Výroční zpráva o činnosti
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

za rok 2017
Fakulta bez hranic

Č.j.:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelova univerzita v Brně
Telefon +420 545 136 306

třída Generála Píky 2005/7
613 00 Brno - Černá Pole

www.frrms.mendelu.cz
info.frrms@mendelu.cz

Obsah
Obsah
Výroční zpráva ____________________________________________________________ 2
Úvod ____________________________________________________________________ 3
1.

Orgány a pracovníci fakulty ______________________________________________ 4

2.

Strategie a její naplňování ______________________________________________ 12

3.

Studium _____________________________________________________________ 13

4.

Spolupráce s praxí ____________________________________________________ 20

5.

Výzkum a publikační činnost ____________________________________________ 25

6.

Řešení rozvojových problémů ___________________________________________ 31

7.

Internacionalizace _____________________________________________________ 33

8.

Řízení kvality ________________________________________________________ 36

Příloha _________________________________________________________________ 40
Kontaktní informace _______________________________________________________ 46

Výroční zpráva
Výroční zpráva o činnosti FRRMS MENDELU za rok 2017 byla schválena
Akademickým senátem FRRMS MENDELU dne 6.6.2018.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
děkan FRRMS MENDELU
30. května 2018

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
předseda AS FRRMS MENDELU
6.6. 2018
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Úvod
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) za téměř deset let své
existence se zařadila mezi konkurenceschopné a významné vzdělávací instituce
v oblasti regionálního rozvoje jak v národním, tak i mezinárodním kontextu. Fakulta
poskytuje v této oblasti unikátní vzdělání jak v bakalářském tak i magisterském typu
studia, české i anglické verzi. Tímto se fakulta stává nezastupitelnou organizací na
mezinárodním vzdělávacím trhu. Svým zaměřením fakulta poskytuje velmi dobré
příležitosti pro uplatnění studentů a absolventů v souvisejících a perspektivních
oborech. Fakulta se každoročně svými aktivitami snaží rozvíjet svoji vědeckovýzkumnou a pedagogickou kvalitu, společenský význam i profesionální renomé. Na
těchto aktivitách často spolupracuje se svými studenty jako partnery, což přináší
užitek a rozvoj oběma stranám.
FRRMS i v roce 2017 pokračovala v prohlubování zahraničních zkušeností
a spolupráce, od studentských stáží až po přípravu návrhů mezinárodních
vědeckých projektů. Došlo k dalšímu rozvoji partnerství s regionálními institucemi
v České republice. Do těchto aktivit byli zapojováni nejen akademičtí pracovníci, ale
rovněž studenti. Rovněž pro ně byly připravovány další příležitosti pro jejich
uplatnění v rámci vystudovaných oborů.
Fakulta se blíží k oslavám svého 10. výročí jejího založení, a proto jejím hlavním
cílem je neustále zvyšovat kvalitu vzdělávání ve sledovaném oboru, prohlubovat
spolupráci v akademické i neakademické sféře, a tím zvyšovat celkovou úroveň
fakulty a sledovaných výstupů v oblasti pedagogické i vědecko-výzkumné. Fakulta
regionálního rozvoje a mezinárodních studií buduje pozici prestižní vzdělávací
instituce v regionálním i mezinárodním kontextu.
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1. Orgány a pracovníci fakulty
1.1.


1.2.

Děkan fakulty
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (1. 1. až 31. 12. 2017)

Proděkani



Ing. Milan Damborský, Ph.D., proděkan pro koncepci, rozvoj a IT
(23.1.2017 - 30.9.2017)



Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D., proděkan pro pedagogiku (od 23.1.2017)



prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., proděkan pro vědu a výzkum (od
23.1.2017)



Mgr. RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., proděkan pro zahraničí (od 1.3.2017)

1.3.

Akademický senát fakulty

Volební okrsek akademických pracovníků:


Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (předseda, do 18. 1. 2017, dále již
není členem AS FRRMS),



Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (předseda od 20. 1. 2017),



Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (místopředseda; kontinuálně),



PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (tajemník; kontinuálně),



Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., (kontinuálně)



Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (do 14. 11. 2017)



prof. Dr. Ing. Libor Grega (od 1. 3. do 14. 11. 2017)



prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (od 15. 11. 2017),



prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c. (od 15. 11. 2017),
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Volební okrsek studentů:


Eliška Matyášová (do 14. 11. 2017),



Simona Slívová (do 18. 1. 2017),



Jaroslav Jetelina (od 1. 3. 2017 do 14. 11. 2017),



Michal Hořínek (do 14. 11. 2017),



Markéta Akai (od 15. 11. 2017),



Martin Daněk (od 15. 11. 2017),



Jan Kryčer (od 15. 11. 2017).

Disciplinární komise fakulty

1.4.


prof. Ing. Iva Živělová, CSc., předsedkyně (do 31.1.2017),



PhDr. Helena Pavlíčková (do 31.1.2017),



Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (do 31.1.2017)



Eliška Matyášová, studentka (do 31.1.2017),



Bc. Petra Bilíková, studentka (do 31.1.2017).



Ing. Michele Dorée, Ph.D., předsedkyně (1.2.2017 – 31.1.2019),



PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (1.2.2017 – 31.1.2019),



Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (1.2.2017 – 31.1.2019),



Bc. Jaroslav Jetelina, student (1.2.2017 – 31.1.2019),



Bc. Jan Sýkora, student (1.2.2017 – 31.1.2019),



Julie Veselá, student (1.2.2017 – 31.1.2019).

1.5.

Vědecká rada fakulty

Vědecká rada fakulty pracovala v roce 2017 ve složení (všichni jmenování s
účinností od 1. 3. 2017):
Interní členové


prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.,



Ing. Milan Damborský, Ph.D.,



Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.,



prof. Dr. Ing. Libor Grega,
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prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.,



Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.,



PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.,



doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.,



Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.,



Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.,



prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.,



Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.,



doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.,



prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.,



PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.,



prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.,



prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Externí členové


Dr. Luis Inostroza,



prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.,



doc. Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.,



doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.,



Ing. Petr Očko, Ph.D.,



PaedDr. Zdeněk Peša,



doc. Ing. Oľga Roháčiková, Ph.D.,



doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.,



prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,



prof. RNDr. Bernard Šiška, Ph.D.,



Mgr. David Vačkář, Ph.D.

Tajemnice Vědecké rady
Ing. Helena Lorencová, Ph.D.

1.6.


Tajemnice fakulty
Mgr. Jana Sedláková
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1.7.

Ústavy a vedoucí ústavů

Číslo a název ústavu
311 Ústav regionální
a podnikové ekonomiky
312

Ústav sociálního rozvoje

313

Ústav demografie
a aplikované statistiky

314

Ústav teritoriálních studií

315

Ústav environmentalistiky
a přírodních zdrojů
Ústav regionálního
rozvoje a veřejné správy
Ústav jazykových
a kulturních studií

316
317

318

Ústav projektového řízení

1.8.

Vedoucí/pověřený vedoucí
prof. Dr. Ing. Libor Grega
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D.,
MBA, LL.M.
doc. Ing. Kristina Somerlíková,
Ph.D
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Ing. Samuel Antwi Darkwah,
Ph.D.
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Ing. Helena Lorencová, Ph.D.

Poznámka
1.1.201730.11.2017
od 1.12.2017

1.1.201715.1.2017
16.1.201731.12.2017
1.1.201715.1.2017
16.1.201731.12.2017

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
RNDr. Mgr. Miroslav Horák,
Ph.D.
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.,
prof.h.c.

1.1.201715.1.2017
16.1.201731.12.2017

Pracovníci fakulty

Ke dni 31.12.2017 bylo na fakultě zaměstnáno 82 pracovníků, z toho 48 žen a 34
mužů. 71 na ústavech a 11 na děkanátu. Počet pracovníků na přepočtené úvazky je
67,85, z toho na děkanátu 11,35.

1.9.

Zastoupení žen

Ve vedení fakulty byla v roce 2017 zastoupena tajemnice fakulty. Na vedení ústavů
se podílely čtyři ženy.
V akademickém senátu fakulty byly zastoupeny čtyři ženy.
Ve vědecké radě bylo zastoupeno pět žen (interní členky) a jedna žena (externí
členka).
Na činnosti disciplinární komise se podílely čtyři ženy.
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2. Strategie a její naplňování
2.1.

Dlouhodobý záměr a jeho aktualizace

Směřování rozvoje fakulty určuje dokument „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty regionálního
rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně“, který určuje jako poslání
fakulty „Vzdělávací činností spolu s aktivní realizací projektů zajišťovat výchovu absolventů
uplatnitelných v širokém portfoliu činností regionálního rozvoje a internacionálním prostředí, s
cílem jejich vysoké uplatnitelnosti v podnikatelské, obchodní a výrobní sféře, v poradenství,
ve státní a veřejné správě, terciární i neziskové sféře, v institucích mezinárodních vztahů i ve
vědě a školství. Výzkumnou činností podporovat a udržovat kvalitu a vysokou úroveň
vzdělávacího procesu“. Dokument rovněž určuje vizi fakulty: „Fakulta se chce stát
mezinárodně uznávanou vysokoškolskou institucí ve standardně internacionalizovaném
prostředí, preferující transdisciplinární výuku a interkulturní prostředí.“ Akční plán má formu
„Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
studií Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017.“ Aktualizace zahrnuje 6 prioritních cílů a
celkem 23 dílčích cílů. Úspěšnost jejich naplňování je obsahem druhé části této výroční
zprávy.

12
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3. Studium
3.1.

Studijní programy

Na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně bylo
v roce 2017 uskutečňováno osm studijních programů, z toho čtyři bakalářské, čtyři navazující
magisterské. Čtyři studijní programy jsou uskutečňovány v českém a čtyři v anglickém jazyce.
Doktorský studijní program se na fakultě zatím neuskutečňuje, jeho příprava a akreditace jsou
však jednou z priorit fakulty.
Vysvětlivky k níže prezentovaným tabulkám:
P – prezenční forma studia
K/D – kombinovaná, distanční forma studia

Studijní programy akreditované v českém jazyce

Studijní programy

Bakalářské
studium
P

Mezinárodní
teritoriální studia
Regionální rozvoj
CELKEM

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

1
1
2

1
1

Celkem

K/D
1

2

1
2

3
5

Studijní programy akreditované v anglickém jazyce

Studijní programy

Bakalářské
studium
P

Mezinárodní
teritoriální studia
Regionální rozvoj
CELKEM

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

Celkem

K/D

1

1

2

1
2

1
2

2
4

13

Studium

Str. 14

3.2.

Studenti

Počty studentů v akreditovaných studijních programech

Studijní programy

Bakalářské
studium
P

Mezinárodní
teritoriální studia
Regionální rozvoj
CELKEM

K/D

Navazující
magisterské
studium
Celkem
P

K/D

244

113

357

267
511

138
251

405
762

Počty studentů - samoplátců

Studijní programy

Bakalářské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

Celkem

K/D

Mezinárodní
teritoriální studia

86

60

146

Regionální rozvoj

25

25

50

111

85

196

CELKEM

Počty neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech

Studijní programy

Bakalářské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

Celkem

K/D

Mezinárodní
teritoriální studia

54

22

76

Regionální rozvoj

88

18

106

142

40

182

CELKEM
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3.3.

Absolventi

Počty absolventů akreditovaných studijních programů

Studijní programy

Bakalářské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

Celkem

K/D

Mezinárodní
teritoriální studia

59

54

113

Regionální rozvoj

81

66

147

140

120

260

CELKEM

Způsob spolupráce fakulty s absolventy
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií pravidelně oslovuje své absolventy
dotazníkovým šetřením, které mapuje a analyzuje zpětný pohled absolventů na studium
včetně hodnocení kvality, efektivity a prospěšnosti vzdělání. Tyto výsledky slouží k evaluaci
stávajícího vzdělávacího procesu. V roce 2017 bylo uspořádáno i speciální setkání s
absolventy k diskuzi nad novými studijními plány v rámci nově připravovaných akreditací.
Absolventi fakulty se účastní i Dnů otevřených dveří, kde novým uchazečům o studium
předávají zkušenosti s uplatněním poznatků získaných studiem na fakultě. Při Fakultě také
existuje klub absolventů ALUMNI FRRMS, z.s., který má pomoci udržet s nimi kontakt,
spolupráci a posilovat jejich pocit sounáležitosti a vazbu s fakultou.

Způsob zjišťování zaměstnanosti absolventů fakulty
Absolventi bakalářských studijních programů v převážné většině pokračují v navazujícím
magisterském studiu. Zjišťování uplatnitelnosti absolventů je realizováno pravidelně, s delšími
časovými odstupy. Míra nezaměstnanosti studentů fakulty se pohybovala okolo 1 %.
Převážná většina absolventů fakulty pracuje ve svém oboru.

Spolupráce fakulty s budoucími zaměstnavateli
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií aktivně spolupracuje se zaměstnavateli
absolventů například při realizaci studentských odborných praxí, zapojováním odborníků z
praxe do přímé výuky i exkurzí. Aktivně oslovuje budoucí zaměstnavatele absolventů
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prostřednictvím Kariérního dne MENDELU. Mimo pravidelné aktivity jsou sjednávány formy
spolupráce se zástupci firem k realizaci praxí studentů v institucích, možnosti jejich uplatnění
po ukončení studia, projekty smluvního výzkumu a poradenské činnosti fakulty. Kontakt s
praxí získávají studenti fakulty pomocí pořádaných externích přednášek. Podporovány jsou
realizace závěrečných prací ve spolupráci s praxí (podniky, regiony, rozvojové agentury,
neziskové organizace). Praktické zkušenosti a možnosti uplatnění budoucích absolventů v
zahraničí jsou podporovány také realizací odborných zahraničních stáží ve spolupráci s
četnými zahraničními partnery, účastí na letních školách atp.

3.4.

Zájem o studium

Zájem o studium na fakultě – počty zájemců
Navazující magisterské
studium

Bakalářské studium
Studijní
programy
Mezinárodní
teritoriální
studia
Regionální
rozvoj
CELKEM

Počet
Počet
Počet
Počet
zapsaných Počet
Počet
zapsaných
přihlášek přijatých ke studiu přihlášek přijatých ke studiu
372

188

122

117

90

62

324

171

102

135

105

79

696

359

224

252

195

141

Charakter přijímacích zkoušek
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií realizuje přijímací zkoušky do
bakalářských

studijních

programů

formou

písemného

testu

všeobecných

znalostí

a vybraného světového jazyka (angličtiny, němčiny). Přijímací zkoušky do navazujících
magisterských studijních programů zahrnují zkoušku z okruhů stanovených akreditačním
spisem, jde tedy o testování odborných znalostí nabytých na předchozím bakalářském studiu.

16
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Spolupráce fakulty se středními školami
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií komunikuje se studenty středních škol
(kromě aktivní účasti na veletrzích Gaudeamus a Academia) prostřednictvím tzv. roadshow
na vybraných středních školách, kde sami studenti prezentují fakultu a potenciální uchazeči
se tak mohou ptát přímo na otázky ze studentského života. Přímý kontakt s uchazeči o
studium je také zprostředkováván realizací Dní otevřených dveří v prostorách fakulty, které
jsou koncipovány více zážitkově než pouze informativně. Zájemcům o studium je nabízen
přípravný kurz k přijímacím zkouškám z cizího jazyka. Střední školy jsou oslovovány
zasíláním elektronických i tištěných informačních materiálů.

3.5.

Další vzdělávací aktivity

Na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií jsou pravidelně uskutečňovány
přednášky odborníků z praxe. V roce 2017 se v rámci i mimo výuky uskutečnilo na dvě desítky
přednášek. V těchto přednáškách jsou účastníci seznamováni s praktickými zkušenostmi
odborníků z praxe i s nejnovějšími poznatky z evropského a světového prostoru. Mezi
přednášejícími byli i zahraniční odborníci a to nejen z Evropy. Pro studenty bylo
zorganizováno několik odborných exkurzí, které pomohly obohatit výuku o praktickou
zkušenost. Odbornou bakalářskou praxi u vybraných podniků a institucí veřejné správy
absolvovalo 115 studentů, odbornou diplomovou praxi 117 studentů. Nad rámec povinností v
rámci studia se studenti fakulty mohli zúčastnit odborných stáží v rozvojových zemích,
konkrétně v Nikaragui, Srbsku a Ghaně. Těchto stáží se v roce 2017 zúčastnilo 15 studentů.

3.6.

Sociální záležitosti studentů

Přístup fakulty ke studentům se specifickými potřebami
V rámci specifického přístupu ke studentům se zvláštními potřebami má FRRMS výhodu
v tom, že sídlí v bezbariérové budově, kde mají handicapovaní studenti (i vozíčkáři) možnost
bezproblémového příjezdu, včetně dostupnosti výuky v posluchárnách i cvičebnách. Komfort
studia na fakultě zvyšuje i možnost ubytování a stravování v rámci jednoho objektu. Fakulta
regionálního rozvoje a mezinárodních studií dále úzce spolupracuje s Poradenským centrem,
jež je součástí Institutu celoživotního vzdělávání. Fakultní koordinátor aktivně vyhledává
studenty se specifickými poruchami a zvyšuje povědomí o činnosti Poradenského centra.
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Uchazečům a studentům se specifickými poruchami je pak poskytována podpora
u přijímacích zkoušek a v průběhu studia. Cílem této podpory je snížení studijní neúspěšnosti
a individuální pomoc v obtížných životních situacích studentů.

3.7.
Naplnění Aktualizace Dlouhodobého záměru
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 v oblasti
vzdělávání (Prioritní cíl 1)
1. Zvyšovat kvalitu, konkurenceschopnost a atraktivnost vzdělávacího procesu
1.1. Zahájit přípravu akreditace bakalářských a magisterských studijních programů
Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia s důrazem na profil absolventa a
jeho uplatnění.


Kontrolovatelné výstupy: koncepty záměrů studijních programů



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, projekt OP VVV Konkurenceschopný absolvent



Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, děkan, garanti studijních programů

Příprava akreditace nových studijních programů byla zahájena rozpracováním
v programových komisích, diskuzí s absolventy i zaměstnavateli a přípravou dokumentu
záměru akreditace. Podání žádostí proběhne v roce 2018.

1.2. Diverzifikovat odbornou strukturu, zvyšovat počet a zkvalitňovat zapojení
přijíždějících zahraničních lektorů.


Kontrolovatelné výstupy: počet a odbornost přijíždějících zahraničních lektorů



Zdroje: vlastní zdroje, programy Erasmus, CEEPUS, projekt OP VVV
Konkurenceschopný absolvent



Odpovědnost: proděkan pro zahraničí, proděkan pro pedagogiku, vedoucí ústavů,
fakultní koordinátor projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent, garanti
předmětů

Dílčí cíl je průběžně naplňován, počítá se s jeho pokračováním i v roce 2018.

1.3. Systematické zvyšování odborné kvality závěrečných prací.


Kontrolovatelné výstupy: metodický pokyn, zpráva o stavu zadávání závěrečných
prací
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Zdroje: vlastní zdroje fakulty



Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, vedoucí ústavů

Zpráva o stavu zadávání závěrečných prací byla vypracována. Metodický pokyn byl
rozpracován, bude vydán v první polovině roku 2018.

1.4. Příprava záměrů doktorských studijních programů.


Kontrolovatelné výstupy: podkladové materiály pro návrh záměru



Zdroje: vlastní zdroje, CEEPUS



Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, proděkan pro vědu a výzkum

Proběhly přípravné setkání včetně mezinárodních skupin. V září 2017 se konal 3 denní
přípravný seminář k přípravě společného doktorského programu (joint degree), kterého se
zúčastnili potenciální partneři z: University of Kaposvár, University of Pécs (Maďarsko),
University of Maribor (Slovinsko), University of Zagreb (Chorvatsko). Byl připraven okruh
společných předmětů a zástupci zúčastněných univerzit byli vyzváni ke zjištění konkrétních
podmínek pro akreditaci v dané zemi. Za FRRMS se zúčastnilo celé vedení fakulty. Setkání
se uskutečnilo díky finanční podpoře programu CEEPUS.
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4. Spolupráce s praxí
V roce 2017 byla prohloubena další spolupráce s praxí jak v oblasti pedagogické, tak vědeckovýzkumné a byly navázány další kontakty ve všech odborných oblastech fakulty. O rozšíření
spolupráce svědčí řešené projekty podávané či řešené s externími organizacemi.
V roce 2017 byl podán projekt s pracovním názvem „Vinařská platforma“ v rámci projektu OP
VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce s oficiálním názvem „Podpora role vinohradnictví
a vinařství v rozvoji regionu Jižní Moravy“, který má za cíl na základě prohloubení znalostní
báze příčin, důsledků a rizik změn podnikatelského prostředí v oblasti vinohradnictví a
vinařství a ekonomických, sociálních, environmentálních a kulturních vlivů tohoto odvětví na
rozvoj regionu vytvořit, realizovat a prohloubit spolupráci v rámci partnerství výzkumné
organizace s aplikační sférou v JMK, vytvořit strategie dlouhodobé spolupráce výzkumné
organizace se subjekty podnikatelské a veřejné sféry a realizovat společné výzkumné aktivity.
Cílem je rovněž rozvoj aktivit vedoucích k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se
zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry a příprava společně
zpracovaných mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a zaměřením
projektu. V souvislosti s tímto projektem byla prohloubena spolupráce s Jihomoravským
krajem, odborem pro regionální rozvoj, Winetech, Vinepro a WOSA v JAR. Partneři tohoto
projektu jsou BS, vinařské potřeby, s.r.o., Blatel, a.s.
V rámci vybraných předmětů byl rovněž zahájen cyklus odborných přednášek „Podnikání
v praxi“. Hlavním cílem cyklu odborných přednášek je představit současné možnosti
moderního podnikání v zastoupení vybraných odborníků v praxe a propojit teoretický výklad
s poznatky z praxe. Do cyklu odborných přednášek se zapojil podnikatelský klub Smart
Network Business Center, s.r.o., Oldřich Janda Consultancy, s.r.o., společnost HCA,
podnikatelé z projektu Podnikni to!, a moderátoři z praxe Jiří Filip a Nikola Lárová. Fakulta
tímto cyklem navázala spolupráci se zapojenými subjekty, kterou plánuje rozšířit i
v následujících letech. Dále byly organizovány tematicky zaměřené přednášky a workshopy
s odborníky z praxe, například se zástupci České spořitelny, kteří představili burzovní
platformu, Citibank, Sberbank CZ, AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Agro 2000 s.r.o.,
Charita Brno, Renards, Zemědělský podnikatel.
Řada institucí spolupracuje s FRRMS při zadávání témat bakalářských a diplomových prací,
například Magistrát města Brna, Nadace Partnerství, která pro studenty rovněž nabízí
dlouhodobé stáže či Diecézní charita Brno, která se zapojuje do studentských projektů
vybraných předmětů zaměřených na neziskové organizace a rozvojovou pomoc.
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Pracovníci fakulty byli i v roce 2017 zapojeni formou zajišťování odborných činností,
vypracovávání posudků a konzultací do spolupráce s Českým statistickým úřadem, orgány
Rady Evropy a Evropské komise, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem pro místní
rozvoj, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem
vnitra, Českou hospodářskou komorou, Agrární komorou ČR, Hospodářskou komorou ČR,
Regionální hospodářskou komorou Brno, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací,
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy ČR s.p. a dalšími. Spolupráce pokračovala s
českými firmami (Fragula s.r.o., Lesy Horňácko, MAS Znojemsko, Silvajagd s.r.o., Dolní
Morava b.r. o.p.s., Lesy SEVER s.r.o., Obec Mutěnice, Město Kyjov, Mokrá-Horákov,
Lesostavby Kolín, Městys Křtiny). Dále byla realizována spolupráce s Magistrátem města
Brna, Úřadem rady ROP Jihovýchod, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem
životního prostředí ČR, vybranými MAS (místní akční skupiny), Spolkem pro rozvoj venkova
ČR, Svazem měst a obcí ČR.
V roce 2017 byl dokončen smluvní výzkum: Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni
základních škol – Jihomoravský kraj a Ústecký kraj, 9/2016 až 1/2017 (odpovědný řešitel dr.
Ondřej Konečný) zadavatel Svaz průmyslu a dopravy ČR). Výzkum mezi základními školami
a mezi zaměstnavateli měl za cíl v kontextu hospodářského profilu Jihomoravského
a Ústeckého kraje zhodnotit: rozsah a formu preferované spolupráce mezi vzdělávacími
institucemi (s důrazem na základní školy) a zaměstnavateli (a), zapojení podniků do přípravy
a tvorby školních vzdělávacích programů a celkový přístup škol k jejich tvorbě (b) a názory
zaměstnavatelů na současnou nabídku trhu práce a uvědomění si škol zapojení těchto témat
do výuky, evaluace úspěšnosti studia a činnosti výchovného poradce (c).
V roce 2017 rovněž byl obhájen projekt TA ČR Limity pro investice v ČR, tj. projekt řešený za
podpory programu BETA TA ČR. Hlavním navrhovatelem byla Mendelova univerzita v Brně
(řešitel dr. Milan Damborský). Cílem výzkumu v rámci projektu bylo připravit systematicky
zpracovaný návrh vedoucí ke zlepšení investičního prostředí v České republice formou
hledání limitů, které mají vliv na investiční pobídky, respektive umístění investice v území.
Prostředkem k dosažení tohoto cíle je analýza klíčových právních předpisů a klíčových
řídících dokumentů, detekce limitů ovlivňující investiční prostředí a návrh metodiky, jak limity
pro investice systematicky odbourávat. Hlavní uživatel výsledků Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR.
V rámci vybraných projektů a výukových předmětů jsou organizovány odborné výukové
exkurze, například jednodenní terénní praxe pro studenty předmětu Sídelní struktury (změny
ve vývoji venkovského osídlení a jeho vliv na kvalitu krajiny) nebo také dvoudenní terénní
exkurze se studenty (program B-RR) v předmětu Cestovní ruch. Dále je řešen projekt OP
Interreg V-A SR-ČR: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje - Zlín. V roce 2017 byl
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také realizován projekt SUMCULA (Erasmus+ KA2) ve spolupráci s následujícím týmem University of Gothenburg, Švédsko; University of Pécs, Maďasko; University of Pannonia;
Veszprém, Maďarsko; Lake Balaton Development Coordination Agency (LBDCA), Siófok,
Maďarsko; European Ecocycles Society (ECyS); University of Palermo (UNIPA), Palermo,
Itálie; Ecole des Métiers de l'Environnement (EME), Bruz, Francie; GAIA Education, Findhorn,
Skotsko, UK; Slovak Agricultural University (SPU), Nitra, Slovensko; University College of
Tourism and Ecology (WSTiE), Sucha Beskidzka, Polsko; Universitat Rovira i Virgili (URV),
Tarragona, Catalonia, Španělsko; University of Applied Sciences (HTW), Dresden, Německo.
V roce 2017 pokračovala činnost klubu absolventů a přátel FRRMS jako oficiální spolek
ALUMNI FRRMS, z.s. se sídlem tř. Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno, společnost zapsaná
pod spisovou značkou L 22038 vedenou u Krajského soudu v Brně. Cílem klubu absolventů
je navázat spojení univerzity se svými bývalými studenty a tím posílit kontakty, jež se
ukončením studia oslabily. V roce 2017 byli osloveni absolventi fakulty dotazníkem, který se
zabýval uplatnitelností absolventů fakulty na trhu práce. Dále také byli absolventi osloveni a
zapojili se do příprav a realizace Dnů otevřených dveří FRRMS a dále byli pozváni a účastnili
se pracovního setkání s vedením univerzity při přípravě nových akreditací

4.1.
Naplnění Aktualizace Dlouhodobého záměru
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 v oblasti
spolupráce s praxí a aplikační sférou (Prioritní cíl 2)
2. Prohlubovat propojení vzdělávací, projektové a vědecko-výzkumné činnosti s praxí
a aplikační sférou zahrnující:
2.1. Zapojovat zástupce veřejné a podnikatelské sféry do všech aspektů vzdělávacího
procesu (přednášky, témata seminárních i závěrečných prací, práce s reálnými
daty).


Kontrolovatelné výstupy: zpráva o spolupráci ústavů s praktickou sférou, výroční
zpráva fakulty



Zdroje: vlastní zdroje fakulty



Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, vedoucí ústavů

Na FRRMS jsou pravidelně uskutečňovány přednášky odborníků z praxe. Na výuce se
podílela řada odborníků z aplikační sféry.
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2.2. Rozvíjet a systematicky využívat portálu praxí fakulty pro prohloubení spolupráce
s veřejnou a podnikatelskou sférou.


Kontrolovatelné výstupy: seznam zapojených zástupců veřejné a podnikatelské sféry,
počet realizovaných praxí a odborných stáží.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro koncepci a rozvoj, referent praxí.

V roce 2017 se do portálu praxí zaregistrovalo dalších 290 společností a bylo zrealizováno
115 studentských praxí v bakalářském studiu a 117 v magisterském studiu.

2.3. Podporovat vazbu mezi absolventy a fakultou.


Kontrolovatelné výstupy: zpráva o spolupráci fakulty s absolventy



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: PR oddělení.

Činnost klubu dále pokračovala, absolventi se pravidelně zúčastňují vybraných akcí fakulty a
prezentují svoji zkušenost se studiem na fakultě.

2.4. Podávat návrhy externích vědeckých projektů zaměřených na aplikovaný výzkum
(TA ČR ZETA, ETA apod.).


Kontrolovatelné výstupy: počet podaných návrhů projektů



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, vnější grantové agentury.



Odpovědnost: proděkan pro výzkum a vývoj, vedoucí ústavů

V roce 2017 bylo podáno sedm projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, z toho dva
projekty byly schváleny.

2.5. Rozvoj využívání terénních cvičení a venkovních exkurzí ve výuce.


Kontrolovatelné výstupy: počet realizovaných terénních cvičení a exkurzí



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, účelová činnost na školních podnicích



Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, vedoucí ústavů

V roce 2017 se uskutečnila řada terénních cvičení a exkurzí se spolupracujícími institucemi.
Tento cíl byl naplněn.
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2.6. Systemizovat organizaci odborných zahraničních stáží studentů a propojit témata
studentských praxí s dlouhodobými aktivitami fakulty.


Kontrolovatelné výstupy: metodický pokyn, studentské práce



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, projekt Institucionální podpory A



Odpovědnost: proděkan pro zahraničí

Byly uskutečněny dva konkurzy na podzimní termín stáží (v květnu 2017), kdy byly vybráni
studenti na stáže do Ghany, Nikaragui a Srbska (září, říjen 2017). V prosinci bylo realizováno
další výběrové řízení na stáže do Thajska a Nikaragui v prvním kvartálu roku 2018. V případě
Nikaragui a Srbska se daří témata prací propojit s dlouhodobými odbornými aktivitami
akademických pracovníků fakulty (témata Zdravý region, ekosystémové služby, spolupráce
s JIC JmK). Metodický pokyn k průběhu stáží byl zpracován, projednán a bude vydán v roce
2018.
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5. Výzkum a publikační činnost
Priority a cíle vědecko-výzkumné činnosti se FRRMS MENDELU přednostně a dlouhodobě
zaměřují na obory, které svými nosnými tématy souvisí s regionálním rozvojem a
mezinárodními studiemi v oblastech ekonomických, sociálních a environmentálních.
Multioborové vzdělání a zaměření vědeckovýzkumných a akademických pracovníků FRRMS
MENDELU umožňuje komplexní pohled na mnoho aktuálních témat. Spolupráce mezi
pracovníky jednotlivých ústavů FRRMS MENDELU současně vytváří předpoklady pro různé
pohledy a přístupy k řešeným aktuálním i dlouhodobě studovaným problémům.
Systematická vědeckovýzkumná činnost v jednotlivých skupinách oborů, souvisejících se
zaměřením FRRMS MENDELU, vytváří rovněž dobré podmínky pro aktualizaci informací,
které jsou předávány studentům jak v rámci předmětů stávajících studijních, tak v rámci
předmětů nově připravovaných. Tento komplexní přístup k tvůrčí činnosti na FRRMS
MENDELU rovněž zajišťuje kvalitní inovaci předmětů stávajících studijních programů
Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia.
V roce 2017 se FRRMS MENDELU zaměřila především na:


Podporu řešitelských týmů FRRMS MENDELU, které řešily v základním i
aplikovaném výzkumu grantové projekty různých poskytovatelů (NAZV, GAČR a
TAČR).



Pokračování hodnocení vědeckovýzkumné činnosti pracovníků FRRMS
MENDELU dle dlouhodobě nastavených kritérií hodnocení kvality, které od roku
2014 vychází z Metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).



Kvalifikační a kariérní růst mladých vědeckopedagogických pracovníků formou
podporovaných účastí na národních a mezinárodních konferencích. Tyto
zkušenosti zvyšují schopnosti asistentů a odborných asistentů prezentovat
výsledky vlastního výzkumu před odbornou veřejností.



Podporu publikační činnosti dosažených výsledků výzkumu v odborných knihách
a vědeckých časopisech hodnocených Metodikou RVVI platných pro rok 2017.



Podporu podávání multioborově zaměřených projektů do národních
mezinárodních grantových agentur (např. GAČR, TAČR, NAZV aj.).



Na organizaci pracovních seminářů zaměřených na plagiátorství a autoplagiátorství, na psaní publikačních výstupů do časopisů hodnocených především
v databázích Web of Science (WoS) a SCOPUS, na podporu vědeckých aktivit
nejenom akademických pracovníků, ale současně i studentů FRRMS MENDELU
bakalářského i magisterského stupně.
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5.1.

Na převedení časopisu Agricultura Tropica et Subtropica z České zemědělské
univerzity na Mendelovu univerzitu, jmenování nové redakční rady a pokračování
ve vydavatelské činnosti.

Vědecké projekty realizované v roce 2017

Pracovníci FRRMS MENDELU v roce 2017 řešili projekty národních grantových agentur:
GAČR, TAČR a NAZV. Všechny projekty (GAČR, NAZV KUS Ministerstva zemědělství a
TAČR programu Éta) umožnily rozšířit témata, která jsou na FRRMS MENDELU předmětem
výzkumu. Zapojení studentů různých stupňů vzdělávání do vědeckovýzkumné činnosti
umožnilo pod vedením výzkumných pracovníků publikování výsledků v časopisech
obsažených především v databázích WoS a SCOPUS. Byly navázány četné spolupráce
s různými výzkumnými pracovišti a partnerskými fakultami různých univerzit v ČR a
v zahraničí (Švédsko, Francie, Španělsko, Velká Británie, Itálie a další).
FRRMS MENDELU v roce 2017 realizovala následující externí výzkumné projekty:


Grantová agentura ČR: Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na
"geomykobakteriologii" (2016 – 2018), odpovědný řešitel prof. MVDr. Ivo Pavlík,
CSc.

Cílem projektu je propojení oborů molekulární a klasické mikrobiologie, geografie, demografie
a fyzikální chemie pro objasnění vlivu lidských aktivit především na povrchu zájmového území
(Moravský kras). Komplexní přístup umožňuje objasnit vliv různé činnosti na mikrobiologický
ekosystém nejenom v Moravském krasu, ale i v dalších krasových oblastech (např. Hranický
kras).


Technologická agentura ČR (Program Éta): Sdílená ekonomika v dopravě (2017),
odpovědný řešitel Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Cílem projektu byla společenská a etická reflexe, přijatelnost, role odpovědnosti a nové
ekonomické modely v autonomní mobilitě, sdílené ekonomice a velkých datech.


Ministerstvo zemědělství ČR (NAZV): Rozšíření využitelnosti a aktualizace
kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci
zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd
(2015 až 2018), odpovědný řešitel prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

Projekt se zaměřuje na získání prakticky využitelných poznatků pro efektivní zemědělskou
produkci v ekologicky a ekonomicky dlouhodobě udržitelných systémech hospodaření na
půdě.
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Projekty Interní grantové agentury FRRMS MENDELU řešené v roce 2017:
1. Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní
produkce, turismus a správa obcí.
2. Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu
obyvatelstva České republiky.
3. Dopady strukturálních změn na výkonnost podniků agrobyznysu.
4. Enoturismus jako udržitelná adaptační strategie pro malé vinaře v České republice
a Chile.
5. Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím.
6. Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě "Nové hedvábné stezky".
7. Analýza efektivity etických nástrojů na VŠ v kontextu regionálního rozvoje ČR.
8. Význam strategického řízení v malém a středním podnikání.
9. Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech.
10. Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové
bezpečnosti a nadějné funkční potraviny.
11. Boj proti Extremismu a Džihádismu v jihovýchodní Evropě: Protiteroristická
Iniciativa na Západním Balkáně.
12. Sociokulturní aspekty léčby drogové závislosti.
13. Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského
parlamentu v oblasti zemědělské politiky.
14. Nové výzvy odpadového hospodářství obcí.
15. Mikrofinance jako efektivní nástroj tvorby pracovních míst v Evropské unii.
16. Vývoj změn v krajině.
17. Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a
krajinné plánování.

Bylo uspořádáno celkem 13 pracovních seminářů s přednesenými 41 přednáškami pro
pracovníky FRRMS MENDELU. Témata byla zaměřena na využívání informačních zdrojů
z oblasti vědeckovýzkumné činnosti, na přípravu projektů, na plagiátorství a autoplagiátorství,
na etiku při publikování výsledků a na způsoby podávání projektů do různých grantových
agentur.
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5.2.

Způsob zapojení studentů

V roce 2017 bylo řešeno celkem 17 týmových projektů IGA FRRMS ve dvou okruzích:
Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia. Do řešení bylo zapojeno 59 členů
řešitelských týmů, přičemž odborní pracovníci pocházeli ze všech 8 ústavů FRRMS buď
v pozici řešitelů, nebo v pozici členů řešitelských týmů. Do projektů bylo zapojeno celkem 37
studentů navazujícího magisterského studia a jeden student DSP. Tyto výzkumné aktivity
včetně organizované Studentské konference dne 19. 10. 2017 podpořily spolupráci uvnitř
FRRMS MENDELU, která vyústila ve společné publikace a v předkládání nových
multioborově zaměřených projektů do národních i mezinárodních grantových agentur (GAČR,
TAČR, NAKI II aj.). O zapojení všech řešitelů projektů svědčí také jejich vysoká účast na
konferencích organizovaných FRRMS MENDELU. Sborníky z těchto konferencí buď byly v
minulých létech zařazeny do databáze Web of Science, nebo je o toto zařazení zažádáno
(v současné době probíhá hodnocení odbornými komisemi WoS).
Talentovaní studenti se stali rovněž spoluautory nebo autory 27 konferenčních příspěvků na
národních a mezinárodních konferencích včetně dvou konferencí organizovaných FRRMS
MENDELU (RESPO 2017).

5.3.

Spolupráce s univerzitami

V roce 2017 pokračovala spolupráce s různými institucemi (např. Masarykova univerzita,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita
Zvolen a další). Společně s např. Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity byl řešen
projekt GAČR (Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii").

5.4.

Vědecké konference

K přenosu poznatků i zkušeností také slouží vědecké konference a letní škola organizované
FRRMS:


Digitální ekonomika

Dne 22. června 2017 proběhla konference „Digitální ekonomika“, která se věnovala proměně
podnikání v důsledku digitalizace průmyslu, dopady na trh práce a na systém vzdělávání.


Region v rozvoji společnosti (RESPO 2017)
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Ve dnech 19. – 20. října 2017 proběhla v Brně na FRRMS MENDELU mezinárodní vědecká
konference „Region v rozvoji společnosti 2017“ (RESPO2017). Je žádáno o zařazení
sborníku z této konference do databáze Web of Science. Tento sborník obsahuje celkem 111
příspěvků, které pochází od účastníků především z evropského regionu. Dvoudenní formát
konference umožnil v rámci noční prohlídky seznámit účastníky konference s kolekcí orchidejí
ve sklenících Arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Druhý den jednání konference proběhl
v Domu přírody (Skalní Mlýn, Moravský kras), kde byly rovněž prezentovány při terénní části
konference výsledky výzkumu realizovaného pracovníky FRRMS MENDELU.


Letní škola „Understanding the Central Europe in 21st Century: The Region’s
Economic, Political, and Cultural Environment“.

Ve dnech 8. – 29. července 2017 proběhla první letní škola pro 18 čínských studentů
„Understanding the Central Europe in 21st Century: The Region’s Economic, Political, and
Cultural Environment“. S partnerskou čínskou univerzitou Zhejiang Wanli University byla
prostřednictvím této aktivity a návštěvy akademických pracovníků navázána spolupráce, která
vyústila do přípravy společných odborných monografií a publikací, zabývajících se vztahy
mezi Čínou a střední Evropou.

5.5.
Přehled členství pracovníků FRRMS
v mezinárodních a profesních organizacích
a redakčních radách
Pracovníci FRRMS jsou členy různých mezinárodních a profesních organizací a redakčních
rad. Seznam těchto členství je uveden v příloze.

5.6.
Naplnění Aktualizace Dlouhodobého záměru
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 v oblasti vědy
(Prioritní cíl 3)
3. Podporovat a realizovat vědeckovýzkumnou a publikační činnost dle zaměření
fakulty zahrnující dílčí cíle:
3.1. Podporovat vytváření mezinárodních a interdisciplinárních týmů pro získávání
grantů a participovat na výzkumech se zahraničními partnery.


Kontrolovatelné výstupy: počet publikačních výstupů dle Metodiky RVVI, počet
podaných projektů, počet řešených projektů.
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Zdroje: vlastní zdroje fakulty, externí projekty



Odpovědnost: proděkan pro vědu a výzkum.

Naplňování tohoto dílčího cíle stále trvá. V rámci mezinárodní konference RESPO 2017
organizované FRRMS MENDELU a při četných účastech na jiných národních a
mezinárodních konferencích byly navázány nové kontakty i s kolegy ze zahraničních
institucí. Společné aktivity následně umožnily přípravu společných publikací, bilaterálních
a multi-laterárních mezinárodních grantů.
3.2. Zvyšování kvality, kvantity i diverzity publikačních výstupů v časopisech v
databázích Scopus a WoS


Kontrolovatelné výstupy: přehled publikačních aktivit za ústavy a fakultu



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, externí projekty



Odpovědnost: vedoucí ústavů, proděkan pro vědu a výzkum.

V roce 2017 pokračovala publikační aktivita všech pracovníků FRRMS MENDELU jak v oblasti
publikovaných experimentálních prací v časopisech obsažených především v databázích
WoS a SCOPUS, tak publikování odborných knih a kapitol v odborných knihách.

3.3. Příprava motivačního řádu, reflektujícího aktuální potřeby, vyplývající z akreditací
studijních programů


Kontrolovatelné výstupy: motivační řád fakulty



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: děkan

Motivační řád byl připraven, finalizace motivačního řádu bude uskutečněna v roce 2018.
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6. Řešení rozvojových problémů
V roce 2017 pokračovaly aktivity fakulty v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a pomoci
v rámci studentských odborných stáží. Stáže probíhaly v rámci předmětu „Příprava zahraniční
stáže“ a Obhajoba projektu zahraniční stáže“. V květnu 2016 proběhla obhajoba studentských
projektů individuálních rozvojových projektů z předchozího roku a taktéž bylo květnu 2017
realizováno výběrové řízení na studentské měsíční odborné stáže na rok 2017/2018. Celkem
se do návrhů individuálních projektů rozvojové pomoci zapojilo 12 studentů. V období září až
říjen 2017 vycestovalo 5 studentů pod vedením 1 zaměstnance do Nikaragui, v období září
až říjen 2017 také vycestovali 4 studenti pod vedením 1 zaměstnance FRRMS do Ghany a
ve stejném období vycestovali 3 studenti pod vedením dvou zaměstnanců FRRMS do Srbska.
Řešení rozvojových projektů na národní a regionální úrovni je blíže popsáno v rámci části
Spolupráce s praxí.

6.1.
Naplnění Aktualizace Dlouhodobého záměru
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 v oblasti
řešení rozvojových problémů (Prioritní cíl 4)
4. Zapojovat se do řešení rozvojových problémů v tuzemských a zahraničních
regionech zahrnující dílčí cíle:
4.1. Rozvíjet dlouhodobý systém témat projektů rozvojové pomoci a spolupráce s
vazbou na zvyšování kompetencí akademických pracovníků a studentů v oblasti
řešení rozvojových problémů.


Kontrolovatelné výstupy: projektové fiche, návrhy projektů, zpráva za rok 2016



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, vč. IGA, externí projekty



Odpovědnost: děkan, proděkan pro zahraničí ve spolupráci s proděkanem pro vědu
a výzkum, vedoucí ústavů

V rámci projektové činnosti bylo připraveno několik rozvojových projektů. Byly podány
grantové projekty Erasmus+ KA1 (v realizaci Jordánsko, Čína, proběhlo Peru, Thajsko), znovu
podány projekty KA1 Chile, Jordánsko a nově Bosna a Hercegovina, spolupráce s ambasádou
Chile – cestovní grant dr. Erweila na RESPO + finanční podpora RESPA 2017 ze strany
Ambasády Chile.

4.2. Zvyšovat povědomí o výsledcích rozvojové činnosti, její popularizací a medializací.
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Kontrolovatelné výstupy: počet uspořádaných akcí a aktivit



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, IP MENDELU.



Odpovědnost: PR oddělení, proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí ústavů

Počet mediální a popularizačních výstupů je kontinuálně navyšován.

4.3. Rozvoj témat vědecko-výzkumné i aplikované spolupráce se zaměřením na město
Brno, jeho metropolitní oblast a Jihomoravský kraj.


Kontrolovatelné projektové fiche, seznam navrhovaných témat



Zdroje: vlastní zdroje fakulty



Odpovědnost: proděkan pro koncepci a rozvoj, vedoucí ústavů, děkan

Cíl je průběžně naplňován; byla navázána spolupráce s Jihomoravským krajem (aktivity
Balkán, Srbsko, Kragujevac), spolupráce s MZV – projekty v Nikaragui (podzim 2017 a podán
nový v lednu 2018) a realizace projektů KA; účast na setkáních se zástupci MZV, FAO (červen
2017), MZe. KA2-příprava projektu s Chile, Eureka-příprava projektu s Chile, navázána
spolupráce se sítí PURPLE (Jihomoravský kraj) – témata týkající se periurbánní krajiny,
možnost spoluúčasti v jimi realizovaném projektu H2020.
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7. Internacionalizace
Strategie fakulty v oblasti internacionalizace vyplývá z jejího dlouhodobého záměru a v roce
2017 byla realizována především v následujících oblastech:








dále rozšiřovat a prohlubovat mezinárodní charakter fakulty a internacionalizace
jejích činností;
vyhledávat zahraničních studenty z dalších zemí a rozšiřovat tak jejich diversitu;
rozvíjet strategická partnerství jak s akademickými, tak i neakademickými
zahraničními institucemi;
prohlubovat spolupráci se vzdělávacími institucemi ze zemí V4;
vyhledávat a rozvíjet dlouhodobý systém témat projektů rozvojové pomoci;
zvyšovat povědomí o výsledcích rozvojové činnosti, její popularizací a medializaci;
rozvíjet vědecko-výzkumnou i aplikovanou spolupráci se zaměřením na město
Brno a Jihomoravský kraj;




prezentace fakulty v zahraničí v rámci celouniverzitních aktivit i ve vlastní režii, a to
v oblastech, do nichž směřuje vzdělávací a výzkumná činnost fakulty;
rozvoj stávající vzdělávací a vědecké, výzkumné i odborné spolupráce
s partnerskými institucemi v zahraničí a navazování nové tvůrčí spolupráce.

V rámci internacionalizace se fakulta zapojila v roce 2017 do mezinárodních vzdělávacích
programů a pokračovala v rozšiřování portfolia možností mobilit jak studentů, tak
akademických i neakademických pracovníků. V současnosti je na úrovni FRRMS uzavřeno
63 smluv E+, FRRMS je členem dvou sítí CEEPUS, kde je členem sítě CIII-AT-0050-13-1718
„Education without frontier“ (síť 28 univerzit) a CIII-SI-0111-12-1718 „GEOREGNET“, síť 18
univerzit. Kromě toho jsou na úrovni univerzity uzavřeny smlouvy, které jsou využívány na
fakultní úrovni. Dále je fakulta aktivní v uzavírání nových bilaterálních smluv se zeměmi mimo
EU.
Mezinárodní charakter fakulty podporuje výjezdy jejích studentů do zahraničí, stejně tak i
příjezdy studentů ze zahraničí. V letním semestru 2016/2017 vyjelo 51 studentů do zahraničí,
37 zahraničních studentů přijelo na FRRMS. V zimním semestru 2017/2018 vyjelo 45 studentů
do zahraničí, 44 zahraničních studentů přijelo na FRRMS. Jedná se o studijní pobyty v rámci
programu Erasmus+, CEEPUS a bilaterálních smluv, kdy studenti strávili semestr v zahraničí
a získané kredity jim byl započteny do plnění jejich studijních povinností.
V roce 2017 se na přímé výuce v anglických studijních programech podílelo 12 hostujících
zahraničních lektorů (Španělsko, Peru, Bosna a Hercegovina, JAR, Ghana, Jordánsko,
Thajsko, Itálie, Německo, Čína) na řadě předmětů vyučovaných v AJ. V roce 2017 byla
navázána vědecká a odborná spolupráce se zástupci ze vzdělávacích institucí v Číně,
Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Chile, Itálii, Kongu či Rakousku.

33

Internacionalizace

Str. 34

V roce 2017 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií propagovala svoji činnost ve
formě dodání propagačních materiálů a letáků v rámci veletrhů, kde Mendelova univerzita
v Brně vystupovala jako celek. Samostatně FRRMS propagovala svoji činnost na vzdělávacím
veletrhu v Minsku.
V roce 2017 byl aktualizován obsah webových stránek frdis.com, primárně určený pro
zahraniční zájemce o studium v anglickém jazyce, zejména podmínky a termíny přijímacího
řízení v akademickém roce 2017/2018. V souvislosti s aktualizací těchto webových stránek a
zvyšujícími se potřebami pro internacionalizaci fakulty bylo rovněž v prosinci 2017 realizováno
přijímací řízení pro zájemce o studium v Ghaně.

7.1.
Naplnění Aktualizace Dlouhodobého záměru
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 v oblasti
internacionalizace (Prioritní cíl 5)
5. Rozšiřovat a prohlubovat mezinárodní charakter fakulty a internacionalizace jejich
činností zahrnující dílčí cíle:
5.1. Rozvíjet geografickou diverzitu zahraničních studentů fakulty.


Kontrolovatelné výstupy: zpráva o realizovaných opatřeních na podporu získávání
zahraničních studentů z více regionů



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, program Institucionální podpory A



Odpovědnost: proděkan pro zahraničí ve spolupráci s proděkanem pro
pedagogiku, PR oddělení.

Tento cíl je průběžně naplňován a bude pokračovat v následujícím roce.

5.2. Rozvíjet strategická partnerství s neakadamickými zahraničními institucemi.


Kontrolovatelné výstupy: seznam navrhovaných strategických partnerství, včetně
harmonogramu jejich projednávání a uzavírání



Zdroje: OP VVV Konkurenceschopný absolvent



Odpovědnost: fakultní garant projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent

Tento cíl je průběžně naplňován, například v projektu vinařská platforma s cílem navázat
spolupráci s institucemi a podniky z oboru.
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5.3. Podporovat a rozšiřovat partnerství mezi univerzitními ústavy v ČR a V4.


Kontrolovatelné výstupy: zpráva, zahrnující aktuální stav za jednotlivé ústavy



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, vnější zdroje



Odpovědnost: proděkan pro zahraničí ve spolupráci s vedoucími ústavů

Tento cíl je průběžně naplňován. Byla navázána spolupráce s univerzitou v Krakowě, Nitře,
Trnavě, Petöfi v rámci programu CEEPUS.
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8. Řízení kvality
Jedním ze strategických cílů stanovených v dlouhodobém záměru univerzity pro léta 2016–
2020 je nastavení systému řízení kvality na Mendelově univerzitě v Brně. V roce 2017, v
období květen až červenec fakulta realizovala pilotní vnitřní hodnocení kvality, jehož
výsledkem je nastavení systému vnitřního hodnocení kvality na všech fakultách a
vysokoškolském ústavu Mendelovy univerzity v Brně.
Na FRRMS je systém řízení kvality systematicky nastavován, aby umožňoval zlepšování a
zkvalitňování činnosti na fakultě. Účelem vnitřního hodnocení kvality je ověření systému řízení
kvality na fakultě pomocí nastavení jednotlivých úrovní hodnocení, přiřazení zaměstnanců k
jednotlivým rolím v systému, nastavení standardů kvality, ukazatelů a hodnotících stupnic.
Standardy a postupy vnitřního hodnocení kvality jsou rozděleny do čtyř samostatných úrovní:
I. Úroveň - hodnocení kvality bylo prováděno v rolích prorektor, kvestor a kancléř̌. Hodnoceno
bylo celkem 21 kritérií kvality a 53 ukazatelů v pěti oblastech činnosti. Pro hodnocení v I.
úrovni byl stejně jako u II. úrovně pro každý ukazatel stanoven standard jako minimální
referenční hodnota.
II. Úroveň - hodnocení kvality prováděli zaměstnanci v rolích děkan/proděkan (nebo ředitel
VÚ/zástupce ředitele VÚ) a tajemník. Hodnoceno bylo celkem 19 kritérií kvality a 49 ukazatelů
ve čtyřech oblastech činnosti. Pro hodnocení ve II. úrovni byl pro každý ukazatel stanoven
standard jako minimální referenční hodnota. Hodnotící škály a standardy byly stanoveny
individuálně pro každou organizační součást. Ve II. úrovni byla hodnocena kritéria kvality a
ukazatele ve čtyřech oblastech činnosti, kterými jsou vzdělávací činnost, tvůrčí činnost,
naplňování třetí role a oblast řízení. Počet hodnocených ukazatelů̊ se na jednotlivých
součástech lišil podle jejich relevance (např. součásti nerealizující doktorské studium
nehodnotily ukazatele týkající se studentů doktorského studia apod.).
III. Úroveň - hodnocení kvality prováděli zaměstnanci v rolích garant studijního oboru, vedoucí
ústavu a vedoucí pracoviště̌. Hodnoceno bylo celkem sedm kritérií kvality a deset ukazatelů̊
ve čtyřech oblastech činnosti. Hodnoceno bylo celkem deset ukazatelů̊ kvality. Ukazatele U301, U3-02, U3-05 a U6-06 byly ukazatele výpočtové, u ostatních ukazatelů̊ byla škála
definována slovně̌. U ukazatelů̊ U3-07 a U3-08 byly navíc sledovány hodnoty parametrů.
Ukazatele U3-09 a U3-10 byly společné pro roli „vedoucí ústavu“ a pro roli „vedoucí
pracoviště̌“.
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IV. Úroveň - hodnocení kvality prováděli zaměstnanci v rolích garant předmětu,
akademický/vědecký pracovník, neakademický pracovník a garant kurzu CŽV. Hodnoceno
bylo celkem šest kritérií kvality a devět ukazatelů̊ ve čtyřech oblastech činnosti. Hodnoceno
bylo celkem devět ukazatelů̊ kvality. Ukazatele U4-01, U4-02, U4-05 a U4-06 byly ukazatele
výpočtové, u ostatních ukazatelů̊ byla škála definována slovně̌. U ukazatelů̊ U4-07 a U4-08
byly navíc sledovány hodnoty parametrů. Ukazatel U4-09 byl společný pro roli
„akademický/vědecký pracovník“ a pro roli „neakademický pracovník“.
Výsledky pilotního řízení kvality byly po skončení jednotlivých úrovní vyhodnoceny a
zaznamenány výsledky dílčího hodnocení dle úrovní a rolí, v jednotlivých tabulkách a
souhrnně byla zpracována „Zpráva o pilotním vnitřním hodnocení kvality“. Jednotlivé zprávy
a výsledky z vnitřního hodnocení kvality byly systematicky zveřejněny odpovědným
pracovníkům fakulty a zaměstnancům fakulty/vysokoškolského ústavu a budou využity při
nastavování škál a standardů pro další období hodnocení. Dle výsledků pilotního vnitřního
hodnocení kvality byly provedeny úpravy nastavení systému řízení kvality a procesu
hodnocení kvality.
Cílem pilotního vnitřního hodnocení bylo ověřit nastavení systému vnitřního hodnocení kvality
na univerzitě̌.
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8.1.
Naplnění Aktualizace Dlouhodobého záměru
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 v oblasti řízení
kvality (Prioritní cíl 6)
6. Implementace systému zajištění kvality akademických činností
6.1. Zvyšovat kvalitu bakalářských a diplomových praxí aktualizovanou systematizací
jejich zadávání.


Kontrolovatelné výstupy: aktualizace
závěrečných prací, metodický pokyn



Zdroje: vlastní zdroje



Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku, děkan

vyhlášek

děkana

pro

zpracování

Dílčí cíl byl v roce 2017 řešen na individuální a konzultační úrovni. Proběhlo vyhodnocení
vazby výsledku obhajoby závěrečných prací a posudků oponenta a vedoucího. Plnění
úkolu pokračuje v roce 2018.

6.2. Rozvoj studentských evaluací předmětu zavedením formuláře evaluace v AJ.


Kontrolovatelné výstupy: upravený formulář



Zdroje: vlastní zdroje



Odpovědnost: proděkan pro pedagogiku

Snaha o naplnění cíle probíhala ve sledovaném roce v kooperaci s rektorátem. K naplnění
cíle dojde v roce 2018.

6.3. Implementace Systému hodnocení kvality Mendelu.


Kontrolovatelné výstupy: výstupy hodnocení kvality



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro koncepci a rozvoj, referentka pro kvalitu

Implementace Systému hodnocení kvality Mendelu probíhalo v souladu se Zprávou o pilotním
vnitřním hodnocení kvality
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6.4. Vytvořit

komplexní a

objektivní systém

hodnocení zátěže akademických

pracovníků


Kontrolovatelné výstupy: Systém hodnocení



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: děkan, proděkan pro koncepci a rozvoj

Cíl byl průběžně řešen v úrovni diskuze. Jeho dokončení se předpokládá v roce 2018.
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Příloha
Přehled členství pracovníků FRRMS v mezinárodních a
profesních organizacích a redakčních radách
Organizace
Asociace pro vodu v krajině

Česká demografická společnost
Česká geografická společnost
Česká geografická společnost
(ČGS)
České kriminologické společnosti
(ČKS)
České sociologické společnosti
(ČSS)
České společnosti pro politické
vědy (ČSPV)
Českomoravské psychologické
společnosti

ČR
ČR

Členové
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.,
prof. Ing. Milan Palát, CSc.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.,
prof. Dr. Ing. Libor Grega,
prof. Ing. Milan Palát, CSc.,
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.,
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

ČR

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Člen ČAZV

ČR

Člen ČAZV
Člen České geografické
společnosti
Člen German Society of Plant
Nutrition
Člen German Soil Science
Society
Člen Hodnotícího panelu 502 –
Fyziologie a genetika živočichů,
veterinární lékařství GAČR
Člen komise vědecké grantové
agentury MŠ SR a SAV

ČR

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.,
dr. h. c.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

ČR

Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.

Biometrická komise ČAZ
Croatian Soil Science Society
Česká akademie zemědělských
věd (ČAZV)

Stát
ČR
ČR
Chorvatsko
ČR

PhDr. Mgr. Josef Smolík, LL.M.,
Ph.D., MBA
PhDr. Mgr. Josef Smolík, LL.M.,
Ph.D., MBA
PhDr. Mgr. Josef Smolík, LL.M.,
Ph.D., MBA

ČR
ČR
ČR
ČR

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.

Německo
Německo
ČR

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

SR

Člen komise výživy rostlin ČAZV

ČR

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.,
dr. h. c.

Člen Kontrolní rady centra
CENAKVA (Jihočeské výzkumné
centrum akvakultury a
biodiverzity hydrocenóz)

ČR

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

40

Příloha

Str. 41

Člen Odboru ekonomiky, řízení,
sociologie a informatiky České
akademie zemědělských věd
Člen Odboru ekonomiky, řízení,
sociologie a informatiky České
akademie zemědělských věd
Člen Odboru ekonomiky, řízení,
sociologie a informatiky České
akademie zemědělských věd
Člen Poradního sboru
vysokoškolského statku Školní
lesní podnik Masarykův les Křtiny
člen Poradního sboru
vysokoškolského statku Školní
zemědělský podnik Žabčice
Člen Pracovní skupiny II
„Udržitelné zemědělství a
lesnictví“ Programu aplikovaného
výzkumu Ministerstva
zemědělství na období 20172025, ZEMĚ
Člen redakční rady časopisu
Agrochémia (Nitra)
Člen redakční rady časopisu
Obrana a strategie
Člen redakční rady European
Countryside
Člen redakční rady International
Journal of Business &
Management
Člen redakční rady norského
impaktovaného časopisu Acta
Agriculturae Scandinavica,
Section B, Plant and Soil Science
Člen redakční rady slovenského
vědeckého časopisu Agrochémia
Člen vědecké rady FRRMS
MENDELU
Člen vědecké rady MENDELU
Člen vědecké rady VÚB
Havlíčkův Brod
Člen Vědecké rady, Fakulta
rybářství a ochrany vod,
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
členka Odboru ekonomiky, řízení,
sociologie a informatiky České
akademie zemědělských věd
Ecosystem services partnership

ČR

prof. Dr. Ing. Libor Grega

ČR

prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.

ČR

prof. Dr. Ing. Libor Grega

ČR

prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.

ČR

prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.

ČR

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.,
dr. h. c.
PhDr. Mgr. Josef Smolík, LL.M.,
Ph.D., MBA

SR
ČR
ČR

Ing. Simona Miškolci, Ph.D.

ČR

Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Norsko

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

SR

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.,
dr. h. c.
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.,
dr. h. c.
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.,
dr. h. c.

ČR
ČR
ČR
ČR

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

ČR

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.

Mezinárodní
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Ekonomická komise Agrární
komory
Ekonomická komise Agrární
komory
Ekonomická komise Agrární
komory
European Association of
Agricultural Economists (EAAE)
European Regional Science
Association
Evropská asociace agrárních
Ekonomů
FSC ČR
Hodnotitel projektů Slovenian
Research Agency
Hodnotitelé Národního
akreditačního úřadu
IALE International, IALE CZ
International Journal of Public
Administration, Management and
Economics Development
Journal of Landscape
management
Komise pro státní doktorské
zkoušky a obhajoby disertačních
prací Ekonomicko- správní
fakulta Masarykovy univerzity
Member of Management Board
Sir Padamptat Singhania
University of Udaipur
Místopředseda certifikační rady
CO IPMA CZ
Výkonný manažer certifikačního
orgánu IPMA CZ
Oborová komise Fakulty
európskych štúdií a regionálneho
rozvoja v študijnom odbore 3.3.5
Verejná správa a regionálny
rozvoj
Oborová rada doktorského
studijního oboru Podniková a
odvětvová ekonomika programu
P6208 Ekonomika a
management, ČZU v Praze
Oborová rada doktorského
studijního oboru Řízení a
ekonomika podniku, Ekonomická

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Evropa

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.,
Ing. Ivo Zdráhal Ph.D.
Ing. Milan Damborský, Ph.D.
RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Mezinárodní

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

ČR
Mezinárodní,
ČR

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

ČR, SR

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc

ČR

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Indie
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
ČR,
mezinárodní

SR

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

ČR

prof. Dr. Ing. Libor Grega
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fakulta, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Oborová rada doktorského
studijního programu Ekonomika
a management, Fakulta
vojenského leadershipu,
Univerzita obrany v Brně

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
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Potravinářská komora člen
komise České cechovní normy a
komise Inovativní potravinářský
výrobek
Předsednictvo odboru ekonomiky
a řízení ČAZV
Rada České akademie
zemědělských věd (ČAZV)
Redakční rada Acta technologica
agriculturae Nitra
Redakční rada Acta Universitatis
Agriculturae et Silviculturae
Mendelianae Brunensis
Redakční rada časopisu
MENDEL GREEN
Redakční rada časopisu Acta
Universitatis Bohemiae
Meridionalis, JČU, České
Budějovice
Redakční rada časopisu
Agricultura Tropica et Subtropica
Redakční rada časopisu
EKONOMIKA A MANAGEMENT
Redakční rada časopisu Oradea
Journal of Business and
Economics
Redakční rada Folia Universitatis
Redakční rada Veterinární
medicíny
Spoločnost pre regionálnu vedu a
politiku – Slovenská sekce
(sdružuje i členy z ČR)
Správní rada Institutu pro
vzdělávání v zemědělství
Zemědělského svazu ČR
Strategický tým pro koncepci a
rozvoj venkova při MZe
Vědecká rada Ekonomické
fakulty JČU v Českých
Budějovicích
Vědecká rada Ekonomické
fakulty Jihočeské unhiverzity
v Českých Budějovicích
Vědecká rada Fakulty
regionálního rozvoje a
mezinárodních studií MENDELU
Vědecká rada Fakulty
regionálního rozvoje a
mezinárodních studií Mendelovy
univerzity v Brně

ČR

Ing. Barbora Daňková, Ph.D.
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR
SK

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

ČR

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

ČR

Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

ČR

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Ing. Nahanga Verter, Ph.D
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Rumunsko

Ing. Ivo Zdráhal Ph.D.

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

ČR

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

SR

Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR
ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

ČR

prof. Dr. Ing. Libor Grega
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Vědecká rada Fakulty
regionálního rozvoje a
mezinárodních studií Mendelovy
univerzity v Brně
Vědecká rada Fakulty
regionálního rozvoje a
mezinárodních studií MENDELU
Vědecká rada Fakulty
regionálního rozvoje a
mezinárodních studií Mendelovy
univerzity v Brně
Vědecká rada Institutu
celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně
Vědecká rada Institutu
celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně
Vědecká rada Institutu
celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně
Vědecká rada Mendelovy
univerzity v Brně
Vědecká rada Mendelovy
univerzity v Brně
Vědecká rada Mendelovy
univerzity v Brně
Vědecká rada Mendelovy
univerzity v Brně
Vědecká rada Podnikatelské
fakulty Vysokého učení
technického v Brně
Vědecká rada Provozně
ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze
Vědecká rada Provozně
ekonomické fakulty ČZU v Praze
Vědecká rada Ústavu
zemědělské ekonomiky a
informací v Praze
Výkonný redaktor: Acta
Universitatis Palackianae
Olomucensis
Zpravodaj české
bioklimatologické společnosti

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

ČR

prof. Dr. Ing. Libor Grega

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

ČR

prof. Dr. Ing. Libor Grega
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR
ČR

prof. Dr. Ing. Libor Grega
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR
ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR
ČR

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

ČR

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

45

Kontaktní informace

Str. 46

Kontaktní informace
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
děkan FRRMS
+420 545 136 305
jiri.schneider@mendelu.cz

Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
proděkanka pro koncepci, rozvoj a IT
+420 545 136 403
veronika.svatosova@mendelu.cz
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