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1 ÚVOD
V roce 2010 vstoupila Agronomická fakulta do 91. roku své existence a do 51. roku
vystupování pod názvem Agronomická fakulta. V září roku 2010 se setkali v areálu fakulty první
absolventi, kteří měli na diplomu uvedeno Agronomická fakulta. Je zajímavé, že z tohoto ročníku
pocházeli 4 profesoři na vysokých školách a jeden z nich (prof. Filip) dokonce získal titul doktor
honoris causa na 3 různých zahraničních universitách. Tento úvod má jen naznačit, že historie výuky
na Agronomické fakultě má již za sebou dlouhou historii a výroční zpráva za rok 2010 je jednou v řadě
postupného vývoje. Do všech oblastí činnosti fakulty zasáhla v roce 2010 především nutnost šetřit
finanční prostředky. Byla snížena položka na proplácení mezd (asi o 10 %) bylo omezeno přijímání
nových pracovníků na nezbytně nutnou obměnu a dokonce od začátku nového akademického roku
2010-2011 bylo nutné ušetřit 2,5 milionu korun na provozních výdajích. Díky pracovníkům
Agronomické fakulty se však žádné z úsporných opatření neprojevilo na kvalitě výuky a zatím jen
minimálně na množství a kvalitě výzkumných prací.

1.1 Název, adresa, organizační struktura, vedoucí jednotlivých ústavů
Plný název a zkratka:
S účinností od 1. 1. 2010 byla univerzita přejmenována na Mendelovu univerzitu v Brně,
proto nadále bude v tomto materiálu používáno povolené zkratkové slovo „MENDELU“ a „AF
MENDELU“.
Agronomická fakulta (používaná zkratka AF nebo AF MENDELU)
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Adresa ústavů je shodná s adresou fakulty.
Na jaře roku 2010 došlo ke změně organizační struktury fakulty, kdy Akademický senát fakulty na
svém zasedání dne 15. 3. 2010 schválil změnu článku 4 „Organizační struktura“, v bodu 1. Bylo
doplněno za slovo ústavy slovní spojení „vědecko-výzkumná pracoviště“ a dále do části „Přílohy 1
Statutu fakulty – Seznam ústavů a vědeckovýzkumných pracovišť“ bylo doplněno pracoviště CEITEC
MENDELU. Zřízení tohoto vědeckovýzkumného pracoviště na Agronomické fakultě vyplývá ze
zapojení naší univerzity do projektu výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra
excelence financovaného z Evropských strukturálních fondů.
Názvy ústavů a vědecko-výzkumného pracoviště, vedoucí:
Ústav biologie rostlin (prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.)
Ústav aplikované a krajinné ekologie (prof. Ing. František Toman, CSc.)
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (prof. Ing. Jan Křen, CSc.)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.)
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.)
Ústav výživy zvířat a pícninářství (prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.)
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.)
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.)
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.)
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.)
Ústav techniky a automobilové dopravy (doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.)
Ústav technologie potravin (prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.)
Ústav chovu a šlechtění zvířat (prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.)
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Ústav chemie a biochemie (doc. RNDr. Petr Hrdlička, CSc.)
Ústav tělesné výchovy (Mgr. Petr Bedřich)
CEITEC MENDELU (výb. řízení na vedoucího prac. bude realizováno po započetí řešení projektu).

1.2 Organizační schéma fakulty
akademický
senát

proděkan pro
vědu a výzkum,
doktorská
studia

proděkan pro
informatiku a
rozvoj fakulty

děkan

vědecká
rada

kolegium
děkana

disciplinární
komise

proděkanka pro
studijní
záležitosti,
kolejní agendu,
přijímací řízení

proděkan pro
studijní
záležitosti,
studijní plány

proděkanka
pro mezinárodní vztahy,
akreditace

tajemnice

Ústavy a vědecko-výzkumné pracoviště:
Ústav biologie rostlin
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Ústav techniky a automobilové dopravy
Ústav technologie potravin
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Ústav chemie a biochemie
Ústav tělesné výchovy
CEITEC MENDELU

Děkanát:
- sekretariát, ref. PR
- systémový integrátor
- manažer pro výzkumnou a
projektovou činnost
- správce fakultních počítačů
- vedoucí studijního oddělení
o studijní oddělení

1.3 Složení kolegia děkana, vědecké rady, akademického senátu a
disciplinární komise, zastoupení žen v akademických orgánech
fakulty
V roce 2010 bylo složení orgánů AF následující:
Kolegium děkana:
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
doc. Ing. Marta Ščerbejová, CSc.
doc. Ing. Libor Severa, Ph.D.

děkan
proděkan pro vědu a výzkum, doktorská studia
proděkanka pro studijní záležitosti, studijní plány
(do 31. 1. 2010)
proděkan pro studijní záležitosti, studijní plány (od 1. 2. 2010)
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doc. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Ing. Milena Úradníčková
doc. Dr. Ing. Jan Mareš

proděkanka pro studijní záležitosti, kolejní agendu, přijímací
řízení
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty
proděkanka pro mezinárodní vztahy, akreditace
tajemnice fakulty
předseda Akademického senátu AF MENDELU

Akademický senát AF – složení od 1. 1. 2010:
předseda:
1. místopředseda:
2. místopředseda:
Členové:
pracovníci AF:

studenti AF:

doc. Dr. Ing. Jan Mareš
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Bc. Vojtěch Rada
Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (tajemník)
prof. MVDr. Petr Doležal, CSc.
Ing. Martin Fajman, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Dr. Ing. Luděk Hřivna (člen ekonomické komise)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Ing. Jiří Jandák, CSc. (předseda ekonomické komise)
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. (od 1. 3. 2010)
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
doc. Ing. Libor Severa, Ph.D. (do 31. 1. 2010)
doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (člen ekonomické komise)
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Petr Filip
Ing. Štěpán Lang
Adam Lohniský
Michal Malík
Bc. Alena Strašilová
Ondřej Štika

Vědecká rada AF:
Předseda:
Členové

prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
- akademičtí pracovníci AF:
prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.
doc. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (proděkanka)
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
prof. MVDr .Ing. Tomáš Komprda, CSc.
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (proděkanka)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (proděkan)
doc. Ing. Libor Severa, Ph.D. (proděkan)
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prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Spurný, CSc. (proděkan)
prof. Ing. František Toman, CSc.
- externí:
Ing. Radmila Grmelová, CSc., Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, územní odbor
pro JMK
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., děkan FAPPZ ČZU v Praze
Ing. Miroslava Navrátilová, Ph.D., Státní rostlinolékařská správa v Brně
doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., děkan FVL VFU v Brně
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc., PřF MU v Brně
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., FVHE VFU v Brně
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., FVHE VFU v Brně; VÚRH Vodňany
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., děkan ZF JČU České Budějovice
Ing. Jan Váňa, CSc., místopředseda Svazu soukromých zemědělců, Kroměříž
Disciplinární komise AF:
Předseda:
Členové:

doc. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
doc. Ing. Libor Severa, Ph.D.
Ing. Marie Balabánová (studentka)
Bc. Tomáš Marek (student)
Agronomická fakulta měla v roce 2010 ve vedení fakulty 3 ženy a 4 muže. Vedením ústavů však ani
jedna žena pověřena není. Zpravidla se ženy do výběrových řízení na místa vedoucích pracovníků na
AF hlásí zřídka.
Ve vědecké radě fakulty bylo celkem 8 žen z celkového počtu 27 členů, a to převážně v části externích
členů. Vyplývá to z toho, že VR AF je složena v části interních členů převážně z profesorů, z nichž
někteří jsou zároveň vedoucími ústavů.

1.4 Zastoupení fakulty v reprezentaci českých vysokých
v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích

škol,

Pracovník fakulty pověřený funkcí rektora prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c. je členem České
konference rektorů. Také Ing. Jiří Pospíšil, CSc. je členem Rady vysokých škol a o činnosti této
instituce pravidelně informuje na zasedáních senátu fakulty.
Tabulka 1: Zastoupení fakulty v mezinárodních a profesních organizacích
Organizace
Stát
European Animal Management – EURAMA
Francie
ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe
Rakousko
Pozn.: Status – postavení VŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod.

Status
člen
člen

Pozn. k číslování tabulek v celém materiálu: je zachováno číslování z osnovy MŠMT, pokud fakulta
některé tabulky nevyplňuje, je vynechána.
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2 Kvalita a excelence akademických činností
2.1 Počty akreditovaných studijních programů
Tabulka 2a: Přehled akreditovaných studijních programů/oborů AF MENDELU
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

Studijní programy
bakalářské

navazující
magisterské
P
K

magisterské

Celkem
studijních
doktorské programů

P
K
P
K
přírodní vědy
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3/3
3/3
a nauky
technické vědy
3/3
1/1
0/0
0/0
3/5
1/1
2/2
10/12
a nauky
zeměděl.-les.
a veter. vědy
6/9
3/3
2/2
1/1
5/15
2/2
4/7
23/39
a nauky
Celkem
9/12
4/4
2/2
1/1
8/20
3/3
9/12
36/54
Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma
Komentář:
Jednou z hlavních priorit AF v období let 2006-2010 byla práce na permanentní přípravě nových a
zkvalitnění stávajících studijních programů. Výsledkem celého akreditačního procesu, při jehož
přípravě byly akceptovány cíle DZ, byla obsahová inovace studijních plánů, rozšíření popř. redukce
předmětů, příprava mezifakultních studijních programů a další.
V roce 2010 byly připraveny podklady k žádosti o prodloužení akreditací jednoho navazujícího
magisterského programu a čtyř doktorských studijních programů, jejichž akreditace končila v srpnu
2010.
Tabulka 2c: Přehled studijních programů akreditovaných v cizím jazyce
Skupiny
akreditovaných
studijních programů

Studijní programy
bakalářské
P
1

K
1

magisterské
P
-

K
-

navazující
magisterské
P
K
1
-

doktorské

Celkem
studijních
programů

přírodní vědy a nauky
2
zeměděl.-les. a veter.
1
vědy a nauky
Celkem
1
1
1
3
6
Agronomická fakulta MENDELU nabízí studium v angličtině navazujícího magisterského oboru Horse
Breeding and Rural Tourism a doktorského studijního oboru Agricultural Chemistry. V roce 2010 nově
akreditovala v anglickém jazyce obory v bakalářském stupni General Agriculture a v doktorském
stupni Molecular Biology and Genetics of Animals a Plant Anatomy and Physiology. V roce 2010
studovali ve studijním programu v angličtině na AF MENDELU 2 studenti.
Svým studentům nabízí fakulta studium v mezinárodním programu EURAMA (European Animal
Management), ve kterém je členem konsorcia. V roce 2010 nestudoval tento obor žádný student.
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2.2 Zájem o studium na fakultě
Pro zvýšení skutečného zájmu uchazečů o studium na AF provádí fakulta mimo Gaudeamu v Brně a
Praze, Akadémia Bratislava a Dnů otevřených dveří i prezentace na středních školách, workshop pro
studenty středních škol, propagace studia na akcích Země živitelka v Českých Budějovicích, Polní dny
v Žabčicích a Nabočanech, na akci TechAgro a Salima na Výstavišti Brno, na chovatelských dnech po
celé republice, na akcích Majáles, Věda v ulicích. Podstatným zdrojem informací pro uchazeče
o studium je i reklama v novinách a časopisech, webové stránky fakulty a Facebook.
Fakulta se orientuje i na zatraktivnění zájmu studentů o studium i akreditací studijních oborů v cizím
jazyce (Všeobecné zemědělství na bakalářském stupni studia).
Tabulka 3: Zájem uchazečů o studium na AF MENDELU
Skupiny akreditovaných studijních
programů
Celkem

Počet
podaných
přihlášek 1)

přihlášených 2)

přijetí 3)

přijatých 4)

2682

2673

1916

AF
nesleduje

zapsaných
5)

1163

přírodní vědy a nauky
0
0
0
0
technické vědy a nauky
709
707
578
342
zeměděl,-les. a veter. vědy a
1973*
1966*
1338*
821*
nauky
* z toho do Bc. univerzitního
studijního oboru
233
233
90
60
Podnikání v agrobyznysu
1)
Počet všech přihlášek (do Bc. a NMgr. studia), které VŠ obdržela.
2)
Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení.
3)
Počet všech kladně vyřízených přihlášek.
4)
Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou
zahrnuti vícenásobně přijatí.
5)
Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu.
Počet podaných přihlášek oproti roku 2009 poklesl o 8 %. I když zmíněný pokles prozatím není
alarmující, s největší pravděpodobnosti se začíná projevovat demografický vývoj společnosti a
očekávaný pokles zájemců o studium.
Největší zájem uchazečů u bakalářského studia je nadále o obory Technologie potravin, Zootechnika
a Agroekologie, i když v porovnání s rokem 2009 počet přihlášek na Technologii potravin a obor
Zootechnika poklesl o 10 % a Agroekologii o 30 % a o 20 % se zvýšil zájem o obor Odpadové
hospodářství.
Na bakalářský stupeň byli v roce 2010 přijímáni studenti na základě prospěchu na střední nebo vyšší
odborné škole.
Na navazující magisterský stupeň byli studenti AF přijati na základě prospěchu na bakalářském stupni
(max. do průměru prospěchu 2,13, což odpovídalo cca 70 % přijímaných), ostatní studenti byli
přijímáni na základě výsledků přijímacího testu z povinného předmětu státní závěrečné zkoušky
předchozího bakalářského studia na AF Mendelovy univerzity v Brně (co se týkalo i všech studentů,
kteří absolvovali bakalářský stupeň mimo AF MENDELU).
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2.3 Studenti v akreditovaných studijních programech
Fakulta k 31. 10. 2010 naplnila a mírně překročila směrná čísla přepočteného počtu studentů určená
fakultě v rámci univerzity. Jak je uvedeno výše, je trvalý zájem o obory, které přímo nesouvisí se
zemědělskou prvovýrobou a stagnuje zájem o obory s typicky zemědělským zaměřením. Fakulta a
programové rady začínají pracovat na reakreditacích stávajících oborů jak bakalářského tak i
magisterského studia a připravovat profily absolventů v součinnosti se zaměstnavateli a upravit
studijní plány tak, aby bylo dosaženo předpokládaných dovednosti absolventů.
Tabulka 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech fakulty k 31. 12. 2010
Skupiny
akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy
a nauky
technické vědy
a nauky
zeměděl.-les. a
veter. vědy a nauky
Celkem

Studenti ve studijním programu
bakalářské

magisterské

navazující
magisterské
P
K

P

K

P

K

0

0

0

0

0

440

35

0

0

1140

90

0

1580

125

0

doktorské

Celkem
studentů

P

K

0

35

7

42

228

0

20

9

732

0

472

102

87

47

1938

0

700

102

142

63

2712

2.4 Absolventi fakulty, uplatnění na trhu práce
V akademickém roce 2009/2010 připravila fakulta pro budoucí absolventy setkání se zástupci
výrobních podniků a institucí tzv. Trh pracovních příležitostí. Fakulta i budoucí zaměstnavatelé si
uvědomují, jak je důležitá praxe studentů v provozu, ale na druhé straně ne všechny výrobní podniky
projevují vstřícnost v přijímání našich praktikantů.
Fakulta spolupracuje s podniky, které studenty v rámci praxe zaměstnávají a jejich připomínky a
náměty se bude snažit implementovat do studijních plánu v rámci reakreditací.
Struktura a zaměření studovaného oboru je jedním z hlavních předpokladů pozdějšího uplatnění
absolventa na trhu práce. Důležitým faktorem při hledání práce je i vlastní iniciativa absolventa. Při
uplatnění absolventa neméně důležitá je i struktura regionálního trhu nabídky pracovních příležitosti.
Ekonomická krize, která výrazně oslabila průmysl, oslabila i možnosti uplatnění absolventů v oborech
i méně atraktivních, mezi které můžeme zařadit i zemědělské obory.
Tabulka 5: Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů fakulty v období od
1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
přírodní vědy a
nauky
technické vědy a
nauky
zeměděl.-les. a
veter. vědy a nauky
Celkem

Absolventi ve studijním programu
bakalářské

magisterské

navazující
magisterské
P
K

P

K

P

K

0

0

0

0

0

92

15

0

0

258

35

1

350

50

1

doktorské

Celkem
absolventů

P

K

0

5

1

6

110

0

1

5

222

32

237

15

13

6

597

32

347

15

19

12

826
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2.5 Neúspěšní studenti, opatření vedoucí ke snižování neúspěšnosti
Ve srovnání s předcházejícím rokem, počet studentů, kteří nedokončili své studium, se nám
nepodařilo snížit a udržuje se na konstantní hodnotě. Z celkového počtu neúspěšných studentů 90 %
tvoří studenti bakalářského studia. U těchto studentů je neúspěšnost ovlivněna několika faktory,
proto bylo by vhodné provést průzkum, týkající se hodnocení obtížnosti studia a zjištění, co by
studentům pomohlo studium usnadnit, případně jaké důvody vedly studenty k předčasnému
ukončení studia (ze strany fakulty nebo studenta). Průměrná úspěšnost studentů prvních ročníku se
pohybuje na 50% úrovni. Z hlediska obsahové náročnosti, zejména v prvním ročníku studia, bude
přehodnocována vhodnost předmětové skladby jednotlivými oborovými komisemi, a to při přípravě
nových studijních plánů v rámci reakreditace.
Téměř 5 % z neúspěšných studentů tvoří studenti kombinované formy navazujícího magisterského
studia a prezenční formy doktorského studia. U studentů magisterského studia neúspěšnost pramení
z nedostatku časového prostoru pro studium vedle zaměstnání, příp. nevytváření podmínek na výuku
ze strany zaměstnavatele (pokud studium je vlastní iniciativa studenta). Pro některé doktorandy
nástup do doktorského studia představuje prodloužení si studentského života, než nastoupí do
zaměstnání a pro některé je to nízká finanční motivace.
Tabulka 6: Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech fakulty
v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
přírodní vědy a
nauky
technické vědy a
nauky
zeměděl.-les. a
veter. vědy a nauky
Celkem

Neúspěšní studenti ve studijním programu
bakalářské

magisterské

navazující
magisterské
P
K

P

K

P

K

0

0

0

0

0

112

15

0

1

281

46

0

393

61

0

doktorské

Celkem
studentů

P

K

0

9

3

12

5

0

4

1

138

0

15

1

8

5

356

1

20

1

21

9

506

2.6 Využívání kreditového systému, udělování dodatku k diplomu
(Diploma suplement Label a ECTS Label)
Fakulta v organizaci studia využívá a nadále plánuje využívat European Credit Transfer System (dále
jen ECTS), který je realizován komplexně na bakalářském a magisterském stupni a jeho využití vyplývá
z platného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně. Systém ECTS umožňuje
studentům vytvořit si individuální studijní plán a pomocí Univerzitního informačního systému si
sestavit vlastní rozvrh výuky. ECTS umožňuje studentům část studia absolvovat na zahraničních
vysokých školách (počet mobilit studentů v rámci programu SOCRATES stále roste).
Fakulta vydává standardně dodatek k diplomu (Diploma Supplement) pro všechny typy studia
(bakalářské, navazující magisterské a doktorské) a v roce 2010 se plně zapojila do řešení rozvojového
projektu, sloužícího pro vytvoření podkladů pro podání žádosti o ECTS Label. Téměř všechny
požadavky k podání žádosti byly splněny v roce 2010, část požadavků bude doplňována ještě
v průběhu roku 2011. V rámci řešení tohoto projektu byly u jednotlivých předmětů specifikovány
znalosti, dovednosti, přiřazeny kompetence a předpokládaná hodinová zátěž studentů.
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Následně byl vytvořen systém průběžného hodnocení hodinové zátěže studentů a získaných
kompetencí. Vyhodnocováním tohoto systému by měly oborové komise optimalizovat obsahovou
náplň předmětů oboru a kreditové ohodnocení předmětů.

2.7 Odborná spolupráce fakulty s regionem, propojení teorie a praxe
a spolupráce s odběratelskou sférou
V této oblasti fakulta prostřednictvím svých ústavů spolupracuje se zemědělskou, potravinářskou,
technickou sférou, s výzkumnými institucemi a jinými univerzitami dle svého odborného zaměření.
Studenti ve spolupráci nebo přímo v podmínkách firem řeší závěrečné práce na všech stupních
studia. Na druhé straně odborníci z praxe přednáškovou činnosti jsou zapojování do pedagogické
činnosti fakulty. Spolupráce se rozvíjí i formou stáží a praxí studentů. AF pozitivně přijímá možnosti
exkurzí do podniků, i když v této oblasti se stále více potýkáme s negativním stanoviskem ze strany
provozovatelů.
AF organizuje, hlavně pro studenty posledních ročníků studia, „Trh pracovních příležitosti“, kde
potencionální budoucí zaměstnavatelé, spolupracující firmy presentují své odborné zaměření,
potřeby a možnosti uplatnění absolventů.
Ústav biologie rostlin (211)
V rámci řešení úkolů výzkumných projektů ústav spolupracuje s:
 AGRITEC, výzkum, šlechtění, služby, s. r. o., Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích,
Biologickým centrem AV ČR, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a Ústavem
experimentální botaniky AV ČR v rámci výzkumného centra 1M 06030,
 Agritec Plant Research, s. r. o., Biologickým centrem AV ČR, UP Olomouc a SEMO, s. r. o. v
rámci řešení projektu NAZV QI 91A229,
 Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě pokračuje spolupráce na studiu
tvorby hlíz a s podnikem AGRA, Střelské Hoštice spolupráce na problematice tvorby výnosu a
jeho kvality,
 Zemědělským výzkumným ústavem Kroměříž, s. r. o., Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž,
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Českou zemědělskou
univerzitou v Praze, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a se Zemědělskou
univerzitou Wroclaw v rámci studia molekulárních markerů u obilovin,
 Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích v rámci
řešení úkolů projektu NAZV QH 81101 a projektu MŽP SP/2d4/83/07,
 Biochemickým ústavem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ústavem přírodních
drog Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (GA ČR 522/07/0995),
 Biofyzikálním ústavem AV ČR v Brně v rámci řešení projektu GA ČR 204/09/H002 zaměřeného
na aplikaci metod molekulární biologie u rostlin,
 Univerzitou v Gentu, Belgie (Dr. Friml) – mezinárodní spolupráce na imunolokalizaci PIN
proteinů.
V rámci Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu je řešena podpora talentovaných studentů
středních škol (SOČ) – „Detekce genetické variability obilovin mikrosatelitními markery“ a v rámci
SoMoPro (program pro hostující vědce) – somatická embryogeneze jehličnanů (garant: prof. Havel,
hostující vědec: doc. Krajňáková).
Ústav aplikované a krajinné ekologie (215)
V rámci řešení úkolů výzkumných projektů ústav spolupracuje s:
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Krajským úřadem JmK – odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody a krajiny –
účast na pořádaných seminářích, konzultace nové legislativy, rozbor řešení praktických
problémů,
Obcemi Mohelno, Dukovany, Senorady a Lhánice – problematika péče o dřeviny a významné
krajinné prvky zahrnující např. pomoc s přípravou podkladů k žádostem o dotace či vlastní
realizaci navrhovaných zásahů,
Sdružením obcí Sokolov východ – spolupráce v rámci mezinárodního projektu Interreg IV C
pod názvem ReSource, řešení otázky revitalizace regionu po těžbě.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie (217)
Poloprovozní pokusy, odborné konzultace a semináře, polní dny, práce v odborných komisích a
organizacích:
Agrotechnická opatření pro řešení problémů sucha v Moldávii (IRCON, s. r. o.), Dlouhodobé polní
pokusy pro potřeby zemědělského výzkumu, MZe a zemědělského poradenství (Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v. v. i.). Poloprovozní pokus s různým zpracováním půdy a zakládáním porostů
kukuřice na zrno (Agroservis, 1. Zemědělská Višňové, a. s.). Poloprovozní pokus s různými způsoby
zakládání porostů máku (Rostěnice, a. s.). Odborný výklad k dlouhodobým pokusům na polním dnu
Výzkumného ústavu rostlinné výroby (Výzkumná stanice Ivanovice na Hané). Dále pak Státní
rostlinolékařská správa, Rozhodčí na Mistrovství ČR v orbě, Komise ÚKZÚZ pro doporučování odrůd
pšenice a ječmene, Rada VÚRV Praha, v. v. i., Odrůdová komise při MZe ČR.
Účast za ČR v mezinárodním porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG – Feldtage
v SRN (15. – 17. června 2010 v zemědělském podniku Rittergut Bockerode u Hannoveru, spolková
země Niedersachsen). Organizování polních dnů na polní pokusné stanici v Žabčicích (MendelAgro
2010 10. 6. 2010 a Slunečník – 7. 9. 2010). Registrační pokusy (Syngenta CZ, SRN, CH, Arysta, Biocont,
TRIM plus, ATC Rohrau)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (219)
Ústav poskytuje širokou poradenskou a konzultační činnost odborným institucím, úřadům státní
správy a zemědělské praxi v oblasti šlechtění rostlin, vyhodnocení experimentálních dat, volby odrůd
polních plodin, technologického poradenství, rostlinných komodit pro léčivé, aromatické a
kořeninové rostliny a také v oblasti invazních druhů hmyzu a regulace škůdců rostlin, determinace
patogenů a možnosti ochrany rostlin. Ústav je rovněž členem řešitelského týmu projektu Poradenské
centrum na MZLU v Brně. V rámci poskytované poradenské činnosti spolupracuje zejména s
Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Agrární komorou ČR, ÚKZÚZ, s
Českou společností rostlinolékařskou, Státní rostlinolékařskou správou (Brno, Opava, Ústí nad Orlicí),
VÚRV Praha, v. v. i. a s některými soukromými subjekty, např. Agritec Šumperk, VÚB v Havlíčkově
Brodě, Elita semenářská, a. s., RAGT Czech, s. r. o. – ŠS Branišovice, Limagrain Central Europe Cereals,
s. r. o. – ŠS Hrubčice, Agro Tuřany, ZZN Havlíčkův Brod, a. s.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (221)
• Spolupráce s vodohospodářskou sekcí ochrany vod centrálního vodohospodářského dispečinku –
prameniště a dálkové přivaděče Brněnské vodovody a kanalizace, a. s., Brno při výzkumu zmírnění
dusíkaté zátěže v jímací oblasti pitné vody pro brněnskou městskou aglomeraci cestou povzbuzení
mikrobiálních aktivit.
• Spolupráce se Zemědělskou a ekologickou regionální agenturou ZERA Náměšť nad Oslavou při
monitorování intenzity, rozvoje a kumulace odpadních látek z chovu hospodářských zvířat do
podloží, povrchových a podzemních vod.
• Spolupráce s Botanickým ústavem AV ČR, oddělení ekologie Brno při řešení grantu IAA600050616.
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• Spolupráce při výzkumu zmírnění dusíkaté zátěže „Vplyv experimentálne zvýšenej teploty a
depozície dusíka na zraniteľné ekosystémy alpínskych lúk“: grant VEGA MŠ SR a SAV č.
02/0217/09, Ústav krajinnej ekológie, SAV Bratislava, Pobočka Nitra, doba řešení 2009 – 2012
• Spolupráce při výzkumu dusíkaté zátěže v NP Krkonoše, Spolupráce se Správou NP Podyjí při
řešení revitalizace vřesovišť a xerotermních stepních formací, spolupráce s ÚKZÚZ Brno a
Výzkumným ústavem pícninářským, spol. s r. o., Troubsko, spolupráce s Univerzitou Palackého v
Olomouci na vyhodnoceních mikrobiologické aktivity půd
• Spolupráce s Univerzitou v Malaze na projektu „Půdní mikrobiální aktivita ve středozemních
podmínkách jako indikátor desertifikace podél srážkového gradientu“ a na zahájeném projektu
„Výzkumná síť pro kontrolu eroze v Malaze“
• Spolupráce s firmou KWS OSIVA, s. r. o. na realizaci polních experimentů (disertační práce),
publikačních aktivitách (původní vědecká práce publikovaná v Thajsku 2010; vědecká publikace s
IF v Plant, Soil and Environment 12/2010) a zabezpečení přednášek pro zemědělskou praxi na
(mezinárodních) konferencích „Kukuřice v praxi“ a „ Energetické plodiny – nové výzvy
budoucnosti“
• Spolupráce s firmou K+S Kassel (SRN) z hlediska zabezpečení přednášek pro zemědělskou praxi na
odborných seminářích
• spolupráce s AGROFERT HOLDING, a. s. při testování a registraci nových hnojiv a při zajišťování
přednášek pro praxi
Ústav výživy zvířat a pícninářství (222)
Spolupráce probíhá dlouhodobě s
Výzkumnými ústavy: VÚŽV Praha, v. v. i.; VÚCHS Rapotín, s. r. o.; Univerzity: VFU Brno; SPU v Nitře;
ZF JU České Budějovice; UVL Košice; Politechnika Opolska w Opolu (Katedra techniki rolniczej i lesnej)
Firmami: Mikrop Čebín; Sano – Moderní výživa zvířat; Agrokonzulta Žamberk, s. r. o.; Bioferm CZ, s. r.
o.; Medipharm CZ, a.s.; VVS Verměřovice, s. r. o.; Alltechnology CZ, KWS osiva, s. r. o.; Mráz Agro, s. r.
o.; Seed Service, s. r. o.; Beuker Slovakia, s. r. o., Victus LA, s. r. o., ZEMSPOL, a. s., Sloup, Nutratech,
s.r.o., Nutriet, s.r.o.,
Regionálními správami: Agrární komora Brno venkov, Agrární komora Uherské Hradiště, Agrární
komora Jeseníky, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Moravský
kras, zastupitelstvo městyse Mohelno.
Ministerstvem zemědělství, odborem vědy a výzkumu – NAZV
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (223)
Probíhá spolupráce na grantových projektech s pracovištěm Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV
ČR Liběchov, v. v. i. na téma analýzy exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a
růst svalů prasat a studium chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat.
Výzkumná spolupráce probíhá také s Katedrou speciální zootechniky při Jihočeské Univerzitě v
Českých Budějovicích na téma zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární
genetiky.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (224)
Spolupráce probíhala s různými soukromými i státními subjekty. Byla realizována poradenská činnost
ohledně krajinného managementu (agroenvironmentální programy, péče o chráněná území).
Včelařské pracoviště trvale poskytuje poradenství týkající se chovu včel, otrav včel apod. Na základě
požadavků Agentury ochrany přírody a krajiny se pracovníci ústavu účastní průzkumů a studia
biodiverzity chráněných území, zemědělské krajiny a konkrétních agroekosystémů. Pokračuje
spolupráce pracovníků oddělení zoologie s firmou Biocont Laboratory na posuzování vlivů různých
způsobů hospodaření a ochrany rostlin zejména ve vinicích na biodiverzitu a životní prostředí.
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Oddělení rybářství a hydrobiologie pokračovalo v dlouholeté spolupráci s MRS Brno a jednotlivými
MO MRS v oblasti hospodaření na rybářských revírech. Na základě požadavků ČRS a MRS byla
zpracována studie „Zhodnocení úrovně zajišťování výkonu rybářského práva rybářskými svazy České
republiky v letech 2000 – 2009“, řešená formou doplňkové činnosti. Dále se oddělení podílelo na
zajištění kurzu a zkoušek pro získání oprávnění pro výkon funkce rybářské stráže, a to ve spolupráci i s
příslušným odborem Ministerstva zemědělství ČR. S provozními subjekty byla dále rozšířena
spolupráce s Rybníkářstvím Pohořelice, a. s. (víceletá spolupráce v oblasti sledování výskytu vodního
květu sinic, chovu ryb, kvality rybího masa, inovace technologie produkce candáta obecného), Kinský
Žďár, a. s. v oblasti hodnocení vlivu klimatických změn na hospodaření těchto společností, dále pak s
podniky Rybářství Třeboň Hld., a. s. a České rybářství, s. r. o., Mariánské Lázně. V rámci Operačního
programu Rybářství byly v roce 2010 realizovány dva pilotní projekty pro zavádění nových technologií
do výrobní praxe (Rybníkářství Pohořelice, a. s. a ESOX Štičí líheň Tábor, spol. s r. o.) a zahájena
příprava a řešení pilotních projektů se dvěma dalšími provozními subjekty (Rybníkářství Pohořelice, a.
s. a Rybářství Nové Hrady, s. r. o.). Zároveň oddělení rybářství a hydrobiologie zastupuje univerzitu ve
výběrové komisi pro opatření 3.4. Pilotní projekty OP Rybářství. Nadále probíhala konzultační činnost
oddělení v oblasti výroby krmiv pro ryby (KrmiMo, spol. s r. o., Tetčice; VKS Pohledští Dvořáci, a. s.,
Havlíčkův Brod; VKS PaP, a. s. Újezd u Brna a Výroba krmiv, spol. s r. o., Stříbrné Hory) a firmou Agrico
Třeboň. Pokračovala dlouhodobá spolupráce s dalšími provozními rybářskými podniky (konzultační
činnost, přímá spolupráce).
V rámci spolupráce s regionem a regionální správou pokračuje především spolupráce s odbory
životního prostředí a ochrany přírody na úřadech všech úrovní od obcí po krajské úřady a se správami
chráněných krajinných území. Spolupráce spočívá ve zpracovávání nejrůznějších hodnocení a
posudků, vyžádaných zoologických průzkumech různých území, posuzování antropických vlivů na
ekosystémy a hodnocení úrovně a změn biodiverzity. Pracovníci oddělení zoologie se podíleli na
komplexním hodnocení složení, rozmanitosti a významu fauny v katastrálních územích některých obcí
(Hustopeče, Starý Podvorov, Řícmanice), posuzování změn biodiverzity v maloplošných chráněných
územích v CHKO Moravský kras a CHKO Pálava ve spolupráci s jejich správami.
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (225)
V rámci řešení výzkumných center VC 1M06030 s názvem „Funkční genomika a proteomika ve
šlechtění rostlin“ a VC LC06034 s názvem „Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů“
spolupracuje Ústav se 14 domácími institucemi základního a aplikovaného výzkumu. Vedle zahraniční
spolupráce s řadou institucí související s funkcí sekretáře ESNA, zvláště při přípravě a realizaci
výročních konferencí v různých státech Evropy se na domácí půdě v oblasti pedagogické i výzkumné
(radiologie, radioekologie, radiobiologie) stále udržuje již tradiční a poměrně rozsáhlá spolupráce s
Ústavem biochemie a biofyziky FVHE, oddělením biofyziky a radioizotopů (VFU Brno), Univerzitou
obrany Brno, Klinikou nukleárních metod FN Brno – Bohunice, Centrem výzkumu Řež, s. r. o., JE
Dukovany a firmou GEORADIS, s. r. o.
Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky (227)
Spolupráce s Krajským úřadem Jihočeského kraje – realizace veřejné zakázky „Environmentální audit
v místě provozu zařízení Výkrmna brojlerů Čekanice“
Veletrhy Brno a.s., KÚ JmK, VAÚ Věž, a. s., Agrostroj Pelhřimov, Pivovar Litovel a. s., Pivovar Černá
Hora, a. s., VÚZT Praha, VÚPP Praha, AGRO PT Pačlavice, s. r. o., ZD Janovice, ZD Rostění, ZD
Morkovice, ZD Hostěnice, Lapaservice, s. r. o, KEIPIM Brno, ČKSLPU Brno, Invensys systems, s. r. o., TC
MACH, s. r. o., AQUA PROCON, s. r. o., Moravské naftové doly, ČEZ, Strojírny Olšovec, s. r. o. – vývoj
zařízení, GEPRO, a. s. – geoinformační technologie
Cukrovar Vrbátky – přednášky a výzkumná činnost, Cukrovar Prosebnice – přednášky a výzkumná
činnost, AGRO PT Pačlavice, s. r. o. – přednášky a výzkumná činnost, Tomášek servis, s. r. o. –
konzultační činnost, Zemspol, s. r. o – přednášky, Bilfinger Berger – konzultační činnost, ADAST
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Adamov, s. r. o – konzultační činnost, Město Adamov – konzultační činnost v oblasti využití GIS, Obec
Němčičky – konzultační činnost, MěÚ Mikulov – poradenství, Pivovar HOLBA, a. s. Hanušovice,
Ardanas, PMS Přerov, a. s. – výzkum, vývoj, KWS OSIVA, s. r. o. – přednášky, poradenství, výzkum,
EVECO Brno – konzultace, přednášky, ŠAMATA – konzultace, výzkum, Domino cubes, s. r. o., Siemens
Česká Republika, SKF Ložiska, a. s., Edest, s. r. o., Elesa Ganter GmBH, VUT Brno ÚPEI – konzultace,
výzkum, Pekárna Pelhřimov – výzkum, Kornfeil, s. r. o. – konzultace, výzkum, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a. s. – konzultace, výzkum, vývoj, FORTEX-AGS, a. s. – konzultace, výzkum, vývoj, ČEZ
Prodej, s. r. o. – konzultace, výzkum, vývoj, ROmiLL, spol. s r. o. – konzultace, výzkum, vývoj,
BAKTOMA spol. s r. o. – konzultace, výzkum, vývoj, ATHEA INTERNATIONAL, s. r. o. – konzultace,
výzkum, vývoj, Renergie s. r. o. – konzultace, výzkum, vývoj, VUT Brno, FP – pedagogická činnost
Ústav techniky a automobilové dopravy (228)
Spolupráce tradičně probíhá s VÚJE Trnava Slovensko, spoluřešitel grantu 0340-TS-03-10
„Vyhodnotenie parametrov meraní zostatkového výkonu vyhoretého jadrového paliva“, GA
Slovenské republiky. IFW ETH Zürich, Śvýcarsko – dlouhodobá spolupráce při rozvoji programů
computerové algebry a algoritmů numerické matematiky, Waterloo Maple Kanada – spolupracovník
a betatester programů computerové algebry, Strom Praha, a. s., AGROTEC, a. s., Hustopeče, AGRALL,
a. s. Bantice, AGROMEX a. s, Modletice, ZETOR Tractors, a. s., Brno, AGRI CS, a. s. Hustopeče, BOSCH
Group, s. r. o. Brno, BIC Ostrava, s. r. o.
Ústav technologie potravin (234)
Ústav dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným ústavem pro chov skotu v Rapotíně, Výzkumným
ústavem mlékárenským v Praze, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně,
Zemědělským výzkumným ústavem v Kroměříži, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí
v Brně, Výzkumným ústavem pivovarnickým a sladařským v Brně, s Milcom, a. s., centrální laboratoří
Mlekolab Pardubice, s řadou mlékáren (Olma Olomouc, Eligo Brno, Tatra Hlinsko, Moravia Lacto
Jihlava, Jaroměřická mlékárna, Povltavské mlékárny, Agricol Polička, Madeta Řípec, Polná, Kunín,
Yoplait Slušovice, Bystřice pod Hostýnem, Pribina Přibyslav, Valašská Bystřice, Choceň, Laksyma
Nedakonice, A. W. Loštice, Orrero, MIltra B, městečko Trnávka), s farmami Sedlák Šošůvka, kozí
farma Ratibořice, farma Olešenka, ovčí farma Ondruch Valašská Bystřice. Dále s regionální agrární
komorou a univerzitami VFU Brno a JU v Českých Budějovicích. Spolupráce s podniky MK Polička,
Promt Modřice, KMOTR Masna Kroměříž, Hamé, s. r. o. Babice, Natura Food Additives, Ketris,
družstvo Taurus, Fides Agro, Biokont, Delta mlýny, s. r. o. (pobočka Kyjov), ALFA mlýn a balírna
Pouzdřany, Ampa, s. r. o. (Pardubice – Bílé Předměstí), Mlýn Herber, spol. s r. o. (Opava – Vávrovice),
Pekárny Blansko, Pekárna Hepek Brno, Penam, a. s. (provoz Brno – Zábrdovice a Rosice u Brna),
Adriana, s. r. o. – výrobce těstovin (Litovel), PEKÁRNA TIEFENBACH, s. r. o. (pobočka Olšany
u Prostějova), IREKS ENZYMA, s. r. o., Brno – Horní Heršpice, RAGT Czech, s. r. o., Branišovice 1,
Selgen, a. s., Sibřina – Stupice, Sladovna Bruntál, Pivovar Černá Hora, Pivovar Holba Hanušovice, se
Společenstvím cukrářů ČR, se Svazem průmyslových mlýnů a Podnikatelským svazem pekařů a
cukrářů v ČR, s pekárnami United Bakeries, a. s., s firmami Ditana, spol. s r. o., Litolab, spol. s r. o.,
YARA Agri Czech Republic, s. r. o., Draslovka Kolín, Monsanto ČR, s. r. o., SPU Nitra, Emco, spol. s r. o.,
Pivovar Starobrno, Pivovar Litovel, a. s., Cukrovar Vrbátky, a. s., Hanácká potravinářská společnost –
cukrovar Prosebnice. V rámci výzkumných aktivit ústav spolupracuje s Plant Breeding Company
Strzelce, Department Borowo, Polsko. V rámci vývoje nových výrobků pro bezlepkovou dietu
spolupracuje s centrem pro bezlepkovou dietu s ředitelkou Ing. Ivou Bušínovou, vývoje zlepšujících
přípravků do pekařských výrobků s Alenou Půllánovou a vývoje nových moučných speciálů
s Biomlýnem, provoz Březník.
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Ústav chovu a šlechtění zvířat (235)
Spolupráce s chovatelským družstvem Impuls, Výzkumným ústavem pro chov skotu, Asociací
chovatelů masného skotu, ZD Dřevohostice v oblasti řešení externích grantových projektů MSMT
2b06107, 2b08037 a NAZV QI 191A055
Doplňková činnost s AGRO Jevišovice – použití sóji ve výživě kuřat (získán i výzkumný voucher od
hejtmanství JMK).
Spolupráce s ekologickými farmami ve Stříteži nad Bečvou, Valašské Bystřici a v Habří, VÚŽV Praha,
VÚCHS Rapotín při řešení projektu 2b06108 a QH 91271
V rámci výuky ústav spolupracuje s chovatelským družstvem Impuls, Hřebčínem Napajedla, Zemským
hřebčincem Tlumačov, Proagro Radešínská Svratka, Plemo Brno, a. s., AVIGEN Žabčice, Slovenskou
pol´nohospodárskou univerzitou v Nitre, Jihočeskou univerzita v Českých Budějovicích, Českou
zemědělskou univerzitou v Praze, Zoologickou zahradou Lešná a se Zoo Dvůr Králové nad Labem
Ústav chemie a biochemie (239)
Dlouhodobě je rozvíjena spolupráce ústavu s VŠCHT Praha a ČZU v Praze v oblasti identifikace a
stanovení přírodních látek v rostlinných a živočišných materiálech (1 grant GA ČR). Během
dlouhodobé spolupráce s LF UP Olomouc (1 grant GA ČR) byly získány zajímavé výsledky v oblasti
studia interakcí biomolekul (peptidů, enzymů, bílkovin aj.) s nízkomolekulárními sloučeninami
(farmaka, antioxidanty, cytostatika apod.) a byl z velké části objasněn metabolizmus detoxikace
benzochinolinových alkaloidů u krys a vyvráceny některé přežívající mylné závěry.
Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou MU Brno se rozvíjí zejména v oblasti tzv. speciační analýzy
(určení fyzikálně-chemických forem), především stanovení organometalických forem rtuti (methyl-,
ethyl- a fenylrtuť) vedle anorganické iontové formy pomocí HPLC-AFS a kapilární elektroforézy
s unikátním bezkontaktním konduktometrickým detektorem (C4D) a v oblasti identifikace a stanovení
významných biochemických sloučenin.
Spolupráce s Mikrobiologickým ústavem AV ČR (pracoviště Třeboň) probíhá v oblasti výzkumu
sekundárních metabolitů řas a sinic (1 grant GA ČR). Byly identifikovány a kvantifikovány deriváty
kyseliny benzoové a skořicové, které byly u sledovaných druhů řas a sinic popsány poprvé.
Navrhování nových materiálů pro elektrochemická čidla je prováděno v úzké spolupráci s Ústavem
mikroelektroniky Vysokého učení technického v Brně.

2.8 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků
Věková struktura akademických pracovníků na fakultě je v souladu s každoročně aktualizovaným
Plánem kvalifikačního růstu akademických pracovníků. V roce 2010 byl jeden ze zaměstnanců AF
MENDELU jmenován profesorem (prof. řízení však proběhlo již v r. 2009), proběhla 3 úspěšná
habilitační řízení a 4 asistenti (z toho 2 ženy) získali vědecký titul Ph.D. a tím postoupili do kategorie
odborných asistentů.
Vzhledem k perspektivám jednotlivých oborů, počtu vyučovaných studentů a předpokládanému
zájmu o studium na fakultě a také vzhledem k počtu mladých absolventů doktorských studijních
programů je důležité věnovat pozornost jejich motivaci k tomu, aby pokračovali ve vědecké i
pedagogické práci na mateřské fakultě. Je však třeba věnovat pozornost tomu, aby nově přijímaní
akademičtí pracovníci získávali zkušenosti z praxe
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Tabulka 7a: Akademičtí pracovníci AF – přepočtené1 počty
Akademičtí pracovníci
odborní
celkem
profesoři
docenti
asistenti
164,0
32,3
42,2
69,1
Tabulka 7b: Akademičtí pracovníci AF – fyzické počty

asistenti

lektoři

20,4

2,3

Akademičtí pracovníci
odborní
celkem
profesoři
docenti
asistenti
asistenti
177
33
43
76
25
Tabulka 7c: Věková struktura akademických pracovníků AF

celkem

ženy

1
2
16
13
1
33

3
1

Akademičtí pracovníci
odborní
docenti
asistenti
asistenti
celkem ženy celkem ženy celkem ženy
5
2
10
4
12
2
46
15
8
4
3
1
14
5
3
3
16
6
8
4
2
2
12
3
3
2
2

4

43

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

profesoři

12

76

28

Vědečtí
pracovníci

25

Vědečtí
pracovníci

lektoři

2

Vědečtí
pracovníci

lektoři
celkem

ženy

13

celkem

ženy

2

1

2

1

Pozn. Jako „vědečtí pracovníci“ jsou v tab.7a,b,c uvedeni pouze akademičtí vědečtí pracovníci.
Tabulka 7d: Přehled o počtu akademických pracovníků AF
Personální
celkem
prof.
doc.
zabezpečení
Rozsahy úvazků akad. pracovníků
do 30 %
7
1
do 50 %
14
1
1
do 70 %
6
3
1
do 100 %
152
29
40
Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul

ost.

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

6
12
2
83

5
10
6
133

Tabulka 7g: Počet nově jmenovaných profesorů a docentů AF v roce 2010

Profesoři jmenovaní v roce 2010
Docenti jmenovaní v roce 2010

počet
1
3

věkový průměr
53,0
37,7

1

podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového
ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu
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Realizovaná habilitační řízení v roce 2010:
 Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Obecná a speciální zootechnika
 Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Agrochemie a výživa rostlin
 Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Rybářství
Realizovaná řízení ke jmenování profesorem v roce 2010:
 doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc.
Genetika živočichů (pro JU v Č. Budějovicích)
Předpokládaná habilitační řízení do 30. 6. 2011:
 RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
Aplikovaná a krajinná ekologie (zahájeno)
 Dr. Ing. Luděk Hřivna
Zpracování zemědělských produktů (zahájeno)
 Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Genetika, šlechtění a semenářství (předloženo)
 Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.
Aplikovaná a krajinná ekologie (předloženo)
Předpokládaná řízení ke jmenování profesorem do 30. 6. 2011:
 doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D.
Fyziologie rostlin (pro ČZU v Praze, zahájeno)
 doc. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Zpracování zemědělských produktů (zahájeno)
 doc. RNDr. Anna Preťová, CSc.
Fyziologie rostlin (pro UKF v Nitre, předloženo)
Studium v doktorských studijních programech
Aktuální počty studentů PGS (k 31. 12. 2010)

Ukazatel

Prezenční
forma
z toho:
cizinci

Celkem

Kombinovaná
forma,
z toho:
cizinci

Návaznost
disertací na
řešené
granty

AF
359
228/6
131/1
51/23*
* využité finanční prostředky přidělené na specifický vysokoškolský výzkum

Studenti
odměňovaní
z grantových
prostředků
12/66*

Interní
d.zaměstnaní na
částečný
úvazek
(nejen
výzkum)
66*

Počty studentů
Počet studentů včetně
nově přijatých
s nástupem od 1. 9.
2010, resp. 1.10.2010
359

Ukazatel
AF

Přijatí v roce 2010

Počet studentů
s přerušeným studiem

76

131

Obhajoby doktorských disertačních prací v roce 2009 a 2010
Ukazatel
Fakulta
AF

2009
prezenční
18

komb. f.
13

Obhájeno 2010
prezenční
19

komb. f.
7

Předpoklad počtu
obhajob
do 30. 6. 2011
prezenční
8

komb. f.
10

Účastníci
zahr.stáží
a konferencí

32
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2.9 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti fakulty
Tabulka 8: Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit AF
Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích
aktivit

Zdroj

Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých A - KONTAKT
travních porostů v podmínkách Rakouska a České Republiky
Improvement of soil tillage technologies in Central Europe – A - KONTAKT
exchange knowledge
Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě
A - AKTION
lyzimetrických dat
Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastech
A - AKTION
Produkce a kvalita biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou
A - AKTION
směrnicí – situace a metody hodnocení v České republice a v
Rakousku
Developing Europe´s Rural Regions in the Era of Globalization
A - Rámcový
(DERREG)
program EU
CLIMSAVE (Metodika uceleného stanovení adaptace na změnu
A - Rámcový
klimatu a zranitelnosti napříč sektory v Evropě), aktivita 1.6.1.
program EU
Integrated methodology providing a common platform for an
improved assessment of climate change impacts, vulnerability and
related cost effective adaptation options
Zapojení mladých vědeckých pracovníků MENDELU Brno do
A - INGO
výzkumných aktivit IUFRO – The Global Network for Forest Science
Cooperation
JOB ROTATION e-service enhancing life long learning for the A - Leonardo
Agriculture Sector (AGROTATE)
da Vinci
Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí
A - COST
Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny,
A - COST
rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR
Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický
B - GA ČR
uhlovodík
Isoflavony v řasách a sinicích
B - GA ČR
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin – uplatnění při
B - GA ČR
remediačních technologiích
Vysoce selektivní nanostrukturované imprinty pro stanovení
B - GA ČR
endokrinních disruptorů v životním prostředí
Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci
B - GA ČR
vybraných plodin v letech 1801 – 2007
Vývojová biologie a genetika rostlin
B - GA ČR
Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody
B - GA ČR
pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (NANIMEL)
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na
B - GA ČR
cytotoxicitě cytostatik vůči lidským chemosenzitivním a
chemorezistentním neuroblastomům
Progresivní metody úpravy vzorků, prekoncentrace, separace a
B - GA ČR
detekce pro analýzy v biochemii a klinické a environmentální chemii
Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů
B - GA ČR

Finanční
podpora
(v tis. Kč)
888
62
50
40
31

915
885

872

400
100
240
567
696
744
570
1268
913
818
609

459
335
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Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při
zvyšování termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis
Podrobné asociační mapování oblasti chromozómu 2q prasete
ovlivňující jakost masa a studium pozičních kandidátních genů
K biologii růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese
v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete
Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství
(AgriSenzor)
On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází
(SPE-SFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické
matrice
Úloha vnitrobuněčné kompartmentace reverzibilní O-glukosylace
v regulaci hladin aktivních forem cytokininů
Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve
vybraných půdně-klimatických podmínkách
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA, vliv
methalothioneinu
Dynamika proteomu v odpovědi na zvýšené hladiny cytokininů
Chování vybraných zemědělských materiálů při rázovém zatěžování
Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně
(NANOSEMED)
Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách
ovlivněných kyselými depozicemi
Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke
standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné
produkce skotu s kombinovanou užitkovostí
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických
procesech rybářského sektoru
Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních
druhů s využitím netradiční technologií
Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb
v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se
zaměřením na kvalitu produkovaných ryb
Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů
na kvalitu a hygienickou nezávadnost objemných krmiv
Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců
Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod
použitelných pro hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu
a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních genotypů
Technické prostředky pro sklizeň a zpravování odpadního dřeva z
vinic
Atlas půdního klimatu České republiky – Vymezení termických a
hydrických režimů a jejich vliv na produkční schopnost půd
Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů
rostlinné produkce v podmínkách ČR
Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s
využitím klonu Mertelik 06 rezistentního ke Cameraria ohridella

B - GA ČR

730

B - GA ČR

388

B - GA ČR

354

B - GA ČR

424

B - GA ČR

390

B - GA ČR

427

B - GA ČR

250

B - GA AV

505

B - GA AV
B - GA AV
B - GA AV

1282
552
1575

B - GA AV

169

C- NAZV

675

C- NAZV

1265

C- NAZV

342

C- NAZV

570

C- NAZV

720

C- NAZV
C- NAZV

415
1162

C- NAZV

222

C- NAZV

981

C- NAZV

776

C- NAZV

245
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Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin
rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím
škůdcům
Tvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na
morfologické a funkční vlastnosti vemen
Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou
úroveň užitkovosti prasat
Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a
erozivity dešťů
Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejich
omezení biotechnickými opatřeními
Stanovení stupně degradačních změn půd vlivem antropogenní
činnosti v souvislosti s pěstováním plodin
Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany
životního prostředí
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti
krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na
orné půdě i trvalých travních porostech
Optimalizace výživy a hnojení slunečnice za účelem zvýšení výnosů a
kvality produkce
Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného
systému obhospodařování travních porostů v České republice
Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR
Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a
dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové
zeleniny
Inovace ochrany světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.) proti
významným houbovým patogenům
Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým
krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu
a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového
na rezistenci proti pyretroidům
Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny
stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě
hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě
hodnocení průběhu počasí v ČR
Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného
obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem
Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro
speciální pekárenské a pečivárenské využití
Technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu
prostředí
Efektivní pěstební technologie obilnin
Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních
funkcí s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České
republiky
Podpora poradenství v zemědělství – Odborné konzultace

C- NAZV

199

C- NAZV

322

C- NAZV

180

C- NAZV

132

C- NAZV

285

C- NAZV

170

C- NAZV

50

C- NAZV

158

C- NAZV

274

C- NAZV

208

C- NAZV
C- NAZV

550
120

C- NAZV

130

C- NAZV

57

C- NAZV

166

C- NAZV

294

C- NAZV

250

C- NAZV

467

C- NAZV
C- NAZV

396
241

C -Zakázky
MZe

515
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Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin
Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele
Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů
Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní
organické hmoty v marginálních (LFA) oblastech
Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou
biogenních aminů jako rizikových toxikantů v systému hodnocení
zdravotní nezávadnosti sýrů na spotřebitelském trhu
Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací
pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství
Využití pastvy přežvýkavců v oblastech LFA k trvalému zlepšování
podmínek životního prostředí
Biotechnologické metody pro inovace hodnocení zpracovatelské a
spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje
živočišných proteinů
Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami
v systému SEUROP
Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních
travnatých ploch v kulturní krajině
Biotechnologické metody pro inovace hodnocení zpracovatelské a
spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje
živočišných proteinů
Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj
biodiverzity
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených
ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
Záchrana genetické diverzity borovice blatky (Pinus uncinata subsp.
uliginosa), subendemitu České republiky, v centru jejího areálu
kombinovanou metodou biomonitoringu, kontrolovaného opylení a
mikropropagace
Determinanty oživení zemědělské krajiny – využití existujícího
systému monitoringu škůdců pro obecný biomonitoring nočních
motýlů (Macrolepidoptera)
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem
prostaty

C -Výzkumná
centra
C - Výzkumná
centra
C - Výzkumná
centra
C - NPV II

5442

C - NPV II

858

C - NPV II

6305

C - NPV II

95

C - NPV II

100

C - NPV II

100

C - NPV II

534

C - NPV II

1161

C - NPV II

1258

C - Výzkumný
záměr
C - MŽP ČR

22057

C - MŽP ČR

77

IGA MZdr

994

4768
5578
662

171

Pozn. Ve sloupci „Zdroj“ u grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR, C=rezortní
ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce,
která výzkumný projekt zadala.

2.10 Infrastruktura MENDELU (materiální, technické a informační
zajištění), dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační
infrastruktury
Informační podporu výuky, vědy a výzkumu pro všechny fakulty univerzity zajišťuje Ústav vědeckých
a pedagogických informací a služeb. Jeho činnost se týká zejména provozu a rozvoje audiovizuální a
didaktické techniky, vydávání výukových, odborných a účelových publikací, vydávání vědeckých
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časopisů univerzity, provozu knihovny, informačního centra, studoven a časopisecké čítárny, pořádá
kurzy informační výchovy pro studenty a další zájemce, spravuje a zpřístupňuje klasické tištěné i
elektronické informační zdroje. V roce 2009 činily finanční prostředky na nákup knihovního fondu
6 021 tis. Kč (o 1 608 tis. Kč méně než v roce předcházejícím). Počet knihovních jednotek mírně
přesáhl 405 tisíc, jejich aktuálnost byla přehodnocena v rámci revize knihovního fondu. Knihovnickoinformační služby spočívají v centralizovaném nákupu, katalogizaci a evidenci v Souborném katalogu
univerzity, ve zpracování rešerší a poskytování tuzemské i mezinárodní meziknihovní výpůjční a
výměnné služby. Celkem pět studoven disponuje 280 studijními místy, 120 počítači, studenti mají
k dispozici velkoplošnou obrazovku pro promítání výukových filmů, skenery, samoobslužné černobílé
i barevné kopírovací stroje a tiskárny, volný výběr nabízí vice jak 53 000 knih a časopisů, nejdelší
otevírací doba je 76 hodin týdně a to včetně sobot. Na elektronické informační zdroje bylo
z prostředků univerzity vyčleněno 1,282 tis. Kč (o 393 tis. méně než v předcházejícím roce). Přístup je
zajištěn nákupem licencí z vlastních prostředků nebo spoluúčastí na konzorciálních projektech MŠMT
ČR v rámci programu Informační zdroje pro výzkum (INFOZ), který byl vypsán na roky 2009-2011.
Přístupné elektronické informační zdroje pokrývají oblast zemědělství, lesnictví, potravinářství a
příbuzných biologických věd, dále tvorbu a ochranu krajiny, ekonomiku a management podnikání.
Jsou to:
-

bibliografické databáze: Web of Knowledge, Journal Citation Reports, Scopus, CAB Abstracts,
Food Science and Technology Abstracts, Biological Abstracts, Environmental Complete,
Econlit;

-

ekonomické zdroje: OECD, Patria Plus, obchodní věstník;

-

zdroje časopisů s plnými texty článků například služby ScienceDirect, SpringerLink, Wiley
InterScience, Academic Search Premier, Business Source Premier, Proquest Agriculture
Journals. Všechny online dostupné časopisy jsou soustředěny v Elektronické knihovně
časopisů, která obsahuje více než 22 000 titulů;

-

celkem 2 629 elektronických knih;

-

další plnotextové zdroje zdroje jako je právnická databáze ASPI, výkladový slovník Oxford
Reference Online, Knovel Library Premium, CSA Illustrata, CABI Compendia, obchodní
věstník aj.

Elektronické zdroje jsou dostupné ze všech počítačů zapojených do sítě univerzity v Brně včetně
detašovaných pracovišť a jsou soustředěny na adrese
http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/databaze. Uživatelé mají k dispozici vzdálený přístup
pomocí proxy serveru nebo virtuální privátní sítě.
Ústav provozuje také interní informační systém, vede filmotéku a videotéku univerzity. V roce 2010
se pokračovalo s budováním digitální knihovny starých a vzácných knih se zaměřením na
zahradnickou vědu a umění, pro tuzemskou i zahraniční veřejnost je na adrese
http://kramerius.mendelu.cz/ dostupné od roku 1800 až po třicátá léta dvacátého století.

Problémem nastal koncem roku 2010 v tom, že studovna na pavilonu Q byla přebudována na
pracoviště PEF (tím se snížila kapacita studoven v areálu Zemědělská 1-3) a studenti AF, kteří tam byli
zvyklí studovat se museli přesunout do budovy A, kde byl ovšem omezený počet míst.
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3 Kvalita a kultura akademického prostředí
3.1 Sociální záležitosti
stipendijního fondu

studentů

a

zaměstnanců,

využívání

Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců jsou na AF MENDELU řešeny v souladu s příslušnými
studijními předpisy a u zaměstnanců v souladu se Mzdovým předpisem MENDELU a platnou
Kolektivní smlouvou, jež má vedení univerzity uzavřenou s KOR VOS.
V souvislosti s existencí Sociálního fondu a schválenými pravidly pro poskytování příspěvku
zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců bylo pokračováno s přiznáváním a výplatou
tohoto příspěvku všem zaměstnancům splňujícím podmínky. Na AF MENDELU byl příspěvek v r. 2010
přiznán 186 zaměstnancům. Další sociální záležitosti zaměstnanců, např. využívání možností
podnikové rekreace, závodního stravování apod., jsou sledovány výhradně na úrovni rektorátu na
Personálním a sociálním oddělení univerzity.
Studentům bakalářských a magisterských studijních programů jsou (mimo ubytovacích a sociálních
stipendií náležejících ze zákona) děkanem přiznávána stipendia:
a) prospěchová - na základě prospěchu v předchozím akademickém roce, jehož hranice je
předem vyhlašována, je studentu přiznáno jednorázové prospěchové stipendium, které je
vypláceno zpravidla za měsíc listopad ve výši, již umožňují disponibilní zdroje fakulty –
schválený rozpočet daného kal. roku a stav stipendijního fondu tvořeného v průběhu roku
z poplatků za studium.
V roce 2010 byly stanoveny následující hranice studijního průměru a částky stipendia:
Studijní průměr
Počet studentů
1,00
11
1,01 – 1,15
40
1,16 – 1,35
94
1,36 – 1,50
74
Celkem 219 studentům bylo vyplaceno 754 tis. Kč.

Kč
11.000,6.000,3.000,1.500,-

Stipendia prospěchová jsou přiznávána též v souvislosti s ukončením studia a státními
závěrečnými zkouškami – dle čl. 20 odst. 6 písm. a) platného Studijního a zkušebního řádu
MENDELU a čl. 21 může být přiznáno prospěchové stipendium ve formě „Ceny rektora“ a
„Ceny děkana“. Je-li studentova bakalářská či diplomová práce hodnocena klasifikací
„výborně“, lze mu na doporučení zkušební komise udělit „Pochvalné uznání děkana“ bez
ohledu na předchozí prospěch, rovněž spojené s finanční odměnou (stipendium za tvůrčí
činnost) – r. 2010 viz následující přehled:
Celkový studijní průměr
Počet studentů
do 1,20 - cena rektora
41
do 1,35 - cena děkana
34
pochv. uzn. za dipl. práci
28
Celkem 103 studentům bylo vyplaceno 167,5 tis. Kč.

Kč
2.500,1.500,500,-

b) za tvůrčí činnost – je přiznáváno na základě návrhu řešitele projektu v případě úhrady
stipendia z IGA, FRVŠ apod., nebo na základě návrhu vedoucího ústavu, jedná-li se
o stipendium z dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, případně ze
stipendijního fondu. Studentům bakalářských studijních programů je vypláceno stipendium
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za podíl na výzkumné činnosti ústavu a za tvůrčí činnost při zpracování bakalářské práce ze
stipendijního fondu, případně z rozpočtu fakulty – rovněž na základě návrhu vedoucího
ústavu, na kterém student tuto činnost vykonává.
Roční statistika počtu studentů a % podílu studentů, jimž bylo přiznáno stipendium za tvůrčí
činnost, není na fakultě vedena, ale kvalifikovaným odhad je 15 - 20 %.
c) ostatní stipendia (dle čl. 8 stipendijního řádu - zvláštní, do zahraničí či na podporu
zahraničního studenta) jsou vyplácena na základě žádosti studenta doporučené vedoucím
ústavu či proděkanem.
Studentům prezenční formy doktorských studijních programů jsou (mimo ubytovacích a sociálních
stipendií náležejících ze zákona) vyplácena pravidelná měsíční stipendia z dotace na stipendia
doktorandů, a to:
a) řádná - v základní výši odstupňovaná dle ročníku studia; jejich výše je vyhlašována formou
Rozhodnutí děkana v závislosti na výši dotace z MŠMT, neboť Stipendijní řád MENDELU výši
doktorského stipendia neupravuje.
b) b) mimořádná - kterými je rozpouštěna rezerva (v r. 2010 cca 12 % dotace) a školitel spolu
s vedoucím ústavu 1-2 x do roka hodnotí plnění studijního plánu a další činnost
(pedagogickou či výzkumnou) studenta.
Dále jsou studentům doktorských studijních programů vyplácena stipendia za tvůrčí činnost a ostatní
stipendia obdobně jako studentům pregraduálního studia.
V roce 2010 pokračovala také výplata sociálního stipendia (1 620,- Kč měsíčně za 10 měsíců v kal.
roce) studentům, kteří pobírají dávku státní sociální podpory - přídavek na dítě a současně rozhodný
příjem rodiny nepřesáhl 1,5 násobek životného minima. Na AF MENDELU se počet studentů
pobírajících tento druh stipendia pohyboval za jednotlivá výplatní období kolem 50 a celá částka byla
pokryta příspěvkem MŠMT. Vedle toho bylo vyplaceno mimořádné stipendium na pomoc v tíživé
sociální situaci jedné studentce, jež neměla ze zákona na sociální stipendium nárok.
Přehled o vyplacených stipendiích v roce 2010 ze všech zdrojů AF (v tis. Kč)
Stipendia:
- prospěchová
- za tvůrčí činnost
- ubytovací
- z dotace na DSP
řádná
mimořádná
- sociální (dle zák.)
- stipendia přes DZS
(zahraniční studenti)
- ostatní
Celkem

B, M, NM
908
142
9 105

D
0
681
658

Celkem
908
823
9 763

x
x
682

9 895
1 357
39

1 003

414

1 417

87
11 927

18
13 062

105
24 989

11 252
721

Ubytovací stipendia jsou vyplácena celouniverzitně, a to automatickou aplikací v UIS a na základě
stejných pravidel, jako jsou používána pro výpočet dotace ze strany MŠMT vůči vysokým školám. Tato
stipendia jsou vyplácena zpětně za uplynulé čtvrtletí, výplatní termíny jsou v dubnu, červenci,
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listopadu a lednu. Za každé období je vyčíslen počet studentoměsíců (počet studentů v jednotlivých
kal. měsících daného období s nárokem na stipendium; ne každý student má nárok za každý měsíc
v daném období) a tímto počtem studentoměsíců je vydělena celková částka, která je k dispozici na
univerzitě, tj. alikvotní část dotace připadající na dané čtvrtletí.
Následující tabulka podává přehled o měsíční výši stipendia v jednotlivých obdobích a počtu studentů
s nárokem:

Studenti:

- pregraduální

Počet studentů majících nárok na stip. v daném Q / výše stipendia za 1 měsíc
v Kč
r. 2010
I - III
IV - VI
VII - IX
X - XII
1 378/ 563
1 303/ 599
1 397/ 599
1 366/ 570

- postgraduální

90/ 563

90/ 599

89/ 599

83/ 570

- celkem

1 468/ 563

1 393/ 599

1 486/ 599

1 449/ 570

3.2 Poradenství
Poradenské centrum při AF MENDELU si klade jako jeden ze svých cílů zajišťovat transport informací
z vědy do praxe. Poptávané informace se generují z požadavků všeobecných dotazů, vztahujících se
z tzv. poradenství ve veřejném zájmu, stejně jako dotazů odborných (technologické poradenství).
Odborné konzultace jsou zajišťovány formou telefonických a mailových komunikací, v případě
potřeby pak osobní návštěvou poradce na daném malém a středním podniku, nebo naopak
návštěvou Poradenského centra na půdě Mendelovy univerzity v Brně. Osobní konzultace jsou
spojeny především se složitějšími problémy, kdy daná problematika vyžaduje bližší seznámení
s danou situací, či je třeba k zaujetí stanoviska vycházet z výsledků např. různých laboratorních
analýz, které jsou zajišťovány v laboratorním zázemí jednotlivých univerzitních ústavů, či
specializovaných pracovišť.
Pro účely dokladování tohoto dotačního titulu byl založen Deník poskytnutých dotací. Oblasti
zahrnuté do poradenské činnosti uvádí následující tabulka.
Tematické zařazení konzultační činnosti a počty konzultací od 24. 9. 2010
Oblast konzultace

Počet konzultací

Rostlinná výroba

33

Živočišná výroba

97

Zemědělská technika

20

Požadavky cross compliance

20

Ekonomika

22

Ostatní

15

Celkem

207
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Přehled konzultační formy
Forma konzultace

Počet konzultačních minut

Počet konzultací

E-mail

265

18

Telefonicky

1580

70

Osobně

835

119

Celkem

2680

207

Obsahové zaměření dotazů:
Rostlinná výroba – dotazy vycházejí z potřeb produkčních funkcí, kde je často řešena výživa, ochrana
rostlin a systém evidence půdy, či problematika spojená s křížovou podmíněností, či pozemkovými
úpravami.
Živočišná výroba – zde je možno v delším časovém horizontu pozorovat posun od vysoce intenzivních
chovů na jedné straně, k extenzivním, často provozovaných v méně příznivých oblastech. Často jsou
řešeny i existenční problémy farem. Nepodstatnými dotazy jsou i dotazy tematicky zaměřené na
zdraví zvířat, či na prevenci chorob.
Zemědělská technika – dotazy většinou poptávají informace vedoucí k zajištění technologických
procesů a technických postupů využívaných v zemědělských provozech.
Požadavky cross-compliance – vlastním provozem zemědělských farem a s obavami o dotační zdroje
je často řešena problematika správné zemědělské praxe a splnění požadavků na agoenvironmentální
management. Velká část dotazů se zabývá mimoprodukčními funkcemi zemědělství.
Ekonomika – ve vlastní poradenské činnosti směřují otázky především k cenám zemědělských
komodit. Poptávány jsou také informace, vztahující se k budoucímu vývoji cen, které často
rozhodnou o přežití, či udržení zemědělských farem. To se týká především oblasti živočišné výroby.
Další okruh otázek se týká mimoprodukčních funkcí zemědělství, které souvisí s vnímáním těchto
požadavků jako služby státu.
Z uvedeného přehledu vyplývá několik závěrů:
-

Se stoupající důvěrou v poradenský systém se postupně zvyšuje podíl osobních konzultací.
První navázání kontaktů většinou začíná telefonicky, nebo prostřednictvím mailu

-

Ve většině případů bývá poradenství poptáváno opakovaně a na základě potřeby dochází k
návštěvě na dané farmě.

Ve spolupráci s ICV MENDELU, byly zorganizovány dva Kurzy pro výkon obecných zemědělských
činností, kde se Poradenské centrum podílelo na publicitě dané aktivity a zajištění odborných lektorů
z řad MENDELU. V rámci činnosti Poradenského centra vznikla celá řada vzdělávacích materiálů, které
jsou dostupné v digitální formě na serveru Poradenského centra. Přehled o stažení (vždy pouze
jednou na IP adresu) je uvedeno v následujícím přehledu.
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Odborné texty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Škody působené zvěří na polních plodinách
Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství 279×
Směrnice pro implementaci systému environmentálního managementu 205×
Trávení prasat 982×
Složení těla prasete 242×
Krmné křivky prasat 208×
Význam vody ve výživě prasat 268×
Složení krmné směsi pro prasata 603×
Zaměřeno na ochranu přírody a krajiny a myslivost - Biopásy - požadavky na tvorbu a
související dotační politika 325×
Pozemkové úpravy jako nástroj správného mysliveckého hospodaření 238×
Genetika zbarvení psů - 1 645×

Prezentace
•
•
•
•
•
•

Správná zemědělská a hygienická praxe v chovech HZ
Vybrané zoohygienické aspekty v chovu prasat 217×
Stavby vyhovující požadavkům EU pro chov prasat 531×
Finanční perspektiva českého zemědělství 199×
Genetika skotu, ovcí a koz 412×
Alternativní zdroje energie 186×

Legislativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91 519×
Prováděcí vyhláška 16/2006 Sb. k zákonu O ekologickém zemědělství 256×
Zákon o ekologickém zemědělství 241×
Zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
247×
Směrnice o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 233×
Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 235×
Nařízení vlády o stanovení emisních limitů 234×
Stanovení zranitelných oblastí - Nařízení vlády 108/2008 Sb. 236×
SMĚRNICE RADY o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat 101×
stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor 29×

Ostatní
Přidat podkategorii
•
•
•
•
•
•

Pravidla poskytování dotací 220×
Formulář pro poskytnutí dotace 211×
Připravované změny v ekologickém zemědělství 208×
Zásady,kterými se stanovují dotace pro rok 2008 183×
Čtvrté kolo příjmu žádostí o čerpání z PRV 132×
Vize českého zemědělství po roce 2010 17×
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Metodické příručky
•
•
•

Doporučený obsah živin v krmných směsích a výživná hodnota krmiv pro drůbež 236×
Jak splnit požadavky systému cross-compliance v oblasti výživy a krmení zvířat 234×
Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření zaměřené na prevenci škod
působených zvěří a na zvěři 211×
Nové trendy v ochraně životního prostředí v podmínkách chovu hospodářských zvířat 426×
Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku 240×
Kapesní katalog krmiv 151×
Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance 170×
Ochrana přírody a krajiny Ekosystémové služby - nový trend zemědělského podnikání 11×
Agroenvironmentální management - předpoklad úspěšné péče zemědělců o přírodu a krajinu
15×

•
•
•
•
•
•

Výhled do dalšího období
Vzhledem k významu poradenské činnosti, která se zaměřuje na malé a střední podniky, rozhodlo
vedení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity o budoucí podpoře poradenství i pro další
nastávající období. Důležitost podtrhla i skutečností, že je tato činnost zahrnuta do priorit pro rozvoj
fakulty.

3.3 Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů
Znevýhodněné skupiny studentů na vysokých školách (sociálně, zdravotně, ekonomicky);
u studentů/uchazečů zdravotně znevýhodněných (resp. se specifickými vzdělávacími potřebami a
nároky) možnosti a podmínky přijetí ke studiu, možnosti a podmínky studia (zdravotním
znevýhodněním se myslí pohybové, zrakové, sluchové, specifické poruchy učení a jiné postižení).
Na většině oborů souvisejících se zvířaty anebo s chemickými laboratořemi nelze umožnit studium
zdravotně hendikepovaným studentům. Důvodem je obava z možných pracovních úrazů. Obecně lze
prohlásit, že na AF studuje malý počet (jednotky) studentů se zdravotním postižením. Pokud to
předmětová náplň studijních oboru dovoluje, studenti absolvují výuku konzultační formou.

3.4 Mimořádně nadaní studenti
Vedení fakulty zvažuje, hledá a realizuje nové formy podpory vynikajících studentů – možnost
podpory studia na partnerských univerzitách v zahraničí, zapojení do vědeckých a odborných týmů
apod. V roce 2010 byla vyhlášena soutěž IGA (Interní grantová agentura) pro vynikající a nadějné
studenty navazujících magisterských oborů a doktorských studijních programů. Dále byly v rámci
týmových projektů IGA podpořeny vybrané projekty skupin doktorandů vedené kmenovými
akademickými pracovníky ústavů AF.

3.5 Partnerství a spolupráce, spolupráce fakulty se zaměstnavateli při
tvorbě a uskutečňování studijních programů
V roce 2012 končí akreditace u většiny studijních programů fakulty. V rámci reakreditací (v roce 2011)
při definování profilu absolventa bude AF MENDELU komunikovat se zaměstnavateli absolventů,
upraví studijní plány dle jejich potřeb, aby se zajistili očekávané kompetence absolventů. V roce 2010
jsme realizovali aktivity:
-

spolupráce se středním školstvím – přednášky učitelů a doktorandů (významných výsledků
disertačních prací) na SŠ
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-

spolupráce se SŠ – nabídky studia AF MENDELU – možný potenciál budoucích uchazečů o
studium

-

možnosti spolupráce SŠ v rámci řešení SOČ

-

umožnili jsme praxe v laboratořích a exkurze zájemcům ŠŠ dle odborného zaměření

3.6 Ubytovací a stravovací služby
Ubytovací služby studentům AF MENDELU jsou poskytovány ze strany SKM MENDELU, která
každoročně vkládá nemalé prostředky na opravy, rekonstrukce a novou vybavenost ubytovacích
kapacit. Významnou změnou bylo navýšení ubytovací kapacity o lůžka na koleji Akademie v objektu,
který univerzita koupila od České spořitelny, a.s.
Všichni studenti Mendelovy univerzity v Brně jsou ubytováváni na koleje dle jednotného způsobu a za
stejných podmínek a to na základě pravidel ubytování ve vysokoškolských kolejích vydaných pro
příslušný akademický rok rozhodnutím rektora.
V roce 2010 pokračovala již v předchozích letech osvědčená koncepce pro přihlašování se k ubytování
a přidělování kolejí. V pravidlech ubytování byl stanoven časový harmonogram pro podávání
přihlášek k ubytování a další termíny jednotlivých kol pro předubytování studentů, kterým byly koleje
přiděleny (povinnost uzavřít smlouvu na ubytování), termíny pro nastěhování studentů na koleje,
odstoupení od smlouvy, vrácení kauce a náležitosti nutné k ubytování až po nejpozdější termín pro
nastěhování na koleje, ubytování o prázdninách a dále systém přidělování lůžek nastupujícím
studentům prvních ročníků. Ti mají možnost uzavřít ubytovací smlouvu v den zápisu bez předchozí
podané žádosti o ubytování. Žádosti o ubytování byly podávány pouze elektronicky. Tímto opatřením
bylo možné dříve poskytnout většímu počtu studentů druhých a vyšších ročníků v dalších kolech
ubytování a zároveň jim dát dostatečný časový prostor pro zajištění jiného náhradního ubytování.
Studenti AF obsazují cca 20-25% celkové ubytovací kapacity kolejí.
Tabulka 11 (část) Péče o studenty - ubytování
Koleje v Brně
Počet lůžek určených k ubytování studentů všech fakult
Počet podaných žádostí o ubytování k 31. 12. 2010 (studenti AF)
Počet kladně vyřízených žádostí studentů AF o ubytování k 31. 12.
2010
1)
po odečtení kapacity 90 lůžek poskytovaných VFU

27011)
929
929

Stravování zaměstnanců a studentů je věnována trvalá pozornost. Na koleji Akademie, vznikla další
výdejna jídel s bufetovým provozem. Na všech stravovacích provozech v Brně byl v provozu
bezobjednávkový systém stravování. Jednotlivá jídla mají svou individuální kalkulační cenu, výběr je
možný až ze 6 druhů jídel. V období výuky je vydáváno v zaměstnanecké jídelně v areálu univerzity
denně zhruba 650 obědů, během prázdnin denní počet vydaných jídel na této jídelně klesá na 280 450. Studentům je v období výuky podáváno denně až 1900 porcí. Během prázdnin zajišťuje menza
podávání obědů pouze v zaměstnanecké jídelně a výdejně kolejí JAK. Při větším počtu jídel
podávaných současně studentům i zaměstnancům se daří zajistit nabídku po dostatečně dlouhou
dobu. Z porovnání počtu vydaných jídel vlastním zaměstnancům a studentům mezi akademickými
roky 2008/2009 a 2009/2010 vyplývá, že zájem o teplou stravu nadále trvá a že dokonce došlo k
nárůstu o 5-7 %, což činí je cca 25 tis. porcí.
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3.7 Sportovní vyžití – činnost Ústavu tělesné výchovy
Sportovní aktivity, které lze na Mendelově univerzitě v Brně provozovat, zajišťuje Ústav tělesné
výchovy AF. Jednotlivá sportovní odvětví včetně výcvikových kurzů jsou přístupná studentům všech
fakult, a to na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia. Všechny předměty jsou
volitelné a ukončené zápočtem, v současné době nejsou ohodnoceny žádným kreditem. Každý
předmět je otevřen v zimním i letním semestru, a to včetně předmětu lyžování, po jehož úspěšném
absolvování je možné získat licenci Instruktor nebo Cvičitel lyžování. V akademickém roce 2009/2010
navštěvovalo předměty tělesné výchovy celkem 3.226 studentů, téměř 350 studentů se dále
zúčastnilo sportovních výcvikových kurzů. V roce 2010 ÚTV garantoval výuku 21 sportovních odvětví,
uspořádal 6 zimních a 5 letních výcvikových kurzů.
Ústav tělesné výchovy se nachází v areálu Tauferových kolejí na ulici Jana Babáka. Součástí komplexu
je sportovní hala pro míčové hry a aerobní cvičení s hudbou, malá tělocvična určená pro stolní tenis,
posilovna, prostory pro indor cycling a tenisový kurt s umělým povrchem. Pro lední hokej jsou
využívány ledové plochy hokejových hal v Lužánkách, plavání a aqua aerobik probíhá v plaveckých
bazénech Komety (50m) a Tesly (25m), kanoistika v loděnicích Masarykovy univerzity v Pisárkách.
Sportovní střelba se vyučuje pod vedením instruktorů na střelnici VUT Brno pod Palackého vrchem,
hodiny fotbalu probíhají na umělé trávě v nafukovací hale při ZŠ Janouškova. Studentům je k dispozici
dále posilovna na kolejích JAK.
Ústav tělesné výchovy každoročně pořádá řadu sportovních výcvikových kurzů, a to jak tuzemských,
tak zahraničních. Zimní výcvikové kurzy, které jsou zaměřeny na sjezdové i běžecké lyžování, se konají
v univerzitním výukovém a rekreačním středisku v Karlově s možností lyžování na Pradědu.
Zahraniční lyžařské kurzy se uskutečňují v Rakousku, Itálii nebo Francii. Pravidelně navštěvovaným
střediskem je rakouský Pitztal, ostatní destinace jsou každoročně obměňovány. Mezi letní výcvikové
kurzy se řadí agroturistika probíhající na Šumavě v okolí vodní nádrže Lipno, vodácká turistika na
českých nebo slovenských řekách, zahraniční kurz letních pohybových aktivit se zaměřením na
aerobní sporty a míčové hry (Itálie, Francie, Chorvatsko), dle zájmu studentů je možné zorganizovat
kurzy vysokohorské turistiky ve slovenských Tatrách nebo cykloturistiky u nás či v sousedním
Rakousku.
Studenti, kteří mají zájem provozovat sportovní činnost na vyšší úrovni, se mohou stát členy
Vysokoškolského sportovního klubu Mendelovy univerzity v Brně. VSK sdružuje zájemce o
výkonnostní sport z řad posluchačů, zaměstnanců a absolventů naší univerzity, studenty jiných
vysokých škol a další sportovce. V rámci integrace s ostatními brněnskými vysokoškolskými kluby
sdružuje tyto sportovní oddíly: baseball, basketbal, florbal, kulturistiku, orientační běh, sjezdové
lyžování, sport pro všechny (aerobik, indor cycling), tenis (Brno, Lednice), volejbal a windsurfing.
Některé oddíly se také zúčastňují oficiálních soutěží v rámci jednotlivých sportovních svazů.
Ústav tělesné výchovy zajišťuje sportovní reprezentaci Mendelovy univerzity v Brně, tzn. účast
studentů na sportovních akcích, vysokoškolských přeborech a soutěžích, akademických mistrovstvích
ČR, Českých akademických hrách i světových univerziádách.
Předměty garantované Ústavem tělesné výchovy
kód

předmět

sportoviště

TV - AER

TV - Aerobic

hala TAK

TV - AQA

TV - Aqua aerobic

bazén Tesla (25m)

TV - BAD

TV - Badminton

hala TAK
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TV - BAS

TV - Basketbal

hala TAK

TV - FIT

TV - Fitball

hala TAK

TV - FLO

TV - Florbal

hala TAK

TV - FOT

TV - Fotbal

nafukovací hala ZŠ Janouškova

TV - FUT

TV - Futsal

hala TAK

TV - KAN

TV - Kanoistika

loděnice MU ul. Veslařská

TV - KPC

TV - Kondiční a posilovací cvičení

posilovna TAK

TV - HOK

TV - Lední hokej

hokejová hala Lužánky

TV- LLY

TV - Licenční lyžování

hala TAK

TV - LYZ

TV - Lyžování

hala TAK

TV - PIL

TV - Pilates

hala TAK

TV - PLA

TV - Plavání

bazén Tesla (25m), Kometa (50m)

TV - PLP

TV - Ploutvové plavání

bazén Tesla (25m)

TV - SPG

TV – Indor cycling

TAK

TV - SPS

TV - Sportovní střelba

střelnice VUT

TV - STT

TV - Stolní tenis

malá tělocvična TAK

TV - TEN

TV - Tenis

hala TAK, tenisový kurt

TV - VOL

TV - Volejbal

hala TAK
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4 Internacionalizace
4.1 Strategie fakulty v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti
Strategie fakulty v oblasti mezinárodní spolupráce a její prioritní oblasti jsou přímo řízeny vedením
univerzity. Priority jsou zaměřeny na rozvojovou pomoc ve vytipovaných oblastech, ke kterým patří
Afrika, Asie a Jižní a Střední Amerika. V rámci těchto priorit se fakulta snaží zapojit své akademické
pracovníky do spolupráce s univerzitami, se kterými byla na úrovni rektorátu uzavřena smlouva o
spolupráci. V tomto směru se začíná rozvíjet spolupráce při výměně akademických pracovníků s
Kasetsart University v Thajsku a úspěšně se začíná rozvíjet spolupráce s University of Fort Hare
v Jihoafrické republice.
Nezávisle na univerzitě se fakulta snaží rozvíjet spolupráci (mobilitu studentů) především doktorandů
na univerzitě v Ontariu v Kanadě.
Prioritou fakulty v rámci LLP/Erasmus je podporovat rozvoj mobility studentů především ze zemí
střední a východní Evropy a uzavírat smlouvy o mobilitě studentů na doporučení akademických
pracovníků, kteří s danými univerzitami již spolupracují, a je předpoklad, že danou univerzitu
doporučí studentům daného oboru ke studiu. Strategií fakulty v rámci EU je podporovat studium
oborových předmětů a podle toho uzavírat nové smlouvy či prohlubovat stávající.
Cílem fakulty je zvýšit především počet mobilit studentů ve všech typech programů, do kterých je
fakulta zapojena a to především zvýšením informovanosti studentů a použitím nových informačních
přístupů ke studentům.
4.2

Zapojení fakulty do mezinárodních vzdělávacích programů a
programů výzkumu a vývoje

Tabulka 12 a, b: Zapojení fakulty v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, Programy EU
pro vzdělávání a přípravu na povolání
Program

Počet projektů
Počet vyslaných
studentů
Počet přijatých
studentů
Počet vyslaných
ak. pracovníků
Počet přijatých
ak. pracovníků.
Počet vyslaných
pracovníků
ostatních
Počet přijatých
pracovníků
ostatních
Ostatní programy

LLP

1

Jean
Monnet
-

Erasmus
Mundus
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Erasmus

Comenius

Grundtwig

Leonardo

31
+ 1 stáž
78
+ 1 stáž

-

-

-

Tempus
-
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Program

3
-

Rozvojové
programy MŠMT
-

Ostatní
/Kontakt/
2
4
1

-

-

-

-

-

2

-

-

Ceepus

Aktion

-*
2
1

Počet projektů
Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných
akademických pracovníků
Počet přijatých
akademických pracovníků
* Projekty jsou univerzitní
AKTION:

doc. Dr. Ing. Milada Šťastná – řešitel
MEB 060914 – Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat,
doba řešení 2009 – 2010, finanční prostředky na r. 2010: 50 tis. Kč

Ing. Pavel Knot, Ph.D. – řešitel
MEB 58p13 – Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastech
doba řešení 2010 – 2011, finanční prostředky na r. 2010: 40 tis. Kč

Ing. Tomáš Středa, Ph.D. – řešitel
MEB 061013 – Produkce a kvalita biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou směrnicí – situace a
metody hodnocení v České republice a v Rakousku
doba řešení 2010 – 2011, finanční prostředky na r. 2010: 31 tis. Kč

KONTAKT:
doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. – řešitel
MEB 10128 – Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých travních porostů
v podmínkách Rakouska a České republiky
doba řešení 2010 – 2011, finanční prostředky na r. 2010: 888 tis. Kč

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. – řešitel
MEB 041007 – Improvement of soil tillage technologies in Central Europe – exchange knowledge,
doba řešení 2010 – 2011, finanční prostředky na r. 2010: 62 tis. Kč
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Leonardo da Vinci:
doc. Ing. Libor Severa, Ph.D. – partner
JOB ROTATION e-service enhancing life long learning for the Agriculture Sector (AGROTATE)
koordinátor: Technopolis Ekpaideutiki SA, Greece – vzdělávací společnost, zprostředkovatel práce,
doba řešení 2010 – 2011, finanční prostředky na r.2010: 300 tis. Kč ( v tom 77 tis. Kč spolufinancování
AF)

Přehled výzkumných zahraničních projektů
Ukazatel
Fakulta
AF

7. RP
počet
2

INGO
tis. Kč
1800

počet
1

COST
tis. Kč
872

počet
2

tis. Kč
340

7. rámcový program EU:
RNDr. Antonín Vaishar, CSc. – partner
SP7 – SSH-2007-1 číslo: 225204 – Developing Europe´s Rural Regions in the Era of Globalization
(DERREG)
koordinátor: University of Wales at Aberystwyth, prof. Dr. Michael Woods
další zahraniční partneři: Leibnitz Institut für Länderkunde Leipzig, e. V., National University of Ireland
at Galway, Nordic Centre for Spatial Development Stockholm, Universität des Saarlandes, Univerza
v Ljubljani, Wageningen Universiteit, Znanstveno raziskovani in izobraževalni – závod NeVork
doba řešení 2009 – 2011, finanční prostředky na r. 2010: 915 tis. Kč

doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. – partner
tematický okruh: FP7-ENV-2009-1 – CLIMSAVE (Metodika uceleného stanovení adaptace na změnu
klimatu a zranitelnosti napříč sektory v Evropě), aktivita 1.6.1. Integrated methodology providing a
common platform for an improved assessment of climate change impacts, vulnerability and related
cost effective adaptation options
koordinátor: University of Oxford
doba řešení 2010 - 2013, finanční prostředky na r. 2010: 885 tis. Kč

INGO:
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. – řešitel
Division 8 – Zapojení mladých vědeckých pracovníků MENDELU Brno do výzkumných aktivit IUFRO –
The Global Network for Forest Science Cooperation
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doba řešení 2010 – 2012, finanční prostředky na r. 2010: 872 tis. Kč

COST:
prof. Ing. František Bauer, CSc. – řešitel
OC 356 – Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí
doba řešení 2007 – 2012, finanční prostředky na r. 2010: 100 tis. Kč

doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. – řešitel
OC 187 – Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření škůdců a
intenzitu zemědělského sucha na území ČR
doba řešení 2007 – 2010, finanční prostředky na r. 2010: 240 tis. Kč

4.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků (oběma směry)
Mobility akademických pracovníků a studentů se stejně jako v roce 2009 uskutečňovaly především
v rámci programu LLP/Erasmus. Počet vyslaných studentů na studium se zvýšil o 7 v porovnání s
rokem 2009, ale klesl počet studentů vyjíždějících na stáž ze 4 na 1 v roce 2010. Do počtu uvedených
v tabulce nejsou zahrnuti studenti účastnící se intenzivních vzdělávacích programů (IP), kteří se
z důvodu kratšího pobytu než 4 týdny v roce 2010 nezapočítávají. Na tyto programy AF vyslala
6 studentů.
Zájem o studium na AF v roce 2010 klesl z 96 v roce 2009 na 78. Za poklesem vyslaných pracovníků v
rámci programu Erasmus z 15 (2009) na 7 mohou především omezené finanční prostředky, které
mohli na tyto mobility akademičtí pracovníci v roce 2010 čerpat.
Nepatrně se zvýšila mobilita studentů v rámci programu CEEPUS.
Do skupiny ostatní programy patří studenti, kteří vyjeli na studijní pobyt v rámci bilaterálních dohod
MENDELU (3 studenti) a jeden student, který získal stipendium od francouzské vlády.
K přijatým studentům mimo uvedené programy patří studentka, která je na AF MENDELU na stáži
v rámci svého Ph.D. programu.
V programu Leonardo Job Rotation e-service enhancing life long learning for the Agriculture Sector AGROTATE má AF MENDELU pozici řešitele.

4.4 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle jednotlivých
zemí
Počty studentů vyjíždějících do jednotlivých zemí (LLP/Erasmus) jsou omezeny počtem, který je
uveden v dohodě o mobilitě mezi danými univerzitami. Největší zájem o studium na AF byl stejně
jako v roce 2009 u studentů ze Španělska a Francie. Výrazně stoupl zájem o AF u studentů z Polska,
jejichž počet v roce 2009 byl 0.
Zájem studentů AF o mobility je dlouhodobě velice nízký, zájem je především o studium ve Finsku,
Dánsku, Španělsku, Francii a Itálii.
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Tabulka 12 c: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Země
Belgie
Čína
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chile
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Izrael
Jemen
Jihoafrická rep.
Kanada
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Norsko
Peru
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
USA
Velká Británie

počet vyslaných
studentů

počet přijatých
studentů

počet vyslaných
akademických
pracovníků
3

počet přijatých
akademických
pracovníků

1
4
6
2

2
1
15

2
10
1

1
8

1
1

2
5
2
3
1
1

3

1
2
4

1
5
5
2
1

1

1
9
3
2

4
10
1
1

3
4
2
5
1
1

32

1
15
2
3
1
3

5 Zajišťování kvality činností
Pokud se posuzuje pouze kvalita výuky a vyučujících, tak v minulosti probíhalo šetření pomocí
dotazníků pro absolventy a v současné době probíhá hodnocení také v elektronické formě, kdy
studenti hodnotí pedagogy a kvalitu předmětu pomocí dotazníku. Tento dotazník vyhodnocují
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vedoucí ústavů s cílem zlepšit činnost a pedagogickou hodnotu daného předmětu. Absolventi se
rovněž kriticky vyjadřují k vhodnosti a skladbě studovaných předmětů.
Další způsob hodnocení (evaluace) předmětů je prováděn přes univerzitní informační systém
(elektronicky), kdy studenti hodnotí průběh výuky za semestr, náročnost výuky a vyučujícího, obsah
předmětu, aj. V případě nadměrných a neobvyklých připomínek studentů ke kvalitě výuky děkan a
proděkanky osobně jednají s příslušnými pedagogy (v roce 2010 se to týkalo 3 osob). Vzhledem
k tomu, že se evaluace týkala téměř 1350 předmětů na fakultě, byly kontroly evaluace prováděny jen
namátkově, avšak vedoucí ústavů tuto činnost provádějí systematicky.
V rámci zkvalitnění vzdělávacího procesu a zvýšení kontroly bakalářských, diplomových a
doktorských disertačních prací došlo v agendě závěrečných prací v informačním systému univerzity
k úpravě aplikací pro kontrolu podobnosti, tzv. antiplagiátoru.

6 Rozvoj fakulty
6.1 Zapojení fakulty do Fondu rozvoje vysokých škol a projektů ESF
Tabulka 13: Zapojení fakulty do Fondu rozvoje vysokých škol
Počet přijatých
projektů
A
2
B
0
C
0
E
0
F
10
G
6
Celkem
18
Jmenovitě jde o následující projekty:
Tematický okruh

Poskytnuté fin. prostředky v tis. Kč
kapitálové
běžné
celkem
3 428
0
3 428
0
0
0
0
0
0
0
1 116
1 116
0
626
626
3 428
1 742
5 170

A/ investiční
Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. – řešitel
FRVŠ A303/2010 – Zřízení výukové laboratoře aplikované mikrobiologie
1.734 tis. Kč - investice

Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. – řešitel
FRVŠ A1351/2010 – Rozvoj molekulárně – biologické laboratoře pro praktickou výuku studentů
1.694 tis. Kč- investice

F a G/ neinvestiční
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Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. – řešitel
FRVŠ F6/2010 – Inovace předmětu Genetika F praktickým cvičením detekce mikrosatelitů tritikale
104 tis. Kč

Ing. Jiří Čupera, Ph.D. – řešitel
FRVŠ F560/2010 – Inovace předmětu Vozidlové motory
136 tis. Kč

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. – řešitel
FRVŠ F1454/2010 – Zavedení předmětu Zoobioklimatologie
2010
125 tis. Kč

Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. – řešitel
FRVŠ F1642/2010 – Inovace praktické výuky předmětu Agroklimatologie
130 tis. Kč

Ing. Václav Ždímal, Ph.D. – řešitel
FRVŠ F1914/2010 – Zavedení předmětu Krajinně ekologická syntéza
119 tis. Kč

Ing. Václav Ždímal, Ph.D. – řešitel
FRVŠ F1915/2010 – Multimediální učební text „Historický vývoj cestní sítě zemědělského podniku“
119 tis. Kč

doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. – řešitel
FRVŠ F2893/2010 – Vytvoření nového předmětu Základy hydrochemie
93 tis. Kč
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prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. – řešitel
FRVŠ F3018/2010 – Inovace výuky vybraných předmětů fytotechnického charakteru prostřednictvím
přenosu obrazu
98 tis. Kč

Ing. Petr Sláma, Ph.D. – řešitel
FRVŠ F3099/2010 – Digitalizace makroskopických preparátů z předmětu Anatomie a histologie zvířat
66 tis. Kč

doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. – řešitel
FRVŠ F3100/2010 – Fenologická pozorování jako inovace předmětu Aplikovaná bioklimatologie
120 tis. Kč

Ing. Roman Poštulka – řešitel
FRVŠ G3154/2010 – Multimediální CD na téma technologický proces silážování vojtěšky a
cukrovarských řízků do polyethylenových vaků
57 tis. Kč

Ing. Petr Trávníček – řešitel
FRVŠ G138/2010 – Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů
110 tis. Kč

Ing. Václav Psota – řešitel
FRVŠ G202/2010 – Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro
výuku
141 tis. Kč

Ing. Eva Nevrtalová – řešitel
FRVŠ G2252/2010 – Inovace praktik genetických předmětů o metodiky založené na manipulaci
s ribonukleovými kyselinami
124 tis. Kč
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Ing. Zbyšek Karafiát – řešitel
FRVŠ G3037/2010 – Bioplynové transformace netekutých substrátů
98 tis. Kč

Ing. Milan Fischer – řešitel
FRVŠ G3042/2010 – Měření vodní bilance a jejich uplatnění ve výuce předmětu Aplikovaná
bioklimatologie
102 tis. Kč

Rozvojové projekty MŠMT jsou již čtvrtým rokem obhospodařovány univerzitou jako celkem, účetně
nejsou přidělovány do rozpočtu fakulty, v roce 2010 činil projekt profesora Klejduse s názvem
Centrální laboratoř hmotnostní spektrometrie zaměřený na nákup LC/MS-MS trojitého
kvadrupolového hmotnostního detektoru pro HPCL výjimku. Zprovozněním tohoto zařízení získala
fakulta velmi kvalitní analytický systém, který umožňuje svými technickými parametry provádět
analýzy stopových množství sledovaných analys. Unikátní technologie Jestream, která dokáže oproti
stávajícím typům detektorů zvýšit několikanásobně citlivost, je zvláště významná pro stanovování
kontaminantů v potravinářské a zemědělské produkci, polutantů v životním prostředí a pro studium
biologicky aktivních látek, vhodných např. pro výživu člověka.
Na dalších projektech rozvojových programů AF spolupracovala s dalšími součástmi univerzity, a to
zejména na projektu prorektora Gregy „Implementace ECTS na MENDELU v Brně a získání certifikátu
Evropské komise ECTS Label“ - viz bod 2.6.
Tabulka 14: Zapojení AF v Rozvojových programech pro veřejné vysoké školy
*

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy

Program na rozvoj přístrojového vybavení a
moderních technologií
CELKEM
* projekty byly podávány za univerzitu, nikoli za fakultu

Počet
podaných
projektů

Počet
přijatých
projektů

Poskytnuté fin.
prostředky v tis.
Kč
kapitáběžné
lové

1

4 500

0

1

4 500

0

Zapojení fakulty do programů financovaných z prostředků ze Strukturálních fondů EU
Na Agronomické fakultě MENDELU v roce 2010 bylo na pozici koordinátora řešeno pět projektů
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v dalších třech projektech AF
byla na pozici partnera. Oproti roku 2009 byl zaznamenán obrovský nárůst těchto projektů (v roce
2009 řešeny pouze 3 projekty na pozici koordinátora), zvýšilo se také portfolio projektových
partnerů, kteří jsou jak z akademického prostředí, tak především z aplikační sféry, která je pro
Agronomickou fakultu strategická pro řešení i jiného typu projektů se zaměřením na vědecko –
výzkumnou činnost.
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Jako koordinátor projektů se řešitelé snaží naplňovat základní cíle OP VK v jednotlivých osách, kde
jsou projekty přijaty a to především rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji se soustředěním na
další vzdělávání pracovníků VaV a Ph.D. studentů. V rámci osy 2.4 dojde k vytvoření partnerských sítí,
kde mj. studenti mají a budou mít možnost vykonávat pracovní stáže a praxe u projektových partnerů
a dojde zde ke sdílení laboratorního vybavení jednotlivých partnerů pro účely zpracování
diplomových prací nebo společných publikačních výstupů.
Oproti jiným fakultám MENDELU a obecně veřejným vysokým školám se Agronomická fakulta při
návrzích svých projektů nesoustředila jen na prioritní osu 2.2. Vysokoškolské vzdělávání konkrétně
inovace studijních oborů a programů, která v dnešní době patří k základním zdrojům financí pro
rozvoj vysokoškolské výuky. Díky tomuto faktu jsou nyní na fakultě řešeny projekty podporované z
Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a výstupy projektů
nemají pouze lokální dopad na Brno a okolí, ale díky projektovým partnerům na celém území České
republiky.
Přehled o řešených projektech na AF v r. 2010 podává následující tabulka:
Operační
program

Oblast podpory
(název)

Projekt
+ řešitel

Realizace
projektu

Poskytnuto tis.,
běž./kapitálové
celkem
MENDELU

Finanční
prostředky
poskytnuté v r.
2010 v tis. Kč

1.7.2009
30.6.2012

6507

1832

1.10.2009
30.9.2012

13818

1090

1.1.2010
31.12.2012

10104

1662

1.1.2010
31.12.2012

8642

1069

1.1.2010
31.12.2012

9529

765
(+659 partneři)

1.9.2009
31.3.2012

1267

487

1.12.2009
20.11.2012

1850

334

1.5.2010
1.3.2012

542

208

OP VK
AF na pozici
koordinátora
Projekt bez
partnerů

2.3. Lidské
zdroje ve
výzkumu a
vývoji (MŠMT)

AF na pozici
koordinátora
Projekt má tři
partnery

2.3. Lidské
zdroje ve
výzkumu a
vývoji (MŠMT)

AF na pozici
koordinátora
Projekt bez
partnerů

2.3. Lidské
zdroje ve
výzkumu a
vývoji (MŠMT)

AF na pozici
koordinátora
Projekt má
čtyři partnery

2.4. Partnerství
a sítě (MŠMT)

AF na pozici
koordinátora
Projekt má
šest partnerů

2.4. Partnerství
a sítě (MŠMT)

AF na pozici
partnera

2.3. Lidské
zdroje ve
výzkumu a
vývoji (MŠMT)

AF na pozici
partnera

2.4. Partnerství
a sítě (MŠMT)

AF na pozici
partnera

3.2. Další
vzdělávání (Kraj
Vysočina)

CZ.1.07/2.3.00/09.0037 Další
odborné vzdělávání jako cesta
ke zkvalitnění personálního
zabezpečení pracovníků pro
biotechnologický výzkum a vývoj
prof. RNDr. Břetislav
Brzobohatý, CSc.
CZ.1.07/2.3.00/09.0081
Komplexní vzdělávání lidských
zdrojů v mlékařství
doc. Ing. Květoslava Šustová,
Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/09.0090
Vzdělávání a týmová spolupráce
v oblasti regenerace krajiny
intenzivně narušené lidskou
činností
Ing. Martin Brtnický
CZ.1.07/2.4.00/12.0045
Posílení spolupráce mezi MZLU
v Brně a dalšími institucemi v
terciárním vzdělávání a výzkumu
Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
CZ.1.07/2.4.00/12.0043
Partnerská síť v oblasti
speciálních plodin
Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/09.0192
Systematické komplexní
vzdělávání pracovníků VaV v
oblasti širší problematiky řízení
VaV jako nezbytný prvek
efektivity výzkumu (PERFEKT)
doc. Ing. Miroslav Havlíček,
CSc.
CZ.1.07/2.4.00/12.0062
BioNET Centrum
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
CZ.1.07/3.2.09/01.0024
Udržitelnost hospodaření v
krajině
doc. Ing. Jana Kotovicová, CSc.
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V roce 2011 k představeným projektům řešeným v roce 2010 přibudou nejméně další čtyři projekty
(již je známo, že budou financovány), které bude Agronomická fakulta koordinovat, z nichž dva
projekty mají celofakultní dopad.

7 Činnost fakulty související s účelovými zařízeními
Účelová zařízení – vysokoškolské statky
Agronomická fakulta využívá v rámci účelové činnosti k výuce i výzkumným aktivitám ŠZP Žabčice.
Následuje přehled jmenovitých úkolů účelové činnosti včetně krátkého zhodnocení.
Ústav 217
Ing. B. Procházková, CSc.: Terénní cvičení z předmětu obecná produkce rostlinná a minimalizace
zpracování půdy (18 tis. Kč)
V rámci terénních cvičení byli studenti seznámeni s různými způsoby zpracování půdy, předseťové
přípravy půdy a zakládání porostů polních plodin. Rovněž byli seznámeni s dlouhodobými pokusy
zaměřenými na problematiku střídání plodin a metodami hodnocení stavu porostů. Praktická výuka
je nezbytnou součástí výuky předmětů Obecná produkce rostlinná a Minimalizace zpracování půdy.
Ing. V. Smutný, Ph.D.: Terénní cvičení z předmětu herbologie a regulace plevelů (12 tis. Kč)
V LS 2010 proběhlo terénní cvičení pro studenty předmětu Herbologie (denní i kombinovaná forma
studia) a zároveň pro předmět Herbology vyučovaný v angličtině pro zahraniční studenty. Studenti
byli seznámeni s polními plevely přímo v terénu. Na demonstračním pokusu s herbicidy se studenti
seznámili s metodami hodnocení zaplevelení a herbicidní účinnosti a fytotoxicity.
Ing. L. Neudert, Ph.D.: Terénní cvičení z předmětu precizní zemědělství (10 tis. Kč)
V rámci výuky předmětu Precizní zemědělství a Precision Agriculture v angličtině pro zahraniční
studenty bylo demonstrováno měření s GPS, ukázka odběru vzorků, jejich analýza pomocí polní
kufříkové laboratoře a provádění diferencovaných pracovních operací (setí, hnojení a sklizeň).
Studentům byla předvedena funkčnost talířového rozmetadla Amazone s možností diferencované
aplikace průmyslových hnojiv. K výuce bylo využito pozemků ŠZP Žabčice, polní pokusné stanice a
prostory haly demonstračního centra v Žabčicích.
Prof. Ing. Z. Žalud, Ph.D.: Zajištění provozu automatické meteorologické stanice (30 tis. Kč)
Agroklimatologická stanice Žabčice zajišťuje meteorologická data, která jsou nedílnou součástí řady
výzkumných projektů, především GAČR (521/09/P479, 521/08/1682) a NAZV (č.QG60051, č.91C054)
řešených na polní pokusné stanici ŠZP. Za nejvýznamnější z nich však lze považovat Výzkumný záměr
AF č. MSM6215648905 Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich
adaptace na změnu klimatu. Sběr dat v kroku 15 minut a jejich vyhodnocení umožňuje doplnit
experimenty jak v krátkodobém (např. řádově hodinovém či denním) tak i v dlouhodobém (měsíce,
vegetační sezóna, roky) pohledu. Finanční prostředky slouží jako materiálová podpora pro zajištění
vlastních měření a současně jsou využity pro udržení stanice (oplocení, nátěry) v podobě odpovídající
pravidlům pro standardní meteorologická měření. Samotné přístrojové vybavení (ústředny, čidla) je
zajišťováno z grantových prostředků Ústavu agrosystémů a bioklimatologie.
Ing. L. Neudert, Ph.D.: Uplatnění metod precizního zemědělství v rostlinné produkci - snížení
negativních dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí (32 tis. Kč)
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Na pozemku „Pachty“ v k.ú. Přísnotice (52 ha) bylo prováděno ověřování metod mapování plošné
heterogenity půdních podmínek pro precizní zemědělství. V roce 2010 bylo provedeno měření
elektrické vodivosti půdy a byly provedeny analýzy zásoby hlavních živin v půdě, bylo provedeno i
letecké snímkování. Tento úkol je součástí řešení projektu NPV II. Kromě toho je dále využíván při
výuce předmětu Precizní zemědělství na AF.
Ing. M. Vondra: Využití metod založených na měření světlem indukovaných změn v absorbanci ke
stanovení účinnosti a fytotoxicity herbicidů (20 tis. Kč)
V maloparcelních polních pokusech v máku setém bylo pomocí přístroje PS1 meter zjištěno, že i
redukované dávky některých herbicidů mohou mít dostačující účinnost na vybrané plevele. Dalším
zjištěním bylo, že herbicidy aplikované v tank-mixu s listovým hnojivem zvyšují fytotoxické působení
na plodinu. Z tohoto důvodu je vhodnější herbicidy i listovou výživu aplikovat s určitým časovým
odstupem. Tento úkol je součástí řešení projektu NPV II MŠMT, pokusy posloužily i jako názorná
ukázka pro studenty předmětu Herbologie.
Ing. V. Smutný, Ph.D.: Optimalizace pěstebních technologií vybraných polních plodin pro suché
oblasti (47 tis. Kč)
V roce 2010 byly v rámci dvou osevních postupů porovnávány různé pěstební technologie z pohledu
vlivu na změny vláhového režimu v půdě. Součástí bylo hodnocení výnosů, kvality produkce a
ekonomiky technologií u pěstovaných plodin. Výsledky jsou součástí zpracovávaných bakalářských,
diplomových prací a výzkumného projektu NPV II.
Ing. L. Neudert, Ph.D.: Vliv různých způsobů zpracování půdy a zakládání porostů na změny půdního
prostředí a strukturu porostu (42 tis. Kč)
Byl sledován vliv různých způsobů zpracování půdy a zakládání porostů pšenice ozimé a ječmene
jarního po různých předplodinách na změny fyzikálních a chemických vlastností půdy. Polní pokusy
jsou zdrojem dat využívaných při řešení projektů a závěrečných prací, kromě toho jsou využívány pro
praktickou ukázku v rámci výuky zajišťované ústavem agrosystémů a bioklimatologie pro studenty a
při prezentaci polních pokusů pro odbornou veřejnost.
Ing. T. Dryšlová, Ph.D.: Zabezpečení provozu a hodnocení stacionárního dlouhodobého pokusu se
zpracováním půdy, střídáním plodin a hnojením (37 tis. Kč)
Cílem dlouhodobého stacionárního pokusu s monokulturou ječmene (od roku 1970) je vyhodnocení
vlivu různých agrotechnických zásahů. Získané poznatky jsou využívány při výuce téměř všech
předmětů garantovaných ústavem 217, při řešení závěrečných prací studentů (jak bakalářských tak
diplomových prací). Výsledky jsou průběžně publikovány, využívány pro navazující výzkum, při mezi
institucionální spolupráci a také v poradenství pro praxi.
Ing. B. Procházková, CSc.: Vliv vybraných druhů meziplodin na obohacování půdy organickou
hmotou, množství zadrženého dusíku v biomase a obsah minerálního dusíku v půdním profilu
(34 tis. Kč)
Cílem polního pokusu je hodnocení vhodnosti pěstování vybraných druhů strništních meziplodin
z hlediska jejich uplatnění pro ochranu půdy a vody. Hodnocen je vliv jednotlivých druhů meziplodin
na množství zadrženého dusíku v biomase nadzemní hmoty, na obsah minerálního dusíku v půdě a na
výnosy a kvalitu následného jarního ječmene. Výsledky jsou využívány ve výuce, při zpracování
diplomových prací a při řešení výzkumných projektů.
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Prof. Ing. J. Křen, CSc.: Hodnocení stavu a struktury porostu obilnin pomocí bezkontaktních metod
(32 tis. Kč)
V roce 2010 probíhalo ověřování možnosti využití analýzy obrazu multispektrálních digitálních snímků
ke kvantifikaci heterogenity porostu obilnin. Úkol byl řešen v rámci výzkumného projektu, jedné
doktorské disertační práce a výsledky jsou také využívány v rámci výuky precizního zemědělství.
Prof. Ing. J. Křen, CSc.: Modelové pěstební technologie obilnin (30 tis. Kč)
Byly založeny a hodnoceny maloparcelní polní pokusy s pšenicí ozimou a ječmenem jarním. Byly
porovnávány různé varianty pěstebních technologií lišící se úrovní vstupů. Byla vyhodnocena
ekonomická efektivnost pěstování obilnin v podmínkách suché lokality. Výzkum je součástí řešení
projektu NAZV a závěrečných prací studentů.
Ing. V. Smutný, Ph.D.: Zkoušení odrůd a testování přípravků na ochranu rostlin v podmínkách suché
oblasti (25 tis. Kč)
Byly založeny a vyhodnoceny maloparcelní polní pokusy s kukuřicí, slunečnicí a ozimou řepkou.
Pokusy byly zaměřeny na zhodnocení výnosových rozdílů jednotlivých odrůd a účinnosti herbicidů.
Pokusy byly prezentovány v rámci polního dne „MendelAgro“ a „Slunečník“ ve spolupráci s firmou
Syngenta.
Ústav 217 spolu s ústavem 219
Dr. Ing. P. Hrstková a Ing. V. Smutný, Ph.D.: Údržba a opravy strojů používaných na polní pokusné stanici
v Žabčicích (131 tis. Kč)

Dr. Ing. P. Hrstková a Ing. V. Smutný, Ph.D.: Zajištění zpracování půdy, osevu, výživy, ochrany a sklizně
plodin na vyrovnávacích plochách (70 tis. Kč)

Dr. Ing. P. Hrstková a Ing. V. Smutný, Ph.D.: Organizace prezentačních akcí "MZLU pěstitelům" a
"Slunečník" (15 tis. Kč)

Ústav 219
prof. Ing. J. Ehrenbergerová, CSc.: Studium obsahových látek ječmene pro potravinářské a
krmivářské využití (63 tis. Kč)
V rámci dlouhodobého pokusu byla sledována diverzita nutričních a výnosových ukazatelů u souboru
pluchatých a bezpluchých odrůd ječmene. Použita byla pěstební technologie s omezenými
chemickými vstupy – „low input“ systém (neošetřené varianty pokusu) a pěstební technologie
konvenční, tj. s chemickými vstupy. Do pokusů bylo zařazeno celkem čtrnáct odrůd a linií ječmene
(Aksamit, Blaník, Bojos, Jersey, Kangoo, Prestige, Radegast, Sebastian, Malz a Tolar, nově
registrovaná bezpluchá odrůda AF Lucius a tři bezpluché linie s předpokládaným využitím produkce
v potravinářství i v krmivářství, vyšlechtěné v ZVÚ Kroměříž – KM 1057, KM 2084 a KM 2283). Získané
vzorky zrna byly použity pro další analýzy. Jedna z aktivit „Výzkumného centra pro studium
obsahových látek ječmene a chmele“. Výsledky jsou použity pro studentské závěrečné práce. Jedním
z výstupů je certifikovaná metodika „Stanovení extraktu v zrnu ječmene enzymatickou cestou“,
autoři: Gregor T., Hřivna L., Cerkal R., Šottníková V. Metodika byla přijata MŠMT v roce 2010.
Ing. R. Cerkal, Ph.D.: Vliv zinku na rozvoj kořenového systému ječmene jarního, na kvalitu zrna
ječmene a kvalitu sladu (28 tis. Kč)
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V roce 2010 byl již šestým rokem sledován efekt listové aplikace zinečnatého hnojiva Zinran na rozvoj
kořenového systému, výnos a kvalitu zrna u šesti odrůd ječmene jarního (Aksamit, Bojos, Jersey,
Prestige, Radegast a Sebastian). Výsledky jsou součástí zpracovávaných bakalářských, diplomových a
doktorských prací. Jedná se o aktivitu „Výzkumného centra pro studium obsahových látek ječmene a
chmele“.
prof. Ing. J. Ehrenbergerová, CSc.: Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro
speciální pekárenské a pečivárenské využití (20 tis. Kč)
V rámci úkolu byl pěstován soubor kvalitativně odlišných genotypů ječmene jarního. Vzorky zrna
budou využity pro stanovení semenářských a technologických parametrů. Úkol je součástí řešení
projektu NAZV QI91B095 a zároveň tvoří podklady pro zpracování bakalářských, diplomových a
disertačních prací.
prof. Ing. J. Ehrenbergerová, CSc.: Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu
přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem (37 tis. Kč)
Cílem úkolu je získat reprezentativní vzorky zrna vybraných genotypů ječmene s odlišnou nutriční
kvalitou vhodné pro další analýzy. Úkol je součástí řešení projektu NAZV QH 91053. Na úkolu se
podílí doktorandi a diplomanti ÚPŠRR.
Dr. Ing. P. Hrstková: Pšenice ozimá - reakce odrůd na sucho (50 tis. Kč)
Dlouhodobý maloparcelový pokus s registrovanými odrůdami pšenice seté slouží ke sledování reakce
odrůd na sucho. Pokus byl proveden na dvou stanovištích s odlišnými vláhovými podmínkami, u
odrůd se hodnotil výnos zrna a základní kvalitativní parametry. Pokus založený na polní stanici byl
také využitý jako demonstrační sortiment odrůd pro polní den „MendelAgro 2010“. Pokus je součástí
řešení projektu NAZV QH 91192. Výsledky jsou každoročně poskytnuty vedení ŠZP a slouží jako
podklad pro výběr vhodných odrůd na produkční plochy. Téma bylo využito k zadání bakalářských
a diplomových prací na ÚPŠRR.
Dr. Ing. P. Hrstková: SDO - pozdní výsev pšenice ozimé po kukuřici (28 tis. Kč)
Cílem pokusu bylo zjistit reakci vybraných odrůd na pozdní výsev po kukuřici. Pokus je součástí
systému zkoušení registrovaných odrůd pšenice ozimé pro Seznam doporučených odrůd a byl
provedený podle metodiky ÚKZÚZ. Výsledky byly prezentovány formou posteru na akci „Slunečník“.
Dr. Ing. P. Hrstková: Množení a hodnocení genových zdrojů sóje (10 tis. Kč)
V rámci této aktivity bylo vyseto 26 genotypů sóje. Během vegetace proběhlo hodnocení celkového
růstu a vývoje porostu a morfologických znaků podle klasifikátoru. Po sklizni byl vyhodnocen výnos.
Šlechtitelsky zajímavé materiály budou zařazeny do kolekce rodu Glycine, která je udržována
v genové bance v Praze a jejich osivo zde bude dlouhodobě uskladněno.
Ing. J. Víchová, Ph.D.: Hodnocení porostu světlice barvířské z hlediska napadení chorobami (25 tis.
Kč)
Byl založen maloparcelový pokus se světlicí barvířskou pro hodnocení účinnosti fungicidních mořidel
vůči houbovým patogenům. Pokus je součástí řešeného projektu NAZV QH81029 - Inovace ochrany
světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.) proti významným houbovým patogenům. Téma
závěrečných prací na ÚPŠRR.
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Ing. P. Elzner, Ph.D.: Možnosti zvýšení nutriční kvality bramborových hlíz foliární aplikací sloučenin
selenu v průběhu vegetace (32 tis. Kč)
Výsledkem řešeného projektu bylo stanovení optimální dávky a způsobu použití hnojiva k foliární
aplikaci obohaceného o selen. Projekt je součástí výzkumného záměru č. MSM6215648905
„Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu
klimatu“. Výsledky byly využity v rámci řešení zadaných bakalářských, diplomových a disertačních
prací na ÚPŠRR.
Ing. P. Elzner, Ph.D.: Zhodnocení výnosové úrovně vybraného sortimentu odrůd brambor (30 tis. Kč)
Výsledkem řešeného projektu bylo stanovení optimální dávky a způsobu použití hnojiva k foliární
aplikaci obohaceného o selen. Projekt je součástí výzkumného záměru č. MSM6215648905
„Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu
klimatu“. Výsledky byly využity v rámci řešení zadaných bakalářských, diplomových a disertačních
prací na ÚPŠRR.
Ing. G. Růžičková, Ph.D.: Detekce, popis, výběr a stabilizace heřmánku lékařského (Matricaria
recutita (L.) Rausch.) odrůdy "Bohemia" (8 tis. Kč)
V založeném pokusu byla provedena detekce, popis a byl zhodnocený dosahovaný výnos heřmánku
lékařského u odrůdy Bohemia, v polních podmínkách. V rámci pokusu byly řešeny zadané bakalářské
a diplomové práce.
Doc. Ing. R. Pokorný, Ph.D.: Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny
stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu
askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (24 tis. Kč)
Součástí řešení projektu NAZV QH81127 je maloparcelní polní pokus s řepkou ozimou, na které bude
sledován výskyt fómové hniloby. Výsledky budou využity při řešení BP, DP a disertačních prací na
ÚPŠRR.
Stručné zhodnocení za 217 a 219
Všechny plánované aktivity účelové činnosti (13 úkolů za ústav 217, 12 úkolů za ústav 219 a 3 úkoly
společné) byly v roce 2010 splněny. V rámci těchto úkolů byla řešena řada bakalářských, diplomových
a disertačních prací a proběhla všechna plánovaná terénní cvičení se studenty. Díky vstřícnosti vedení
ŠZP a jejich pomoci se zajištěním některých prací na Polní pokusné stanici, zvláště během náročného
období sklizně obilnin, byly všechny agrotechnické zásahy provedeny ve vhodném termínu a v
odpovídající kvalitě.
Výsledkem vzájemné spolupráce mezi MENDELU, ŠZP Žabčice a firmami Syngenta Czech, s.r.o, Elita
semenářská, a.s a P+L byl velký ohlas odborné veřejnosti na polní den „MendelAgro 2010“, o čemž
svědčí návštěvnost více než 600 lidí z řad zemědělců, spolupracujících firem a státních zemědělských
institucí. Tato akce si během několika posledních roků získala své pevné místo v kalendáři
zemědělských akcí regionu Jižní Moravy. Je dobrou příležitostí pro prezentaci činnosti MENDELU a
ŠZP v očích široké zemědělské veřejnosti. Kromě této akce byl v letošním roce podruhé uspořádán ve
spolupráci s firmou Syngenta polní den „Slunečník“, kde byly prezentovány polní pokusy s kukuřicí a
slunečnicí. Akce se zúčastnilo cca 250 lidí.
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Ústav 221
Doc. Ing. P. Ryant, Ph.D.: Ověření účinku nových druhů hnojiv u pšenice ozimé (37 tis. Kč)
V rámci tohoto úkolu byla testována nově vyráběná dusíkatá, fosforečná a vícesložková hnojiva.
Sledován byl výživný stav rostlin během vegetace a výnosové a kvalitativní parametry zrna pšenice
ozimé. Vedle toho byl sledován obsah minerálních forem dusíku v půdě. Pokusy byly prezentovány
v rámci polního dne „MendelAgro“. Na pokusech participovali studenti bakalářských a navazujících
magisterských oborů v rámci svých závěrečných prací.
Ing. P. Škarpa, Ph.D.: Založení, ošetřování a sklizeň maloparcelkového pokusu se slunečnicí roční (23
tis. Kč)
Polní maloparcelkový experiment se slunečnicí roční je součástí projektu NAZV „Optimalizace výživy a
hnojení slunečnice za účelem zvýšení výnosů a kvality produkce“. Cílem aktuální etapy řešení je výběr
vhodné kombinace mimokořenové výživy mikrobiogenními prvky (B, Zn a Mo) ve vazbě na zvýšení
produkce a kvality slunečnice. Experiment probíhá 3. rokem řešení, konkrétní výstupy jsou součástí
každoročně zpracovávané průběžné zprávy předkládané agentuře NAZV.
Ústav 222
Prof. Ing. L. Zeman, CSc.: Hodnocení kvality TMR a vliv jejího složení na užitkovost dojnic (56 tis. Kč)
Do pokusného sledování byly zařazeny dojnice a vysokobřezí jalovice před otelením a v období
rozdojování, v rámci sledování bylo sledováno využití mikroprvků jejich utilizace v těle dojnic, těle
narozených selat a mlezivu. Cílem úkolu, který je součástí projektu TP 8/2010 je určit vhodnou formu
a míru zásobení vybranými mikroprvky s ohledem na kondici, zdravotní stav, plemennou příslušnost a
pořadí laktace.
Prof. Ing. L. Zeman, CSc.: Metabolismus minerálních látek u sportovních koní (62 tis. Kč)
Cílem sledování je určit míru využití u vybraných minerálních prvků (Cu, Zn) vliv jejich zásobení
prostřednictvím organických a anorganických zdrojů na jejich využitelnost v organismu, retenci, stav
zásobení organismu, vliv na kvalitu a míru produkce kožních derivátů, zejména kopytní rohoviny a
srsti. Úkol je řešen v rámci výzkumných projektů a výsledky budou součástí závěrečných zpráv těchto
projektů a bakalářských, diplomových a disertačních prací.
Ing. P. Mareš, Ph.D.: Krmná pokusná sledování na odchovávaných selatech v období po odstavu
(113 tis. Kč)
Cílem krmných pokusných sledování na odchovávaných prasatech je hodnotit vliv různého složení
krmných diet pro selata v poodstavovém období a ve výkrmu. K realizaci pokusu je třeba spolupráce
ošetřujícího personálu v chovu prasat. Pokusné zásahy zahrnují zařazení netradičních krmných
surovin do krmných směsí v různé míře a v průběhu sledování je hodnocen vliv na konverzi krmiva a
intenzitu růstu, která je vyhodnocována prostřednictvím modelování růstu živých organismů.
Ing. P. Mareš, Ph.D.: Bilanční sledování u prasat v souvislosti s hodnocením stravitelnosti
specifických živin (106 tis. Kč)
K realizaci pokusných sledování jsou využívány speciální prostory, ve kterých jsou umístěny bilanční
klece pro prasata, skopce a drůbež. Cílem úkolů zjistit stravitelnost vybraných krmiv, které jsou
v krmných dávkách zastoupeny ve specifické dávce. Dostupná technologie umožňuje realizovat
pokusné sledování za současného přesného sledování příjmu krmiva (včetně vody), kvantitativního i
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kvalitativního odběru výkalů a moči, a následné vyhodnocení stravitelnosti a retence živin
v organismu standardní bilanční metodou či prostřednictvím indikátorů.
Ústav 235
prof. Ing. L. Máchal, DrSc.: Praktická výuka předmětů: Reprodukce hospodářských zvířat,
Reprodukce hospodářských zvířat 1, Inseminace, Inseminace a embryotransfer, Biotechnika
reprodukce hospodářských zvířat (63 tis. Kč)
Výuka: V roce 2010 zabezpečuje oddělení reprodukce na ŠZP Žabčice praktická cvičení z předmětů:
Chov hospodářských zvířat (AE), Reprodukce hospodářských zvířat, Inseminace a embryotransfer,
Biotechnika reprodukce pro studenty AF a předměty Farm Animal Reproduction a Insemination and
embryotransfer pro studenty EU v programu Erasmus/Socrates. Výzkumnou práci ani řešení DP v
současnosti v ŠZP neprovádíme.
Kurzy: V roce 2010 proběhl, jako každý rok, kurz ke získání odborné způsobilosti v oboru inseminace a
přenosu embryí. Kurz je určen pro studenty MZLU včetně zahraničních studentů v rámci programů
Sokrates a Erasmus.
prof. Ing. G. Chládek, CSc.: Praktická výuka techniky a technologie chovu s tržní a bez tržní produkce
mléka v rámci předmětů "Chov skotu", "Chov hospodářských zvířat" a "Produkční systémy v
chovech hospodářských zvířat" (212 tis. Kč)
Výuka: V roce 2010 probíhají na ŠZP v Žabčicích praktická cvičení z následujících předmětů: Chov
skotu, Chov hospodářských zvířat (Fyto), Chov prasat. V rámci této výuky byli studenti seznámeni s
technikou a technologiemi chovu skotu a prasat. Studenti se mohou seznámit s požadavky
jednotlivých druhů zvířat na stájové prostředí a welfare. V části výuky zaměřené na samostatnou
činnost studentů se studenti zabývali zacházením se zvířaty, jejich fixací a označováním, posuzováním
a hodnocením zevnějšku, dále pak etologickým pozorováním zvoleného zvířete či skupiny zvířat. V
programu Erasmus/Sokrates probíhá výuka předmětu Cattle husbandry a Farm animal husbandry.
Výzkum: V rámci řešení výzkumného záměru fakulty probíhá v roce 2010 na ŠZP Žabičce pokusné
sledování zaměřené na vliv teploty ve stáji na produkční vlastnosti dojnic. Sledování se uskutečňuje v
novém kravíně, který je za tímto účelem osazen čidly pro sledování základních charakteristik
chovatelského prostředí dojnic. U dojnic jsou sledovány základní parametry mléčné užitkovosti a
technologických vlastností mléka.
prof. Dr. Ing. J. Kuchtík: Výuka: Prezentace plemen a užitkových typů ovcí, sledování užitkových
vlastností u vybraných plemen (214 tis. Kč)
Výuka: V roce 2010 probíhají na ŠZP v Žabčicích praktická cvičení z předmětů Chov ovcí a Chov
hospodářských zvířat (OH + PT). Výuka je zaměřena na prezentaci plemen a užitkových typů ovcí,
prezentaci pastevního a stájového odchovu ovcí, diskusi o společné pastvě ovcí a skotu bez TPM.
V programu Erasmus/Sokrates probíhá výuka předmětu Sheep and Goat breeding.
Výzkum: Výzkum je v roce 2010 zaměřen na sledování užitkových vlastností (přírůstek, osvalení a
zmasilost in vivo (ultrazvuková měření výšky hřbetního tuku a plochy m.long. dorsi et lumborum)
u vybraných plemen ovcí (charollais, merinolandschaf, suffolk a oxford down).
doc. Ing. I. Jiskrová: Výuka předmětů Jezdectví a vozatajství, Jezdectví I, Jezdectví II, Chov koní,
Chov koní specializace, Agroturistika, Venkovská turistika (481 tis. Kč)
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V roce 2010 probíhá na ŠZP Žabčice výuka předmětů Agroturistika a Venkovská turistika, Chov koní a
Chov koní specializace a dále pak v předmětech Jezdectví a vozatajství, Jezdectví I, Jezdectví II. Výuka
je zaměřena zejména na praktické znalosti péče a koně a jízdy na nich. V programu Erasmus/Sokrates
probíhá výuka předmětu Horse husbandry.
Připomínky a hodnocení: V průběhy výuky a výzkumu v roce 2010 nebyly zaznamenány žádné
negativní zkušenosti s přístupem ze strany ŠZP. Je možné ocenit, že nastal pokrok v budování
sociálního zázemí pro studenty a učitele. Nadále však zůstává v platnosti požadavek na rozsáhlejší
rekonstrukci objektu a výstavbu jezdecké haly, především pro zajištění výuky předmětů Chov koní a
Jezdectví, včetně nezbytného zázemí. Pokud je nám známo je tato skutečnost v současné době ve
stádiu projektových příprav a je nutné zapojit všechny zainteresované složky do její úspěšné
realizace.
Je také nutné poukázat na méně příznivý vývoj pro příští roky, který spočívá v tom, že přes rozsáhlý
objem výuky jsou každoročně kráceny prostředky na účelovou činnost. Dá se jednoznačně
konstatovat, že současný objem financí je na dolní hranici únosnosti.
Celkový objem výuky za ústav 235:
Je možné odhadnout, že během roku 2010 bude na ŠZP Ústavem chovu a šlechtění zvířat odučeno
celkem 800 studentohodin v Bc. stupni a 1 000 studentohodin v Mgr. stupni studia
Ústav 224
Ing. R. Kopp, Ph.D.: Zabezpečení provozu detašovaného pracoviště s výukou studentů (70 tis. Kč)
Peníze z účelové činnosti za ústav 224 slouží k pokrytí energetických nákladů školního podniku (teplo,
voda, elektřina) za provoz detašovaného pracoviště Oddělení rybářství a hydrobiologie. V roce 2010
proběhlo v našich prostorách v Lednici blokové cvičení studentů z předmětu Hydrobotanika, dále se
na pracovišti zpracovávají dvě diplomové a dvě dizertační práce z hydrobiologickoutématikou. Na
pracovišti se rovněž řeší část výzkumného záměru agronomické fakulty a dlouhodobě zde probíhá
zpracování vzorků z monitoringu Lednických rybníků (zooplankton, fytoplankton).
Ústav 227
doc. Ing. J. Červinka, CSc.: Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic
(13 tis. Kč)
V roce 2010 bylo pokračováno ve spolupráci s Ústavem ZT zahradnickém fakulty v řešení projektu
NAZV QH 82 242“ Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic“. Na
vybraných stanovištích jsou sledovány varianty zpracovaní reví: kontrola-bez mulčovaní, mulčovaní +
tráva, mulčovaní + černý úhor. Výsledky jsou zpracovány formou roční průběžné zprávy NAZV.
Výuka předmětů ZT:
Při výuce předmětů Ústavu zemědělské potravinářské a environmentalní techniky zapůjčuje do výuky
ŠZP Žabičce sklízecí mlátičky a sklízecí řezačku. Příprava a transport na MENDELU Brno, Zemědělská
1, probíhá v součinnosti s Ústavem ZPET.
doc. Ing. J. Červinka, CSc.: Příprava a převezení sklízecích mlátiček Class Mega a Class Lexion do
výuky v mechanizační hale 227 v letním semestru 2009/2010 (6 tis. Kč)
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Ústav 554 (Zahradnická fakulta)
Ing. S. Boček, Ph.D: Studium odolnosti cibule vůči vodnímu stresu a růstu travních porostů na
písčitých půdách. Ukázky zelinářských technologií a sortimentů, zajištění závěrečných prací
studentů. (52 tis. Kč)
Na pokusných plochách ústavu 554 byly založeny pokusy se zeleninovými druhy v plánovaném
rozsahu. Úspěšně byla navázána spolupráce s ústavem 222 (Ing. Hejduk), konkrétně se jednalo o
realizaci pokusů s vybranými druhy trav výzkumného úkolu Travní porosty na písčitých půdách. V
rámci řešení závěrečných prací studentů proběhlo vyhodnocení pokusů zaměřených na studium
krajových forem fazolu zahradního a ekologické pěstování zeleniny s využitím bezorebných
technologií (cibule, paprika), mulčování organickou hmotou (paprika) a aplikací pomocných
rostlinných prostředků a biologických preparátů (pekingské zelí, rajčata). Nepříznivé povětrnostní
podmínky v jarním období (dlouhodobý déšť) narušily experimenty zaměřené na studium odolnosti
cibule vůči vodnímu stresu.
Prof. Ing. V. Řezníček, CSc.: Hodnocení souboru genotypů jabloní s odolností vůči houbovým
chorobám. Sledování růstových a sklizňových znaků. Studium růstových a sklizňových znaků,
pomologických charakteristik u netradičních druhů ovoce. Odběry rostlinného materiálu pro výuku
předmětů (52 tis. Kč)
Pokusná a demonstrační plocha ústavu prezentuje genofondové položky netradičních ovocných
druhů (kdoule obecná, dřín obecný, rakytník řešetlákový, moruše trnavská, růže dužnoplodá apod.)
zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a
agrobiodiverzity.
Současně jsou hodnoceny postupně vysazené genotypy jabloní VŠÚO Holovousy s citlivostí na výskyt
houbových chorob - strupovitosti jabloně a padlí jabloňové. Součástí je i hodnocení růstových
vlastností, fenologie a sklizňových hodnot. Během vegetace byly hodnoceny čtyři založené výsadby
kolumnárních jabloní, kde byla sledována citlivost k houbovým chorobám, růstové a sklizňové údaje.
Na pokusných objektech byly uskutečněny tři odborné akce zaměřené na pěstování kolumnárních
typů jabloní a netradiční ovocné druhy.
Získané vzorky rostlinného materiálu byly mimo výuky uplatněny na výstavách Flóra Olomouc, ČZS
Svitavy, Náměšť nad Oslavou, Hulín, Kroměříž. Výuka předměu vinohradnictví probíhala ve spolupráci
se specializovaným úsekem ŠZP, byla zaměřena na řezové práce u středního a vysokého vedení révy
vinné. Praktické výuky se zúčastnilo 157 studentů po dobu čtyř hodin. Celkovou činnost v rámci
spolupráce lze považovat za velmi prospěšnou a přínosnou pro studenty.

8 Další aktivity
Ve spolupráci ŠZP Žabčice, odborných ústavů 217 a 219 a firem Syngenta Czech, s. r. o., Elita
semenářská, a. s. a P+L byly uspořádány na polní pokusné stanici dva polní dny. První z nich s
dlouholetou tradicí pod novým názvem „MendelAgro 2010“ (dříve pod názvem MZLU pěstitelům),
který se konal v červnu 2010 a zúčastnilo se jej přes 600 návštěvníků. Premiéru si odbyl také druhý
polní den s názvem Slunečník, který proběhl září 2010, kde byly prezentovány polní pokusy s kukuřicí
a slunečnicí. Akce se zúčastnilo cca 250 lidí.
Podrobnější informace o obou akcích podávají následující texty:
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Polní den „MendelAgro 2010“ v Žabčicích
Letos 10. června se na Polní pokusné stanici v Žabčicích uskutečnil polní den „MendelAgro 2010“, což
je pokračování tradiční akce „MZLU pěstitelům“, která zde byla pravidelně pořádána již od roku 1989.
Nový název vznikl v souvislosti se změnou názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
na Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU). Polní den v Žabčicích si za několik posledních let získal
pevné místo mezi akcemi obdobného charakteru, o čemž svědčí téměř 600 registrovaných účastníků
z řad zemědělské prvovýroby, výzkumu a poradenství. Hlavní náplní polního dne byla prohlídka celé
řady pokusů prováděných na Polní pokusné stanici. Pomocí praktických ukázek a prezentací výsledků
výzkumných projektů přímo na poli jsou vytvářeny podmínky pro neformální kontakty, konzultace a
diskuze akademických pracovníků s pěstiteli a pracovníky institucí zaměřených na zemědělský
výzkum. Projekty jsou zaměřeny na problematiku zpracování půdy a zakládání porostů, střídání
plodin a využívání meziplodin v osevních postupech, doporučování nových odrůd a optimalizaci
pěstebních technologií a také na výživu rostlin a ochranu proti plevelům, chorobám a škůdcům.
Letošní polní den byl připomenutím 40. výročí založení dlouhodobých stacionárních polních pokusů
na Polní pokusné stanici v Žabčicích zabezpečovaných Ústavem agrosystémů a bioklimatologie AF
MENDELU. Účastníci polního dne měli možnost přímo na poli vidět celkem 21 polních plodin a při
tom zhodnotit, jak se tyto plodiny dokázaly vypořádat s průběhem letošního jara. Pěstitele obilnin
zaujal odrůdový pokus s 52 nejpěstovanějšími odrůdami pšenice ozimé, včetně nově registrovaných
odrůd a perspektivních velmi raných odrůd. Většina tohoto sortimentu je v portfoliu firmy Elita
semenářská, a.s., jejíž pracovníci přímo na poli poskytovali informace o vlastnostech odrůd a
možnosti nákupu osiva. Velký zájem byl tradičně také o ukázky velmi raných a raných odrůd brambor,
dále zde byly zastoupeny i běžně pěstované odrůdy sóji, slunečnice a kukuřice. Významná část
výzkumné činnosti Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství je věnována studiu
kvalitativních parametrů sladovnického ječmene a ječmene pro potravinářské využití. Společným
cílem řady pokusů Ústavu agrosystémů a bioklimatologie je optimalizace pěstebních technologií
plodin vedoucí k co nejvyšší rentabilitě pěstování. Značná pozornost je věnována aktuální
problematice plevelů a jejich regulaci. Každoročně jsou na pokusné lokalitě zakládány herbicidní
pokusy, jejichž cílem je vyhodnocení biologické účinnosti a fytotoxicity herbicidů v máku, kukuřici a
sóji. Některé z pokusů jsou zakládány ve spolupráci s firmou Syngenta Czech, s.r.o., která zkouší nové
herbicidy s perspektivou registrace v nejbližších letech. Poměrně silné zastoupení měly tradičně
pokusy zaměřené na výživu a hnojení polních plodin. Bylo možné vidět různé varianty hnojení pšenice
a ječmene ozimého a máku setého. Jednalo se o ověřování účinku hnojiv, které jsou na trh dodávány
firmami AGROFERT HOLDING, a.s., Fosfa, a.s., PRP Technologies Česká republika a TriM Plus, s.r.o.
Účastníci polního dne se mohli dále seznámit s přístrojovým vybavením a postupy, které jsou
využívány v oblasti precizního zemědělství. Zvláštností polního dne v Žabčicích je praktická ukázka
pokusů Ústavu šlechtění a množení zahradních rostlin prováděných též na pozemcích ŠZP Žabčice.
V areálu Polní pokusné stanice bylo pro účastníky polního dne připraveno občerstvení a posezení ve
stanu. Při teplém a slunečném dni tak bylo pro všechny vytvořeno příjemné prostředí pro diskuzi a
výměnu názorů či čerstvě nabytých dojmů. Někteří využili též stánku s odbornou literaturou k nákupu
nových knih či získání informací o možnostech studia na Mendelově univerzitě v Brně. Pro milovníky
vína pak byla připravena přímo na poli ochutnávka několika vzorků vína z produkce Školního
zemědělského podniku, které jsou běžně nabízeny v Akademické vinotéce v areálu univerzity v Brně.
Na závěr lze konstatovat, že polní den „MendelAgro“ 2010 byl příjemným setkáním zástupců
zemědělského výzkumu i praxe. Přinesl řadu nových informací, diskuzí o aktuálních problémech, ale
také inspirací pro další výzkum. Tento polní den je jedinečný svou pestrostí řešených problémů, které
přivádějí do Žabčic nové zájemce, ale je i řada těch, kteří se sem rok co rok vracejí. Pořádání polního
dne „MendelAgro“ je pro pracovníky z Mendelovy univerzity v Brně příležitostí, jak uvést výsledky
výzkumu do praktického využití samotnými zemědělci. Již dnes se těšíme na setkání se všemi
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v Žabčicích příští rok, s otázkou, co nového přinese polní den „MendelAgro“ 2011. Jediné, co je již
dnes známé, je termín, a to 9. června 2011.
Polní den „Slunečník 2010“ v Žabčicích
Dne 7. září 2010 se na pokusných pozemcích Školního zemědělského podniku v Žabčicích uskutečnila
přehlídka polních pokusů s kukuřicí a slunečnicí. Letos druhý ročník „Slunečníku“ pořádala společnost
Syngenta Seeds ve spolupráci s Ústavem agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně
(MENDELU). Pro účastníky polního dne byl přípraven bohatý odborný a zábavný program.
Celý program moderoval známý bavič a moderátor Marek Dobrodinský. Při zahájení nechyběli
zástupci agronomické fakulty (doc. Severa, prof. Křen a Ing. Smutný), které přítomné přivítali a
seznámili je s připraveným programem. Za společnost Syngenta Seeds vystoupil Ing. Sýkora, který
představil šlechtitelský program společnosti.
Po zahájení následovala přehlídka odrůd kukuřice a slunečnice rozšířená o pesticidní pokusy, v nichž
byly prezentovány různé kombinace herbicidů v kukuřici a použití insekticidních mořidel. Kromě toho
se přítomní měli možnost seznámit s výsledky z minulé pokusné sezóny přímo na poli formou
posterových sdělení. Dalším bodem programu byla přednáška prof. Křena zaměřená na problematiku
zakládání porostů a ekonomiku pěstování obilnin. Pro přednáškovou část byl zřízen stan umístěný
uprostřed Polní pokusné stanice, vedle meteostanice, kde také proběhla neformální diskuse o
průběhu letošního počasí s Ing. Brotanem z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie. Toto stanoviště
bylo doplněno postery dalších pracovníků ústavu zaměřené na problematiku pěstování obilnin a
zvláště pak kukuřice v podmínkách suché lokality Žabčic.
Po skončení této pedagogicky zaměřené části polního dne pokračoval program formou praktických
ukázek různých minimalizačních způsobů zpracování půdy a předseťové přípravy půdy. Předvádění
strojů bylo zajištěno firmou P+L, s.r.o.
Tímto bodem byl ukončen dopolední odborný program a všichni přítomní mohli pokračovat v diskusi
u oběda, který byl v italském stylu. Je nutno říci, že byl skutečně bohatý, co se týče pestrosti
nabízených chodů, tak i samotné chuti. V italském stylu se pokračovalo i dále, a to módní show
modelů „Nina Ricci“. Celý program byl doplněn písničkami známé italské skupiny Ricchi a Poveri,
protentokrát v podání Marka Dobrodinského a spol.
Celá akce se po všech stránkách vydařila. Díky slunnému dni bylo možné si užít i dalších atrakcí, které
byly připraveny, zájemci si mohli pod odborným vedením vyzkoušet střelbu z luku, flobertky či
winchestrovky.
V průběhu akce proběhla také prezentace samotné Mendelovy univerzity v Brně, pracovníci
Agronomické fakulty zde měli stan s propagačními materiály o možnostech studia na univerzitě.
Zájem byl i o ochutnávku odrůdových vín z produkce ŠZP. Polní den „Slunečník“ navštívilo cca 250
účastníků, většina z řad agronomů a zemědělských odborníků. Za zajištění akce patří poděkování
zejména pracovníkům Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, kteří připravili nejen pokusy, ale i
odborný program, v němž byly výsledky a závěry výzkumu předloženy zemědělské praxi. Tento
kontakt je velmi cenný, neboť zpětná vazba vede k zamyšlení nad prováděným výzkumem a často je
inspirací pro výzkumné úkoly do budoucna. Poděkování patří též firmě Syngenta Seeds, díky níž byl
zajištěn zábavný program a bohaté občerstvení, které přispělo k pohodě všech zúčastněných.
Obě akce byly dobrou příležitostí pro prezentaci činnosti AF MENDELU a ŠZP v očích široké
zemědělské veřejnosti.
Další část našich aktivit je zveřejněna ve výroční zprávě univerzity.
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9 Závěr
Rok 2010 byl v zásadě přelomovým vzhledem k financování fakulty. Nejen to, že fakulta získala
přibližně o 12 % financí méně než v roce předchozím (2009), ale poprvé bylo nutné část finančních
prostředků (2,5 milionu Kč) vrátit poskytovateli (MŠMT). Dalším kritickým bodem se ukazuje problém
získávání grantů (výzkumných projektů). Poskytovatelé požadují na řešitelích dofinancování části
prostředků (podle typu v rozmezí 0-50%) z neveřejných zdrojů a dávají při výběru projektu přednost
těm řešitelům, kteří mají co nejvyšší dofinancování. Snížením finančních zdrojů poskytovaných na
studenta (10-15%) bylo nutné také snížit prostředky na mzdy a to přinášelo celou řadu dalších
problémů. V souvislosti s přípravou řešení nových velkých projektů (CEITEC, CzechGlobe, SIX, aj.) se
v brněnské aglomeraci objevila výrazná poptávka po učitelích (výzkumných pracovnících), kteří dokáží
publikovat práce v zahraničních časopisech s vysokým impakt faktorem a bude asi do budoucna
problematické, jak takovýmto akademickým pracovníkům AF nabídnout odpovídající platové
podmínky, obzvláště v období snižování celkových finančních prostředků pro AF. Fakulta zpracovala
v roce 2010 dlouhodobý záměr na léta 2011 až 2015 a v něm jsou zpracovány klady (např. stavba
nového pavilonu M – Mendelův pavilon) a zápory budoucího vývoje. Největším problémem pro
budoucnost je pokles počtu maturantů a minimální zájem o řešení potravinové soběstačnosti České
republiky.
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