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1 ÚVOD
1.1 Východiska Dlouhodobého záměru fakulty
Primárním východiskem Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro
období 2011 – 2015 (Dlouhodobý záměr) jsou myšlenky a cíle několika strategických dokumentů.
Základními dokumenty jsou Dlouhodobý záměr Mendelovy univerzity v Brně a Dlouhodobý záměr
MŠMT ČR na období 2011 – 2015 a Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů.
Situace ve vysokém školství České republiky je charakterizována širokou nabídkou vysokých škol
univerzitního i neuniverzitního typu v mnoha různých studijních oborech. Vzhledem k očekávanému
demografickému vývoji a vývoji vzdělanostních potřeb trhu práce je koncepce rozvoje fakulty
orientována především na přechod od kvantity k trvale udržitelné kvalitě, tj. hledání optimálního
poměru mezi počtem absolventů a jejich znalostmi a dovednostmi. Záměrem fakulty je výrazně
přispívat k tomu, aby se Mendelova univerzita v Brně rozvíjela dále jako výzkumná univerzita
v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru.
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další činnosti Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně pro období 2011–2015 vychází z Dlouhodobého záměru Mendelovy
univerzity v Brně na období 2011–2015 a navazuje na předchozí Dlouhodobý záměr AF MZLU v Brně
pro léta 2006-2010 a jeho každoroční aktualizace. Vzhledem k očekávanému dynamickému vývoji
v oblasti vysokého školství bude větší důraz než doposud kladen na každoroční aktualizace
dlouhodobého záměru fakulty s možností blíže konkretizovat vytyčené obecnější cíle.

1.2 Poslání fakulty
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se dlouhodobě profiluje jako instituce zabývající se
tvorbou, ochranou a využitím krajiny, produkčními systémy a technologiemi v zemědělství,
technologiemi zpracování a distribuce zemědělských produktů a hospodaření s odpady. Její vědecký
potenciál významně přispívá k rozvoji univerzity jako vědecké instituce. Při výchově absolventů je
kladen důraz na jejich odbornou profilaci, schopnost spolupráce a interdisciplinární komunikaci.
Základním posláním fakulty je svobodné vzdělávání a tvůrčí činnost v biologických, zemědělských,
potravinářských, technických a environmentálních oborech. Výsledky základního a aplikovaného
výzkumu v těchto oborech jsou bezprostředně promítány do akreditovaných vzdělávacích programů.
Fakulta působí také jako kulturní a osvětová instituce ve vztahu laické i odborné veřejnosti
k přírodním zákonitostem, k využívání přírodních zdrojů, k produkci a kvalitě potravin, k technice
a technologiím, popř. k ochraně životního prostředí.

1.3 Vize fakulty
Agronomická fakulta je uznávanou tradiční fakultou Mendelovy univerzity v Brně, která již 90 let
poskytuje vyváženou kombinaci vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit na úrovni základního
i aplikovaného výzkumu a jeho inženýrského a technologického využití. Do budoucna bude nadále
usilovat o to, aby byla respektovanou institucí
-

v oblasti univerzitního vzdělávání pro tuzemské i zahraniční studenty, jejíž nabídka odpovídá
evropskému standardu;
v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, jehož výsledky jsou široce publikované
a nacházejí uplatnění v praxi
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-

a vyhledávaným partnerem pro univerzity, vědecko-výzkumné instituce i podniky výroby
a služeb nejen v rámci ČR a EU.
Agronomická fakulta bude dále rozvíjet a usilovat o excelenci v následujících oborech:
-

Molekulární biologie a genetika rostlin a živočichů;
Chemie a biochemie;
Fyziologie rostlin a živočichů;
Precizní zemědělství, udržitelné pěstitelské a chovatelské technologie;
Potravinářské technologie, kvalita a zdravotní nezávadnost potravin;
Krajinná ekologie, biodiverzita, rozvoj venkovských regionů;
Ekologie vodního prostředí, vývoj moderních technologií udržitelné akvakultury;
Adaptace řízených ekosystémů na změnu klimatu;
Identifikace a stanovení přírodních látek a polutantů v biologickém materiálu a ve složkách
životního prostředí;
Vývoj moderních technologií zpracování a likvidace odpadů;
Technické a dopravní inženýrství.

1.4 Strategie fakulty
Strategické cíle fakulty jsou směrovány do tří oblastí.
1. Oblast vzdělávacího procesu
-

-

změna kvalifikační struktury akademického sboru v poměru 1 : 2 : 3 (profesoři : docenti
: odborní asistenti);
zvýšení kvality akademického sboru (posílení jeho odborných a pedagogických kompetencí);
sledování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, minimalizování jejich nezaměstnanosti;
o propojení vzdělávací činnosti s novými vědeckými poznatky a praxí (průběžná inovace
studijních plánů, spolupráce s firmami a vědeckými institucemi);
o optimalizování počtu a struktury studijních programů, oborů a předmětů a zavádění
specializací;
o při realizaci studijních programů preferovat jako strategický záměr kvalitu studentů
a absolventů před jejich kvantitou;
stabilizace počtu studentů, zjišťování příčin studijní neúspěšnosti;
prohloubení spolupráce se středními školami;
prohloubení spolupráce se sesterskými fakultami na jiných univerzitách v ČR i v zahraničí;
rozšiřování výuky v cizích jazycích - otevírání předmětů a oborů vyučovaných v anglickém
jazyce;
zabezpečení modernizace výukových prostředků v oblasti ICT;
postupný přechod na rozvrstvení absolventů v poměru 60 % v bakalářských, 30 %
v navazujících magisterských a 10 % v doktorských studijních programech.

2. Oblast vědy a výzkumu
-

prohloubení profilace fakulty jako výzkumné instituce;
rozvíjení priorit výzkumu (participace např. na projektech CEITEC, CzechGlobe, vybudování
Mendelova biotechnologického pavilonu);
vytvoření prostorových podmínek pro rozvoj vědy a výzkumu;
udržení stávajícího počtu a finančního objemu řešených projektů tuzemských poskytovatelů;
zvýšení podílu mezinárodních projektů;
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-

podpora rozvoje excelentních výzkumných pracovišť;
vytvoření předpokladů pro vznik virtuální centrální laboratoře;
posílení vědecko-výzkumného potenciálu akademických pracovníků, podpora publikační
činnosti a transferu technologií;
zvýšení mezioborové týmové spolupráce;
zvýšení provázanosti vědecko-výzkumné činnosti s potřebami praxe.

3. Oblast organizačně finanční
-

odstraňování vysoké administrativní zátěže;
zvýšení objemu nenormativních zdrojů;
vytváření podmínek pro zvýšení podílu neveřejných zdrojů;
změnění rozpočtového a reportingového systému;
zvýšení propagace činností fakulty ve výzkumné a hospodářské sféře i směrem k široké
veřejnosti.

Strategické cíle Dlouhodobého záměru AF jsou definovány s úmyslem odstranit slabá místa,
eliminovat možná rizika, rozvíjet příležitosti a posilovat silné stránky. Jejich konkrétní pojmenování
přináší následující SWOT analýza:
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

- dlouholetá tradice, zavedená značka

- silná závislost na veřejných zdrojích

- široké portfolio studijních oborů

- nízká účast soukromých finančních
subjektů na investičních projektech

- specializovaný výzkum
- přetrvávající zájem o studium
- úspěšné zavádění principů Boloňského
procesu

- nedostatečná provázanost výzkumu
a aplikační sféry v některých oborech
- dosud nerealizovaný transfer technologií

- kvalitní interní informační systém

- nadměrná administrativní zátěž

- vysoký vědecký potenciál

- nevyváženost v publikační aktivitě
jednotlivých pracovníků

- spolupráce se zahraničními univerzitami
a vědeckými pracovišti
- tradiční spolupráce s praxí
PŘÍLEŽITOSTI
- výzkum v oblasti genetiky a molekulární
biologie
- vznik center excelence
- spolupráce s privátními firmami
- zájem trhu práce o zemědělské odborníky
- výuka zahraničních studentů

- slabá jazyková vybavenost pracovníků
- úroveň procesu administrace projektů EU
HROZBY
- nepříznivý demografický vývoj
společnosti, očekávaný pokles zájemců
o studium
- stávající nepříznivé ekonomické postavení
zemědělství v ČR
- nedostatek finančních zdrojů

- rozvoj technických oborů

- nezajištění dostatečného počtu
zahraničních studentů

- rozvoj oborů spojených s obnovitelnými
zdroji energie

- silná konkurence vzdělávacích institucí

- komercionalizace služeb a poradenství
- vlastní školní zemědělský podnik
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2 Prioritní oblast KVALITA A RELEVANCE
2.1 Systém vnitřního a vnějšího hodnocení kvality
Oblast sledování, kontroly a rozvíjení kvality všech procesů fakulty je základním pilířem její
dlouhodobé strategie. Vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, vědecko-výzkumné a hospodářské
činnosti fakulty bude procesem průběžným.
Systém zajišťování kvality akademických pracovníků bude realizován evaluací, zaměřenou především
na oblast publikační, vzdělávací a vědecko-výzkumnou. Všechny složky budou nedílnou součástí
kvalifikačního růstu jednotlivých pracovníků, což se dále promítne do kvalitativní úrovně jednotlivých
pracovišť fakulty.
Fakulta se zapojila do národního programu sledování kvality absolventů a řadu podnětných návrhů
získává od Klubu absolventů. I když spolupráce s praxí probíhá na vědecko-výzkumné a hospodářské
úrovni, ve vývoji kvality vzdělávacího procesu bude nutné zintenzivnit spolupráci s komerční sférou,
a to zejména při optimalizaci výstupních znalostí na stupni bakalářského, navazujícího magisterského,
resp. doktorského studia.

2.2 Udržení stávajícího počtu studentů
Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji počtu maturantů se bude fakulta orientovat na
zvyšování kvality nabízených studijních programů a oborů a zatraktivnění nabídky studia. Udržení
stávajícího počtu studentů bude zajištěno inovováním a omezeně i tvorbou nových studijních oborů
podle poptávky uchazečů o studium, popř. potenciálních zaměstnavatelů. Důležitým nástrojem bude
také dostatečná propagace fakulty – viz dále.

2.3 Implementace Národního kvalifikačního rámce terciárního
vzdělávání
V souladu s obsahem jednotlivých profesí specifikovaných v Národním kvalifikačním rámci budou
upraveny profily absolventů jednotlivých studijních oborů a budou formulovány profily absolventů
studijních oborů prostřednictvím kompetencí.
V návaznosti na formulované ECTS kompetence v rámci každého studijního předmětu budou
vytvořeny evaluační dotazníky v souladu s normami ECTS Label. Fakulta tak chce podporovat
komplexní popis znalostí, dovedností a schopností, které musí prokázat student vysoké školy, aby mu
byl udělen příslušný diplom v dané oblasti studia. Touto aktivitou bude fakulta podporovat Národní
kvalifikační rámec terciárního vzdělávání, který má za úkol definovat „minimální akademické
standardy“ jako základní referenční rámec pro externí hodnotitele a pomáhat studentům v orientaci
v možnostech vzdělávání.
Bude vytvořen motivační systém pro všechny aktéry mající vztah k terciárnímu vzdělávání (studenty,
akademické pracovníky, management, absolventy, zaměstnavatele apod.) k poskytování zpětné
vazby ve formě evaluací různého typu. Získaná evaluační data budou využívána ke zlepšování
pedagogické a odborné kvality akademického sboru i k vytříbení a specifikaci profilu absolventů
jednotlivých studijních oborů v rámci tvorby akreditačních a reakreditačních spisů.
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2.4 Perspektivní formy a metody vzdělávání
Podpora kombinované formy studia
Především studentům kombinované formy studia bude fakulta nadále nabízet formu e-learningu
a podporovat zapojení odborníků z komerční sféry a státní správy do výuky. Akademičtí pracovníci
budou motivováni ke tvorbě studijních opor a multimediálních učebních pomůcek pro všechny formy
studia.
Rozvoj podpory studentských praxí
Fakulta bude podporovat řízení odborných praxí studentů prostřednictvím stávajících
specializovaných pracovišť (např. školní zemědělský podnik), popř. nově vybudovaných pracovišť
(Mendelův biotechnologický pavilón).
Rozvoj propojení vzdělávání s výzkumem, vývojem a inovační činností
Po vyhodnocení analýzy současného stavu budou na fakultě inovovány studijní předměty, případně
studijní obory v souvislosti s novými výstupy řešených výzkumných projektů. Dále budou vytvářeny
podmínky pro zapojování posluchačů do systému transferu technologií a inovačního podnikání.

2.5 Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů
Zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů
Fakulta vytvoří nástroje ke sledování uplatnitelnosti svých absolventů. Bude dlouhodobě
a systematicky sledovat zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů jednotlivých studijních
programů a oborů v praxi prostřednictvím dotazníků absolventům fakulty, potenciálním
zaměstnavatelům těchto absolventů a z dostupných informací z MPSV. V této oblasti bude fakulta
participovat i na celostátních akcích.
Inovace studijních programů s ohledem na budoucí potřeby společnosti a uplatnitelnost absolventů
Programové a oborové rady budou při definování profilu absolventa v rámci reakreditací
komunikovat se zaměstnavateli absolventů a upraví studijní plány dle jejich potřeb tak, aby bylo
zajištěno dosažení očekávaných znalostí, dovedností a schopností absolventů.
Fakulta bude spolupracovat s odběratelskou sférou, např. prostřednictvím řešení absolventských
prací v podmínkách firmy a aktivního zapojení zaměstnavatelů v rámci přednáškové pedagogické
činnosti na fakultě.
Budou získávány a vyhodnocovány názory potenciálních zaměstnavatelů na kvalitu našich
absolventů, zejména v oblasti profilových kompetencí. Potenciálním zaměstnavatelům bude
nabízena možnost prezentace jejich firem.
Vytváření a upevňování vazeb na potenciální zaměstnavatele absolventů
Budou vytvářeny podmínky pro stáže studentů v podnicích a vědecko-výzkumných institucích.
Fakulta bude pro studenty posledních ročníků studia nadále organizovat trhy pracovních příležitostí,
kde potenciální budoucí zaměstnavatelé a spolupracující firmy prezentují svá odborná zaměření,
potřeby a možnosti uplatnění absolventů.
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Bude posilována spolupráce mezi fakultou a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu.
Formou seminářů a praxí budou studenti seznámeni s výzkumnými aktivitami partnerských pracovišť
a také prostředím potenciálních zaměstnavatelů.

2.6 Vybudování výzkumných center excelence
Fakulta bude dále rozvíjet vědecko-výzkumnou činnost v zavedených směrech základního
i aplikovaného výzkumu podle aktuálního zaměření odborných ústavů s rostoucím důrazem na
kvalitní publikační výstupy (s IF) a na transfer nových a modifikovaných technologií do provozní praxe
(uplatněné metodiky, průmyslové vzory, patenty, odrůdy, plemena). Ambicí fakulty je minimálně
udržet stávající vysoký počet a stávající finanční objem řešených projektů od externích tuzemských
poskytovatelů a výrazně zvýšit podíl projektů řešených na mezinárodní úrovni (zejména rámcové
programy EU).
V návaznosti na aktuálně působící výzkumná centra a na současně řešený výzkumný záměr bude
fakulta pokračovat v dalším prohlubování excelence vědecko-výzkumných aktivit a ve snaze
o dosažení excelentní úrovně v dalších perspektivních oblastech realizovaného výzkumu, které jsou
podmíněné dobudováním a modernizací potřebného technického zázemí a kvalifikačním růstem
disponibilních lidských zdrojů (vazba na excelentní doktorské studium).
Fakulta bude nadále podporovat aktuálně fungující výzkumná centra a vytvářet podmínky pro vznik
nových. Pro nejbližší období bude Agronomická fakulta partnerem projektu CEITEC (Central
European Institute of Technology), jehož nositelem je Masarykova univerzita a jehož realizace je
plánována na období 2010 - 2015 (+ 5 let udržení aktivit projektu). Na vytvoření centra excelentní
vědy se v rámci tohoto projektu bude podílet Ústav biologie rostlin, Ústav molekulární biologie
a radiobiologie, Ústav chemie a biochemie a Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat. Aktivity
Agronomické fakulty budou zaměřeny na následující okruhy vědecké činnosti: vývojová a produkční
biologie – omické přístupy, buněčná a molekulární biologie modelových systémů, metabolomika
a biomedicínské technologie.

2.7 Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace
Fakulta bude podporovat profesní růst akademických pracovníků a ve spolupráci s vedením
univerzity zavede kariérní řád. Bude zefektivněn systém hodnocení vědecko-výzkumné činnosti
s dopadem na motivaci pracovníků. Bude podporováno vytváření společných pracovních týmů
s pracovníky dalších výzkumných pracovišť v ČR i v zahraničí.
Fakulta bude kontinuálně zvyšovat kvalitu doktorského studia jako elitního stupně studia pro
zahájení konkurenceschopné vědecko-výzkumné kariéry a jako perspektivního zajištění lidských
zdrojů pro rozvoj výzkumných a vývojových aktivit fakulty a pro úspěšné zapojování do
mezinárodních výzkumných týmů.
Bude podporována účast mladých vědeckých pracovníků na projektech, popř. stážích na pracovištích
v zahraničí a také zapojení studentů navazujících magisterských oborů a doktorandů do výzkumných
týmů. Současně budou podporováni mimořádně nadaní studenti.

2.8 Materiálně technické zázemí pro výzkum, vývoj a inovace
Moderní zázemí pro výzkum, vývoj a inovace poskytne nově budovaný Mendelův biotechnologický
pavilon (M). Realizací této priority bude dlouhodobě zajištěn rostoucí potenciál fakulty na podílu
excelentních výsledků výzkumu v rámci rozvoje biotechnologií a potravinářství při zachování
udržitelného rozvoje ostatních výzkumných směrů. Po realizaci stavby budou hledány zdroje pro
dovybavení pavilónu.
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Současné technické vybavení fakulty bude monitorováno s cílem vytvoření virtuální centrální
laboratoře.

3 Prioritní oblast OTEVŘENOST
3.1 Internacionalizace ve vzdělávání
Mobilita studentů a akademických pracovníků
Konkrétní cíle budou orientovány na rozvoj mobilit na úrovni studentů všech stupňů vzdělání
a mobility akademických pracovníků. Pozornost bude věnována výstupům mobilit studentů PhD
a akademických pracovníků. Podporovány budou zahraniční praxe studentů. Při žádostech
o prodloužení akreditací budou v případě úspěšného získání ECTS Label zohledněny ECTS kredity.
Mobility studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia budou zaměřeny na univerzity,
na kterých mohou studenti studovat povinné předměty svého studijního oboru na fakultě nebo
prohloubit své znalosti v tomto oboru vhodnou volbou povinně volitelných a volitelných předmětů.
Doktorandi budou podporováni ve studiu na špičkových evropských i světových univerzitách.
Z hlediska kariérního růstu akademických pracovníků bude podporována spolupráce se zahraničními
pracovišti, kde je výzkum v oborech akreditovaných na fakultě na vyšší úrovni než v naší republice.
Fakulta bude podporovat spolupráci mezi regiony různých zemí ve formě pořádání workshopů,
letních škol, popř. konferencí a bude tak podporovat zapojení do mezinárodních sítí.
Fakulta se aktivně zapojí do rozvojové pomoci ve vytipovaných zemích.
Rozvoj nabídky studijních programů v cizích jazycích a nabídky společných studijních programů se
zahraničními partnery
Nezbytným předpokladem nejen pro rozvoj mobilit studentů a akademických pracovníků je zvyšování
nabídky studijních programů v cizích jazycích, především v angličtině. Pro naplnění tohoto cíle bude
využíváno jak potenciálu akademických pracovníků fakulty, tak i spolupráce se zahraničními partnery.
Fakulta si pro následující pětileté období klade za cíl:
-

akreditovat nejméně tři stěžejní studijní programy v anglickém jazyce, a to minimálně jeden
v bakalářském, jeden v magisterském a jeden v doktorském studijním programu;

-

vytvářet předpoklady pro realizování alespoň jednoho vzdělávacího programu typu joint
degree nebo double degree ve spolupráci se zahraničními partnery.

Pro naplnění těchto cílů bude fakulta:
-

podporovat vytváření podmínek pro působení zahraničních odborníků;

-

vyžadovat jazykovou vybavenost na úrovni umožňující výuku v tomto jazyce jako nezbytného
předpokladu při přijímání nových akademických pracovníků;

-

podporovat zlepšení jazykové vybavenosti administrativních pracovníků;

-

iniciovat a podporovat spolupráci studentů fakulty a zahraničních studentů z partnerských
institucí.
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3.2 Mezinárodní spolupráce vysokých škol v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací
Fakulta bude podporovat mobilitu výzkumných pracovníků fakulty. Současně bude kladen důraz na
řešení mezinárodních výzkumných projektů (např. monitoring a zapojení do rámcových projektů EU).
Budou podporovány projekty bilaterální spolupráce ve vědě a výzkumu.

3.3 Spolupráce s praxí
Podpora vstupu do vědeckotechnologických parků
Fakulta bude vytvářet podmínky jak pro vstup, tak pro vybudování vědeckotechnologických parků,
například za účinné spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem. Současně bude realizována
aktivní příprava na vznik center pro transfer technologií, popř. podnikatelských inkubátorů.
Vytváření studijních programů/oborů s ohledem na požadavky zaměstnavatelů
Na základě spolupráce se subjekty podnikatelské sféry a ostatními potenciálními zaměstnavateli
absolventů fakulty budou získávány a vyhodnocovány informace o potřebách v oblasti odbornosti
a kompetencí absolventů. Následně pak budou upravovány a vytvářeny studijní programy a obory,
které budou korespondovat s požadavky trhu.
Spolupráce s podniky v oblasti zaměstnávání absolventů
Dlouhodobě jsou a budou rozšiřovány kontakty s firmami a dalšími zaměstnavateli absolventů. Za
tímto účelem je třeba využít možností řízených odborných praxí, vyšší účasti zástupců firem ve výuce
formou odborných přednášek, využívat možnosti konzultanta závěrečné práce. Systematicky bude
organizováno pravidelné setkávání pracovníků fakulty s firmami.

3.4 Dostupnost vysokoškolského vzdělání
Podpora sociálně znevýhodněných studentů
Fakulta bude podporovat sociálně znevýhodněné studenty vyplácením mimořádných stipendií. Ve
spolupráci s bankovními institucemi budou hledány možnosti poskytování účelových studentských
půjček na studium.
Tvorba přípravných kurzů pro zájemce o studium
Fakulta bude vytvářet a organizovat přípravné kurzy pro potenciální studenty.
Spolupráce se středními školami
Fakulta bude prohlubovat spolupráci se středními školami.
V rámci těchto aktivit fakulta bude:
-

nabízet vzdělávací aktivity pro inovační pedagogické pracovníky středních škol;

-

prezentovat studijní programy a obory fakulty studentům posledních ročníků těchto škol jak
prostřednictvím organizovaných pravidelných návštěv středních škol, tak prostřednictvím dnů
otevřených dveří;

-

organizovat semináře pro učitele profilových předmětů na středních školách s cílem zkvalitnit
přípravu jejich studentů pro úspěšné studium na fakultě;
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-

zpětně poskytovat informace středním školám o úspěšnosti studia jejich absolventů
a o příčinách jejich neúspěchu;

-

v rámci propagace nabízet studentům středních škol exkurze na pracoviště a do laboratoří
fakulty;

-

nabízet specializované přednášky akademických pracovníků fakulty na středních školách;

-

podporovat specializované stáže a tvůrčí činnost (např. typu SOČ) na odborných pracovištích
fakulty.

Podpora zapojování studentů do vlastní tvůrčí činnosti
V souladu s potřebou vzdělávat studenty k tvůrčímu přístupu budou studenti motivováni k účasti na
grantech (např. IGA) nebo studentských vědeckých akcích (např. konference MendelNet). Tyto
aktivity budou sledovány a nejlepší a nejaktivnější studenty děkan fakulty ocení.

3.5 Odborné poradenství
Fakulta bude nadále podporovat odborné poradenství jako součást poradenského systému
Ministerstva zemědělství.

3.6 Propagace a marketing
V oblasti propagace a marketingu bude fakulta využívat a dále rozvíjet jednotný vizuální styl
univerzity s cílem posílit svoji identifikaci a prezentaci navenek i směrem dovnitř. Pro propagaci
fakulty bude využíváno několik oblastí, např. internet, sponzoring, zlepšení vnitřní komunikace,
komunikace s potenciálními studenty, absolventy, popularizace vědy a výzkumu apod.
Internet
Pro zlepšení informovanosti veřejnosti o činnosti fakulty a udržení jejího dobrého jména bude kladen
důraz na pravidelnou aktualizaci webových stránek fakulty, jejich přehlednost a poutavost.
Prezentace fakulty na sociálních sítích (např. Facebook) bude sledována a pravidelně aktualizována.
Sponzoring
Fakulta bude usilovat o zvýšení podílu prostředků, které získává ze soukromých zdrojů. V souladu se
strategií univerzity se fakulta bude snažit zvýšit podíl nestátních prostředků na své financování
prostřednictvím sponzoringu.
Vnitřní komunikace
Fakulta se bude podílet na posilování vnitřní integrace univerzity a sdílené kultury univerzitní
komunity zlepšováním informovanosti a podporou komunikačního prostředí. Vedle podílu na
vydávání univerzitního časopisu a jeho on-line verze bude fakulta podporovat rozvoj dalších
komunikačních nástrojů v rámci informačního systému univerzity, jenž hraje již v současnosti ve
vnitřních komunikačních procesech klíčovou úlohu. Zároveň bude vytvářet prostor pro osobní
setkávání pracovníků různých fakultních součástí při odborných přednáškách či kulturních aktivitách.
Pozornost bude věnována také posílení tradice odkazu J. G. Mendela.
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Absolventi
Ve vztahu k absolventům bude fakulta pokračovat v pravidelném průzkumu uplatnění absolventů,
data z tohoto dlouhodobého výzkumu mají zásadní význam pro marketing. Bude rovněž rozvíjet
vztahy s absolventy. Za tímto účelem bude podporován Klub absolventů. Spoluprací s absolventy,
kteří jsou nositeli osobních zkušeností se studiem, bude fakulta pozitivně ovlivňovat jak okruh
potenciálních zájemců o studium z rodinného okruhu absolventů, tak rozšiřovat možnosti
sponzoringu, spolupráce s širokou škálou institucí a posilovat obraz fakulty v očích veřejnosti.
Zpřístupňování výsledků a popularizace vědy a výzkumu
Bude posilována role fakulty jako intelektuálního zázemí veřejnosti podporou prezentace výsledků
výzkumu a popularizace vědy. Fakulta bude organizovat vlastní nebo se bude podílet ve spolupráci
s rektorátními pracovišti na organizaci popularizačních akcí.
Propagace fakulty na výstavách a veletrzích
Fakulta bude podporovat prezentaci nabídky studia, popř. výsledků výzkumu na tuzemských
i mezinárodních výstavách a veletrzích. Propagace fakulty u odborné i laické veřejnosti bude probíhat
nadále ve spolupráci s rektorátními pracovišti, popř. se Školním zemědělským podnikem v Žabčicích.

4 Prioritní oblast EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ
4.1 Řízení fakulty
Zapojení fakulty do systému vzdělávání řídících a administrativních pracovníků fakulty
V souladu se záměrem univerzity posílit profesionalizaci řízení bude v rámci systému interního
vzdělávání pracovníků fakulty věnována zvýšená pozornost vzdělávání řídících a administrativních
pracovníků. Zde budou posilovány zejména manažerské kompetence vedoucích ústavů v oblasti
projektového řízení, pracovně právní oblasti a v oblasti ekonomické týkající se zejména rozpočtování
a controllingu. Dále bude posilována úroveň odborné a jazykové kvalifikace organizačně technických
pracovníků.
Identifikace nepřímých nákladů fakulty a jejích ústavů pro zajištění realizace metody „full cost
model“
S cílem identifikace a vykazování skutečných přímých a nepřímých nákladů projektů bude fakulta
spolupracovat s vedením univerzity na rozlišení nepřímých (tzv. režijních) nákladů na výuku, výzkum
a na určení rozvrhových základen i nákladů, u kterých nelze přímo určit, zda se týkají pouze výuky
nebo i výzkumných činností.

4.2 Neinvestiční financování
Fakulta bude:
-

připravovat podmínky k postupnému vyrovnávání se se snižováním počtu nově přijímaných
studentů v důsledku demografického vývoje populace;

-

vytvářet systémové podmínky pro postupné snižování celkového podílu absolventů
bakalářského studia, kteří pokračují v navazujícím magisterském studiu;

-

podporovat rozvoj systémů vnitřního hodnocení kvality ústavů a akademických pracovníků
s dopadem na financování jednotlivých pracovišť;
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-

implementovat nové zásady a pravidla rozpisu rozpočtu univerzity do zásad a pravidel rozpisu
rozpočtu fakulty;

-

shromažďovat, spravovat a kontrolovat rozpočtová data fakulty;

-

monitorovat a vyhodnocovat dopady implementace nových zásad a pravidel rozpisu rozpočtu
univerzity a získané podněty využívat pro úvahy o změnách pravidel univerzity i fakulty;

-

usilovat o dosažení poměru mezi normativním a nenormativním financováním 60:40 včetně
tlaku na posílení zejména mimorozpočtových zdrojů;

-

usilovat o dotace na provoz od Jihomoravského kraje a ostatních poskytovatelů a dary od
subjektů ze soukromého sektoru.

4.3 Investiční financování
Fakulta bude:
-

podporovat modernizaci univerzitní infrastruktury pro zkvalitnění výuky, výzkumu a kultury
akademického prostředí;

-

směřovat rozhodující část finančních zdrojů do obnovy a pořízení strojního a přístrojového
vybavení;

-

pokračovat v participaci na zabezpečení stavebních akcí týkajících se potřeb fakulty;

-

posilovat nadále transparentnost v plánování kapitálových výdajů v jednotlivých letech;

-

podporovat především ty investice, které budou financovány z mimouniverzitních
a mimofakultních zdrojů.

4.4 Financování výzkumu, vývoje a inovací
Fakulta bude:
-

rozdělovat prostředky na institucionální podporu svým organizačním součástem ve vazbě na
dosažené výsledky v získávání projektů a grantů;

-

podporovat projekty IGA jako výraz podpory specifického vysokoškolského výzkumu;

-

zvyšovat podíl grantově financovaného výzkumu s hlavními poskytovateli podpory (např.
TAČR, GAČR, NAZV apod.);

-

podporovat investiční akce pro výzkum, vývoj a inovace při současném nastavení
udržitelného mechanismu financování provozu.
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Aktualizace pro rok 2011
Prioritní oblast 1: Kvalita a relevance
Optimalizace struktury a obsahu studijních oborů a předmětů
Cílem bude zvýšit kvalitu a efektivnost studia v jednotlivých oborech zajišťovaných fakultou
prostřednictvím optimalizace struktury a obsahu studijních oborů a předmětů, popř. odstranění
duplicit v následujících reakreditacích. Dalším efektem optimalizace stávajících studijních programů
a oborů je zpřehlednit nabízené studium. Současně bude zvážena možnost vzniku nových studijních
oborů v podmínkách negativního demografického vývoje.
Vnitřní a vnější zajišťování kvality
Cílem bude zintenzivnit spolupráci s regionálním školstvím a podnikovou sférou, a to zejména při
optimalizaci výstupních znalostí, dovedností a kompetencí na stupni bakalářského, navazujícího
magisterského, resp. doktorského studia. Úzce propojit vědu a tvůrčí činnost s praxí, prostřednictvím
závěrečných kvalifikačních prací.
Národní kvalifikační rámec jako prostředek zajišťování kvality
Účelem bude zastřešit výstupy terciárního vzdělávání prostřednictvím kvalifikačního rámce, který
bude současně kompatibilní s kvalifikačním rámcem v evropském prostoru vysokoškolského
vzdělávání.
Progresivní formy a metody vzdělávání
Zejména pro studenty kombinované formy studia budou nabízeny a realizovány různorodé podoby
vzdělávání, např. konzultační nebo e-learning.
Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů
Budou analyzovány příčiny případné nezaměstnanosti absolventů.
Na základě komunikace se zaměstnavateli absolventů budou upraveny studijní plány dle jejich potřeb
tak, aby bylo dosaženo očekávaných kompetencí absolventů. Týká se především oborů, které budou
reakreditovány.
Bude rozvíjena spolupráce s odběratelskou sférou, např. prostřednictvím řešení absolventských prací
v podmínkách firmy a aktivního zapojení zaměstnavatelů v rámci přednáškové pedagogické činnosti
na univerzitě.
Na fakultě bude opětovně organizován trh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy (především
posluchače posledních ročníků).
Nadále budou organizovány semináře a praxe, jejichž prostřednictvím budou studenti seznámeni
s výzkumnými aktivitami partnerských pracovišť a také prostředím potenciálních zaměstnavatelů.
Vyšší zapojení školního zemědělského podniku do výchovy diplomantů a doktorandů, zapojení do
praxí studentů.
Pořádání mezinárodní studentské konference MendelNet 2011
Záměrem je zajistit studentům zejména doktorských studijních programů platformu pro prezentaci
výsledků vlastní vědecké práce a možnost diskuze s kolegy popř. akademickými pracovníky.
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Vybudování centra excelentního výzkumu CEITEC
Fakulta se bude podílet na budování CEITEC (Central European Institute of Technology). Na vytvoření
centra excelentní vědy se budou podílet ústavy: biologie rostlin; molekulární biologie a radiobiologie;
chemie a biochemie; morfologie, fyziologie a genetiky zvířat. U aktuálně pracujících výzkumných
center fakulty reálně očekáváme prodloužení jejich činnosti do konce roku 2011. Realizace projektu
CEITEC tedy bude zčásti přinášet řešení zcela nové problematiky a zčásti zajistí kontinuitu činnosti
výzkumných center po roce 2011.
Příprava smlouvy o spolupráci s centrem excelence CzechGlobe
V roce 2011 se fakulta bude podílet na přípravě smlouvy s centrem excelence CzechGlobe. Smlouva
zajistí přístup především doktorandům k nejmodernější technice, technologiím a poznatkům z oblasti
výzkumu dopadů změny klimatu na řízené ekosystémy.
Realizace výstavby Mendelova biotechnologického pavilónu (M)
Realizací této priority bude dlouhodobě zajištěn rostoucí potenciál AF na podílu excelentních
výsledků výzkumu v rámci rozvoje biotechnologií, potravinářství a zdraví při zachování udržitelného
rozvoje v ostatních směrech výzkumného zaměření:
Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace
Snaha o zvýšení kompetentnosti a relevance nových pracovníků fakulty bude realizována
prostřednictvím zvýšení kvality doktorského studia, podporou účasti na zahraničních stážích
a projektech. Budou podporováni mimořádně nadaní studenti.
V souladu s tímto záměrem fakulta podala v roce 2010 návrh projektu „Excelence doktorského studia
na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru“. Projekt by měl být
realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2011 – 2013 (+ 5 let udržení
aktivit projektu) s cílem motivovat talentované studenty k rychlejšímu profesnímu a kariérnímu růstu
pomocí klíčových aktivit, jako bude zapojování studentů do mezinárodních sítí, interdisciplinární
vzdělávání, přednášky uznávaných zahraničních odborníků, zvýšení aktivní účasti na zahraničních
konferencích a zvýšení kvality publikačních výstupů jejich vědecké činnosti.
Technické vybavení pro výzkum, vývoj a inovace
Budou monitorovány typy přístrojů na fakultě a jejich využití s cílem postupného vytvoření virtuální
centrální laboratoře.
Fakulta bude vytvářet podmínky pro úspěšné řešení projektů excelentní vědy (např. CEITEC) po
stránce personální i prostorové.

Prioritní oblast 2: Otevřenost
Internacionalizace ve vzdělávání
Budou vytvořeny podmínky pro získání certifikátu ECTS Label a certifikát DS Label. Bude podporován
rozvoj mobility studentů v rámci programu LLP ERASMUS, programu CEEPUS, popř. rozvojového
projektu „Mobilita studentů na základě bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými
školami“, popř. formou free movers.
Cílem bude také podpora rozvoje mobility akademických pracovníků v programu LLP Erasmus nebo
CEEPUS, popř. rozvojových projektů „Rozvoj institutu vyjíždějících akademických pracovníků“,
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„Hostující lektoři na MENDELU“ a „Zvyšování jazykových a odborných kompetencí akademických
pracovníků v anglickém jazyce“.
V rámci posílení vzdělávání zahraničních studentů bude rozšířena propagace studijních programů
v angličtině. Stávající nabídka bakalářského studia a doktorského studia bude rozšířena vždy o jeden
studijní obor v angličtině.
V rámci zlepšení komunikace se zahraničními studenty bude podporováno zlepšení jazykové
vybavenosti administrativních pracovníku.
Mezinárodní spolupráce vysokých škol v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Cílem bude vytvářet podmínky pro mobilitu výzkumných pracovníků fakulty a pro zapojení do
řešitelských týmů mezinárodních výzkumných projektů (např. 7. rámcový projekt EU).
Spolupráce s praxí
V této oblasti bude fakulta spolupracovat s podnikovou sférou, příbuznými výzkumnými institucemi,
popř. s Jihomoravským inovačním centrem. Budou vytvářeny předpoklady pro zapojení fakulty do
přípravy center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů apod.
Bude rozvíjena spolupráce s potenciálními zaměstnavateli absolventů formou praxí, stáží, popř.
zpracování závěrečných prací nebo naopak aktivní spoluprací zástupců zaměstnavatelů ve výuce.
Dostupnost vysokoškolského vzdělávání
Sociálně znevýhodnění studenti budou nadále podporování vyplácením mimořádných stipendií.
Nadále bude rozvíjena spolupráce se středními školami ve formě prezentace fakulty a možností
studia při návštěvách středních škol, analýz neúspěšnosti studia jejich absolventů nebo formou
exkurzí, stáží či tvůrčí činností studentů středních škol na pracovištích fakulty.
Poradenství na fakultě
Odborné poradenství bude nadále rozvíjeno prostřednictvím podpory MZe ČR. Fakulta je vázána
pětiletou udržitelností projektu NPV II "Poradenské centrum na MZLU v Brně", který byl řešen na
fakultě v letech 2006-2008.
Propagace a marketing
Základním cílem je prostřednictvím marketingových a propagačních aktivit usilovat o šíření dobrého
jména Agronomické fakulty.
Dílčí cíle:
-

Péče o image fakulty.

-

Analýza propagačních příležitostí.

-

Prostřednictvím Klubu absolventů udržovat kontakty s absolventy.

-

Rozvoj propagace prostřednictvím elektronických médií (údržba a zlepšování informovanosti
přes webové stránky, komunikace na sociálních sítích apod.).

-

Propagace popularizace vědy a výzkumu, rozšíření a zlepšení dosavadních aktivit.

-

Propagace fakulty v zahraničí.

-

Informační materiály v cizích jazycích.

-

Jazykové mutace webových stránek fakulty.
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Prioritní oblast 3: Efektivita a financování
Řízení fakulty
Fakulta bude usilovat o posílení postavení školního podniku zejména pro potřeby vzdělávací
a výzkumné.
Budou vytvářeny předpoklady (podání projektu) na zvýšení jazykové kvalifikace organizačně
technických pracovníků.
Bude postupně připravován a implementován model vykazování tzv. full cost model.
Vedení fakulty bude usilovat o aplikování změn v zásadách tvorby a správy rozpočtu univerzity do
zásad tvorby a správy rozpočtu fakulty.
Neinvestiční financování
Bude stabilizován počet nově financových studijních programů a připravovány podmínky
k postupnému snižování počtu nově přijímaných studentů.
Budou vytvářeny podmínky pro postupné snižování celkového podílu absolventů bakalářského
studia, kteří pokračují v navazujícím magisterském studiu.
Investiční financování
V součinnosti s Projektovým centrem univerzity bude fakulta podporovat přípravu projektů do
Operačních programů.
Rozhodující část investičních finančních zdrojů bude směřována do rekonstrukcí a modernizací
stávajících kapacit, knihoven, administrativního zázemí, infrastruktury ICT, přístupu k informačním
zdrojům a vědeckým informacím, včetně obnovy a pořízení strojního a přístrojového vybavení.
Financování výzkumu, vývoje a inovací
Cílem bude
-

zvýšení podílu grantově financovaného výzkumu s hlavními poskytovateli podpory (např.
GAČR, TAČR, NAZV, MŽP, MPO apod.),

-

podpora investic pro výzkum, vývoj a inovace při současném nastavení udržitelného
mechanismu financování provozu,

-

zavedení systému rozdělování prostředků na institucionální podporu fakulty organizačním
součástem ve vazbě na dosažené výsledky ve vědě.
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