pravidel, tj. formuláře:
A: Přihláška k udělení interního grantu pro rok 2013 – Základní údaje o projektu
B: Přihláška k udělení interního grantu pro rok 2013 – Rozpočet nákladů na řešení projektu (včetně
komentáře k jednotlivým položkám)
C: Přihláška k udělení interního grantu pro rok 2013 – Zdůvodnění návrhu projektu.
(2) Grantová přihláška musí v souladu s čl. 1, odst. 3f Zásad, obsahovat všechny základní informace o
obsahu návrhu projektu, navrhovatelích a předpokládaných nákladech na řešení projektu (formuláře A,
B, C + závazná příloha).
(3) Závaznou přílohou grantové přihlášky je prohlášení o tom, že navrhovaná problematika není obsahem
řešení již financovaného externího grantu. V případě, že se jedná o rozšířené řešení této problematiky,
musí být explicitně uvedeno, v čem spočívá nadstandardnost tohoto návrhu. Prohlášení podepisuje
navrhovatel a vedoucí pracoviště navrhovatele (vedoucí příslušného ústavu).
(4) Grantovou přihlášku podepisuje navrhovatel, vedoucí pracoviště navrhovatele (vedoucí příslušného
ústavu) a v případě doktorského projektu také jeho garant.
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Článek 4 – Okruhy a témata pro grantovou soutěž
(1)
V souladu s Pravidly mohou návrhy studentských projektů (grantové přihlášky) podávat studenti
(pro doktorské projekty) a akademičtí pracovníci (pro týmové projekty) fakulty pro rok 2013 v těchto
okruzích a tématech:
Okruh I Týmový projekt (TP)
Okruh II Doktorský projekt (DP)
Téma:
a) České ekonomické, sociální a právní prostředí v integračních a globalizačních procesech
b) Podnikové a veřejné finance a výkonnost socio-ekonomických jednotek
c) Management a marketing v konkurenčním prostředí
d) IS/ICT a konkurenceschopnost podniků.
(2) Specifika okruhů:
a) Týmový projekt (kód: TP)
Lze podat návrhy na řešení standardních výzkumných projektů s tematikou dle uvedených specifikací v
odst. 1. Navrhovatelem je akademický pracovník, členy řešitelského týmu jsou především studenti,
příp. akademičtí pracovníci (dle pravidel v čl. 1, odst. 3). Stipendium hrazené z grantu může pro
studenta magisterského stupně studia činit maximálně 24 tis. Kč za kalendářní rok, pro studenta
doktorského stupně studia potom maximálně 48 tis. Kč za kalendářní rok.
Závaznou podmínkou řešení projektu je prezentace řešené problematiky na konferenci (zejm. PEFnet)
studenty jako prvními autory, s odkazem na financování ze zdrojů IGA PEF MENDELU, nebo použití
výsledků v diplomových či disertačních pracích studentů účastnících se řešení projektu. Výstupy
realizované akademickým pracovníkem jako prvním autorem nejsou považovány za výstupy řešení
studentského projektu.
b) Doktorský projekt (kód: DP)
Granty na podporu doktorských projektů jsou určeny vědecko-výzkumným a tvůrčím projektům, které
přímo souvisejí se zpracováváním disertačních prací. Navrhovatelem je student doktorského studia na
fakultě, garantem projektu je školitel doktoranda. Příspěvek ke stipendiu doktoranda může činit max.
48 tis. Kč za kalendářní rok.
Závaznou podmínkou řešení projektu je prezentace řešené problematiky na vědecké konferenci (např.
i PEFnet) studenty jako prvními autory, s odkazem na financování ze zdrojů IGA PEF MENDELU a
nejméně jedna publikace původní vědecké práce (příp. její připravený rukopis). Výstupy realizované
akademickým pracovníkem jako prvním autorem nejsou považovány za výstupy řešení studentského
projektu.
Článek 5 – Hodnocení grantové přihlášky
(1)
Grantová přihláška s formálními nedostatky je Radou před dalším hodnocením vyřazena ze
soutěže. Formálními nedostatky se rozumí především nesplnění podmínek zadávací dokumentace dle
Pravidel.
(2) Grantová přihláška zařazená do výběrového řízení je posuzována Radou, která má k dispozici ke každé
přihlášce vyžádaný posudek externího oponenta, jenž posuzuje obsah přihlášky na základě:
a) vědecké hodnoty návrhu projektu (posuzuje se aktuálnost a původnost návrhu projektu, společenská
závažnost problematiky, základní aspekty navrhovaného řešení, tj. ujasněnost koncepce, adekvátnost
metodiky, odpovídající vymezení cílů řešení, náročnost a reálnost řešení);
b) finančních požadavků, zejména vzhledem k jejich přiměřenosti k obsahu řešení;
c) způsobilosti řešitelského týmu, zejména posouzení odborných předpokladů.
(3) Rada na základě výše popsaného posouzení sestaví pořadí grantových přihlášek a s ohledem na
disponibilní rozpočet IGA pro rok 2012 sestaví návrh seznamu přihlášek, které doporučí děkanovi
k udělení interního grantu.
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Článek 6 – Hospodaření s grantem
(1)
Disponování s podporou mimo schválený rozpočet je porušením rozpočtové kázně a je důvodem
k zastavení financování projektu, příp. k dalším sankcím podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech.
(2) Řešitel (garant) odpovídá za hospodaření s projektovými prostředky z hlediska struktury rozpočtu
schváleného Radou a uvedeného ve Smlouvě. Současně nese odpovědnost za odbornou stránku řešení
projektu vůči Radě.
(3) Veškeré náklady na řešení projektu jsou vedeny odděleně za každý projekt v souladu s platným
číselníkem univerzity.
(4) Pokud dojde v průběhu řešení projektu ke změnám, které nutně vyžadují změnu uznatelných nákladů
nebo které vedou k předčasnému ukončení řešeného projektu (dlouhodobá nemoc, dlouhodobá
zahraniční cesta, garant doktorského projektu nedoporučuje pokračovat v řešení projektu aj.), jsou
tyto skutečnosti řešitelem formou žádosti s návrhem na jejich řešení písemně oznámeny Kanceláři, a to
neprodleně po jejich vzniku. Žádost o povolení změny je po schválení děkanem předána
Ekonomickému odboru rektorátu. Žádosti o změny přijímá Kancelář do 15. listopadu 2013.
(5) Předměty zakoupené a pořízené z grantových prostředků, včetně nehmotného majetku jsou ihned po
pořízení vedeny v majetku pracoviště řešitele projektu.
(6) Řešitelé projektů čerpají grantové prostředky průběžně. Nedosáhne-li čerpání projektových
prostředků k 30. září 2013 alespoň 50 % přiděleného rozpočtu, aniž by to řešitel/ka předem písemně
zdůvodnil/a dopisem Kanceláři, je řešení projektu zastaveno a prostředky přecházejí k 1. říjnu 2013
pod pravomoc Rady.
(7) Finanční stránku projektu řešitelé uzavřou do 30. listopadu 2013. Neučiní-li tak, aniž by to předem
písemně zdůvodnili dopisem Kanceláři, přecházejí k 1. prosinci 2013 prostředky pod pravomoc Rady.
Článek 7 – Ukončení řešení studentského projektu
(1)
Řešitelé projektů ukončí faktické řešení do 31. prosince 2013 a do 10. ledna 2014 odevzdají
Kanceláři „Závěrečnou zprávu o řešení projektu“ a „Výkaz o hospodaření“.
(2) V termínu od 11. ledna do 28. února 2014 se uskuteční oponentura závěrečných zpráv a závěrečné
oponentní řízení studentských projektů. Oponentní řízení organizuje a administrativně zabezpečuje
Kancelář.
(3)
d)
e)
f)

Oponentní řízení posuzuje výsledky řešeného projektu na základě:
závěrečné zprávy o řešení projektu,
výkazu o hospodaření s prostředky IGA
vyžádaného oponentského posudku externího oponenta.

(4) O průběhu oponentního řízení se pořizuje „Protokol o závěrečném oponentním řízení“, který obsahuje
i výsledné hodnocení projektu dle následujících možností:
a. splněno
b. splněno s věcnou výhradou
c. splněno s výhradou k hospodaření
d. splněno s věcnou výhradou a s výhradou k hospodaření
e. nesplněno
V případě hodnocení dle písmen b-d je řešitel projektu vyřazen ze studentské grantové soutěže pro
bezprostředně následující soutěžní kolo. V případě hodnocení dle písmene e je řešitel projektu vyřazen
ze studentské grantové soutěže pro bezprostředně následující 3 kola.
(5) O výsledcích oponentního řízení podá Rada do 15. března 2014 hodnotící zprávu děkanovi fakulty a
rektorovi univerzity.
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Článek 8 – Závěrečné ustanovení
(6) Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení IGA PEF MENDELU nabývají platnosti dnem jejich
vyhlášení.
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Výsledky řešení projektů
Studentské projekty přispívají k využití potenciálu nadaných studentů a k rozvoji jejich bližší spolupráce
s fakultou, což následně vede k jejich pokračování na dalším stupni studia či k získání pracovního poměru na
fakultě. Přispívají rovněž ke zvyšování kvality disertačních a diplomových prací a vedou ke snazšímu
naplňování publikačních požadavků studenty doktorských studijních programů. V některých případech jsou
studentské projekty prvním krokem k podání externích výzkumných projektů, případně k bližšímu rozvoji
spolupráce na aplikovaném výzkumu ve spolupráci s firmami.


Počet výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIV: 24 (21 článků
v recenzovaných časopisech, 3 články ve sbornících z konferencí indexovaných na WoS). Dále bylo
publikováno 66 článků ve sbornících z vědeckých konferencí. Dalších 10 výstupů započitatelných do
RIV je ve fázi realizace.
Počet disertačních (příp. diplomových) prací, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ: 29 (24
obhájených diplomových a 5 obhájených disertačních prací) – kromě toho je však celá řada dalších
disertačních a diplomových prací ve stadiu rozpracování (využívají výsledky řešených projektů,
ovšem dosud nebyly finalizovány a obhájeny).
Další příklady excelence dosažené s podporou prostředků na SVVŠ (např. oceněné práce): příkladem
excelence je uveřejnění kapitoly v zahraniční monografii vydané nakladatelstvím Cambridge scholars
publishing jako jeden z výstupů projektu „Faktory ovlivňující životní úroveň v EU“ pokračující rozvoj
výzkumu v oblasti veřejných zakázek a PPP projektů, který je na MENDELU jedinečný v rámci ČR, a
také projektová spolupráce s firmami, která přináší zajímavé výsledky, které mohou v budoucnu
přinést potenciálně komerčně úspěšné aplikace – Honeywell (zefektivnění podnikových procesů),
Česká pošta (optimalizace roznáškových tras). V neposlední řadě je jedním z excelentních výsledků
rovněž inovativní softwarové řešení správy majetku.





Tabulka výstupů řešených projektů

P.č.
3
5
28

2
18
4
19

6
31
42
27
8

Název
Ing. Petr Zach (Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě
na kvalitu poskytovaných služeb)
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D. (Dosažení efektivního vytížení stroje
zavedením vzdálené správy)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (Citlivost akciových trhů na
informace v období po finanční krizi)
Mgr. Zuzana Priščáková (Prípadová štúdia zavedenia cloud
computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou
solárnej energie)
Ing. David Procházka, Ph.D. (Zvýšení efektivity správy majetku
prostřednictvím zpracování mraku bodů)
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (Analýza vlivu předzpracování
textových dokumentů na výsledky úloh text mining)
Ing. Petr Man (Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (Kvantifikace vlivu produktových
inovací na výkonnost malých a středních podniků v České
republice)
Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (Specifika institucionálního rámce
nových členských států EU II)
Ing. Naďa Birčiaková (Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (Využití metod a algoritmů
umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování)
Ing. et Ing. Pavel Semerád (Hospodářská trestná činnost
u prodeje pohonných hmot: z pohledu nepřímých daní)

a
Způs.
nákl.

Výstupy
Konf
2

Jrec

DP

2

2

10

1

7

4

3

3

1

3

1

3

1

1

3

1

3

2

2

1
2

3+1 kap.
1

1

3

1

DisP
1

186,70
1

185,04
8

253,30

67,02
1

339,86
159,80
108,00

225,80
166,16
318,20

1

112,40
163,00
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P.č.
14
15
16

23
30
11
35
13
10

38

21

34
41

Název
Mgr. Petr Koráb (Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako
důsledek finanční krize)
Dr. Ing. Jana Gláserová (Faktory ovlivňující harmonizaci
finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě)
Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (Aplikace kvantitativních metod ve
firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (Možnosti a perspektivy ekonomické
integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů
vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období
2014 - 2020)
Ing. Martin Souček, Ph.D. (Chování spotřebitele v místě prodeje)
Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS. (Vliv grafických prvků v periodicích
a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele)
Ing. Veronika Antošová (Vývoj příjmové situace seniorů
v jednotlivých regionech ČR)
Ing. Martin Vyklický (Chování podniku jako uchazeče o veřejnou
zakázku)
Ing. Lucie Bartůňková (Oceňování biologické produkce
s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS)
Ing. Tomáš Netopil (Regionalizace potravinového trhu aneb
spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu
k regionálním potravinářským produktům)
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (Výkonnost zemědělských
podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce
2013)
Ing. Pavel Kolman (Sběr dat pro řešení diplomové práce
'Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p.
v Moravskobudějovickém regionu')
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (Legislativní aspekty
automobilového průmyslu v České republice v souvislostech)
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Informace o studentské konferenci
Studentská konference proběhla dne 21. listopadu 2013 a v jejím rámci bylo prezentováno více než 60
příspěvků studentů z českých a slovenských univerzit. Konference byla rozdělena do pěti sekcí – Ekonomie a
finance, Účetnictví a podniková ekonomika, Management, Marketing, obchod a cestovní ruch, a
Informatika a statistika. Na konferenci byly prezentovány dílčí výsledky všech řešených projektů IGA PEF
v roce 2013. Sborník z konference a její program je zveřejněn na stránce http://pefnet.pefka.mendelu.cz/.
Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací této konference bylo využito 151,35 tis. Kč, tj.
3,12 % z prostředků přidělených na SVVŠ v roce 2013.
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