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Úvod
Východiskem pro Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok
2012 (dále Aktualizace DZ AF 2012) je Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro
období 2011 – 2015, stejně jako i základní strategické materiály Mendelovy univerzity v Brně, kterými
jsou Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období 2011 – 2015 a Aktualizace Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy
univerzity v Brně pro období roku 2012. Zásadním a inspirativním dokumentem pro tvorbu
Aktualizace DZ AF 2012 se dále stala Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2012
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR1. K dalším dokumentům, o které se Aktualizace DZ AF
2012 opírá, jsou Programové prohlášení vlády České republiky2, Národní program reforem České
republiky 20113 a Pracovní verze dokumentu „Strategický rámec vysokoškolské politiky“4.

1

Dokument zveřejněný na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/aktualizace-dlouhodobehozameru-pro-oblast-vysokych-skol-pro-2?highlightWords=Aktualizace
2
Dokument schválený usnesením vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 553 dostupný na adrese
http://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programova-prohlaseni-74856/
3
Dokument schválený usnesením vlády ze dne 27. dubna 2011 č314 dostupný na adrese
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-narodni-program-reforem-ceske-republiky2011-83552/
4
Dokument zveřejněný na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/file/15287
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1 Prioritní oblast KVALITA A RELEVANCE
1.1 Inovace a optimalizace studijních oborů
Optimalizace struktury a obsahu studijních oborů
Cíl:
Dokončit restrukturalizaci předmětů studijních plánů jednotlivých studijních oborů a obměnu
garantů jednotlivých předmětů pro reakreditace a akreditace studijních oborů, a to s ohledem na
potřeby trhu práce pro zajištění požadovaných dovedností absolventů.
Zdroje:
 Institucionální rozvojový plán MENDELU – položka č. 1,
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0020),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 min. 2 Bc. a 4 NMg. upravené studijní obory (20 % z celkového počtu studijních oborů),
 žádost o reakreditace min. 20 studijních oborů a o akreditaci min. 1 studijního oboru
schválená interní akreditační komisí.
Odpovědnost:
proděkanka pro mezinárodní vztahy a akreditace
Progresivní formy a metody vzdělávání
Cíl:
Nadále rozšiřovat zapojení e-learningových forem výuky do oborů především kombinovaného
studia. Podporovat zapojení odborníků z komerční sféry a státní správy do výuky.
Zdroje:
 Fond rozvoje vysokých škol,
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0020),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 min. 5 nových e-learningových studijních materiálů,
 min. 15 odborníků z komerční a státní správy ve výuce.
Odpovědnost:
proděkanka pro pedagogiku, proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty

1.2 Vnitřní a vnější zajišťování kvality
Národní kvalifikační rámec jako prostředek zajišťování kvality
Cíl:
Posílení motivace akademických pracovníků AF zaměřovat se na kvalitní naplňování poslání ve
vzdělávání, výzkumu a vývoji i v dalších tvůrčích činnostech, ve spolupráci s aplikační sférou,
v oblasti řízení apod.
Zdroje:
 projekt MŠMT „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciálního vzdělávání“,
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Výsledky průzkumu „Studentské hodnocení kvality vzdělávacího procesu“.
Odpovědnost:
proděkanka pro studijní záležitosti
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Certifikát ECTS a DS Label
Cíl:
V součinnosti s ostatními univerzitními součástmi a prorektorem pro mezinárodní vztahy
zapracovat připomínky nezávislých expertů Výkonné agentury Evropské komise v Bruselu
k podané žádosti o certifikát ECTS Label 2011 do kreditního systému ECTS MENDELU a získat
ECTS a DS Label.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Získaný certifikát ECTS a DS Label.
Odpovědnost:
proděkanka pro mezinárodní vztahy a akreditace

1.3 Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů
Trh pracovních příležitostí
Cíl:
Zorganizovat Trh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy (především posluchače
posledních ročníků).
Zdroje:
 vlastní zdroje fakulty,
 OPVK (CZ.1.07/2.4.00/17.0022).
Kontrolovatelné výstupy:
Prezentace jednotlivých společností s nabídkou práce, fotodokumentace akce, prezenční listina.
Odpovědnost:
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty
Zapojení ŠZP do pedagogického procesu
Cíl:
Vyšší zapojení školního zemědělského podniku do výchovy diplomantů a doktorandů, zapojení
do praxí studentů.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Nárůst počtu diplomantů a doktorandů o 5 %.
Odpovědnost:
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty

1.4 Studentská konference MendelNet 2012
Pořádání mezinárodní studentské konference MendelNet 2012
Cíl:
Uspořádání konference MendelNet 2012 pro studenty zejména doktorských studijních
programů, a tím zajištění platformy pro prezentaci výsledků vlastní vědecké práce a možnost
diskuze s kolegy popř. akademickými pracovníky.
Zdroje:
 účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum,
 OP VK (CZ.1.07/2.4.00/31.0026),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Sborník abstraktů, CD-ROM plných textů, video záznam akce na DVD, prezenční listina.
Odpovědnost:
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty
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1.5 Budování center excelentního výzkumu
Vybudování centra excelentního výzkumu CEITEC
Cíl:
Vytvořit odpovídající podmínky (personální stabilizace týmu, prostorové podmínky včetně
adaptace laboratoří, výstavba Biotechnologického pavilonu) pro pracoviště excelentního
výzkumu CEITEC, a to jednak pro skupinu zabývající se problematikou hormonální regulace růstu
rostlin v závislosti a v odezvě na podněty okolního prostředí a jednak skupinu pracující v oblasti
nanotechnologického výzkumu. Zajištění přístrojového vybavení pro ústavy: biologie rostlin;
molekulární biologie a radiobiologie; chemie a biochemie; morfologie, fyziologie a genetiky
zvířat.
Zdroje:
 prostředky CEITEC,
 OP VK (CZ.1.07/2.4.00/17.0045, CZ.1.07/2.3.00/30.0017),
 Institucionální rozvojový plán MENDELU – položka č. 3,
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 nově pořízené přístrojové vybavení z projektu CEITEC,
 modernizované laboratoře Ústavu chemie a biochemie dle požadavků projektu CEITEC.
Odpovědnost:
proděkan pro vědu a výzkum
Spolupráce AF s centrem excelence CzechGlobe
Cíl:
Na základě rámcové smlouvy s MENDELU a podrobné smlouvy s AF rozvinout spolupráci ve
výzkumu a výchově doktorandů.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 min. 3 řešené doktorské práce ve spolupráci s CzechGlobe,
 žádost o akreditaci nového doktorského studijního oboru.
Odpovědnost:
proděkan pro vědu a výzkum, proděkanka pro mezinárodní vztahy a akreditace

1.6 Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace
Postdoktorandi v oborech biologických věd
Cíl:
Zvýšit kvalitu lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji na Agronomické fakultě prostřednictvím
integrace nových, kvalitních, mezinárodně zkušených a publikačně zdatných výzkumných
pracovníků na postdoktorandských pozicích.
Zdroje:
OPVK (CZ.1.07/2.3.00/30.0017)
Kontrolovatelné výstupy:
Min. 3 postdoktorandi na fakultě.
Odpovědnost:
proděkan pro vědu a výzkum
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Excelence doktorského studia
Cíl:
Motivovat talentované studenty doktorského studia k rychlejšímu profesnímu a kariérnímu
růstu pomocí jejich zapojování do mezinárodních sítí, jejich vyšší aktivní účasti na zahraničních
konferencích, jejich interdisciplinárního vzdělávání, a tak zvýšení kvality publikačních výstupů
jejich vědecké činnosti.
Zdroje:
 OP VK (CZ.1.07/2.3.00/20.0005),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 min. 4 odborné a informační semináře a workshopy, prezenční listiny, seznam studentů
zapojených do motivačních programů,
 publikace doktorandů.
Odpovědnost:
proděkan pro vědu a výzkum

2 Prioritní oblast OTEVŘENOST
2.1 Internacionalizace ve vzdělávání
Mobilita studentů
Cíl:
Podpořit rozvoj mobilit studentů s důrazem na dlouhodobé mobility delší než 30 dní.
Zdroje:
 Lifelong Learning Programme, CEEPUS, resp. programy pro spolupráci EU s ostatními částmi
světa,
 Institucionální rozvojový plán MENDELU – položka č. 7.
Kontrolovatelné výstupy:
Seznam vyslaných a seznam přijatých studentů.
Odpovědnost:
proděkanka pro mezinárodní vztahy a akreditace
Mobilita akademických pracovníků
Cíl:
Podpořit rozvoj mezinárodní spolupráce a mobility akademických pracovníků, širšího zapojení do
mezinárodních projektů a tematických sítí a jejich široké zapojení do odborných aktivit na
přijímací instituci.
Zdroje:
 Lifelong Learning Programme, Aktion, CEEPUS, resp. programy pro spolupráci EU s ostatními
částmi světa,
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0020),
 Institucionální rozvojový plán MENDELU – položky č. 9 a 10.
Kontrolovatelné výstupy:
 seznam vyslaných akademických pracovníků,
 seznam přijatých zahraničních hostujících profesorů.
Odpovědnost:
proděkanka pro mezinárodní vztahy a akreditace
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2.2 Celoživotní vzdělávání
Vzdělávání pracovníků AF
Cíl:
Rozvoj dalšího vzdělávání akademických a ostatních pracovníků fakulty. Rozvoj manažerských
kompetencí v řízení týmu, prezentačních dovedností v českém i anglickém jazyce, právních
kompetencí v oblasti duševního vlastnictví, v oblasti transferu technologií a projektového řízení.
Podpora dovedností v oblasti statistického zpracování dat a v oblasti ovládání speciálních
přístrojů.
Zdroje:
Projekty OP VK (CZ.1.07/2.4.00/17.0022, CZ.1.07/2.3.00/20.0005, CZ.1.07/2.2.00/28.0020)
Kontrolovatelné výstupy:
Min. 5 vzdělávacích kurzů, min. 50 proškolených osob.
Odpovědnost:
proděkanka pro pedagogiku

2.3 Poradenství
Poradenské centrum
Cíl:
Pokračovat v rozvoji odborného poradenského systému fakulty v rámci pětileté udržitelností
projektu NPV II "Poradenské centrum na MZLU v Brně", který byl řešen na fakultě v letech 20062008.
Zdroje:
 dotace MZe ČR– Podpora poradenství v zemědělství,
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Min. 200 odborných stanovisek na dotazy z praxe.
Odpovědnost:
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty
Poradenství v rámci doplňkové činnosti
Cíl:
Udržet a dál rozvíjet poradenskou činnost formou smluvního výzkumu, pilotních projektů
a specializovaných kvalifikačních kurzů v rámci standardní doplňkové činnosti.
Zdroje:
 OP VK,
 smluvní výzkum.
Kontrolovatelné výstupy:
Min. 10 projektů smluvního výzkumu včetně pilotních projektů.
Odpovědnost:
proděkan pro vědu a výzkum

2.4 Dostupnost vysokoškolského vzdělávání
Spolupráce se základními a středními školami
Cíl:
Prohlubování vazeb se středními školami formou uzavírání smluv o spolupráci. V rámci těchto
aktivit bude fakulta nabízet vzdělávací aktivity pro inovační pedagogické pracovníky středních
škol, prezentovat studijní programy a obory studentům posledních ročníků těchto škol
prostřednictvím organizovaných pravidelných návštěv středních škol a prostřednictvím dnů
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otevřených dveří, organizovat semináře pro učitele profilových předmětů na středních školách
s cílem zkvalitnit přípravu jejich studentů pro úspěšné studium na fakultě, zpětně poskytovat
informace středním školám o úspěšnosti studia jejich absolventů a o příčinách jejich neúspěchu.
Zdroje:
 vlastní zdroje fakulty,
 OP VK (CZ.1.07/2.4.00/17.0022).
Kontrolovatelné výstupy:
Min. 5 realizovaných akcí, včetně dnů otevřených dveří.
Odpovědnost:
proděkanka pro pedagogiku

2.5 Spolupráce s praxí
Spolupráce s potenciálními zaměstnavateli
Cíl:
Spolu s potenciálními zaměstnavateli vytvořit systém řízení odborných praxí či stáží ve spojení se
zpracování závěrečných prací. Spolupracovat s podniky v oblasti zaměstnávání absolventů.
Zdroje:
 OP VK (CZ.1.07/2.4.00/17.0022),
 podaný projekt OPVK „Partnerství pro zemědělství“ (CZ.1.07/2.4.00/31.0236),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Seznam aktivně zapojených firem.
Odpovědnost:
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty

2.6 Propagace a marketing
Propagace AF při výročí narození J. G. Mendela
Cíl:
Propagace Agronomické fakulty v souvislosti se 190. výročím narození J. G. Mendela.
Zdroje:
 institucionální rozvojový plán MENDELU – položka č. 17,
 OP VK (CZ.1.07/2.4.00/31.0026),
 podaný projekt OP VK „MENDELU Science Popularization“ (CZ.1.07/2.3.00/35.0008),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 vytvoření databáze významných a úspěšných absolventů fakulty a jejich prezentace směrem
k veřejnosti,
 seznam studentů zapojených do PR aktivit fakulty,
 informační materiály o fakultě v JVS,
 seznam propagačních akcí a jejich fotodokumentace na stránkách fakulty (polní dny, výstavy
a prezentace),
 vydání publikace „J. G. Mendel, jeho hybridizační objevy a jejich význam“.
Odpovědnost:
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty
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3 Prioritní oblast EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ
3.1 Řízení fakulty
Model Full Cost
Cíl:
Postupná implementace modelu vykazování, tzv. Full Cost modelu.
Zdroje:
 OP VK (CZ.1.07/2.4.00/16.0006),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Podíl AF na zpracované metodice Full Cost.
Odpovědnost:
tajemnice fakulty

3.2 Oblast IS/IT
Koncepce IT
Cíl:
V součinnosti s vedením univerzity vytvořit dlouhodobou koncepci IT na MENDELU jako efektivní
služby a podpůrného nástroje pro cíle univerzity, zahrnující podporu studijních procesů,
informační infrastruktury pro rozvoj vědy a výzkumu, podpory pro administrativní procesy a
poskytování služeb.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Podíl AF na univerzitní koncepci IT.
Odpovědnost:
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty
Modernizace počítačových učeben
Cíl:
Pokračovat v postupné modernizaci počítačových učeben ve správě AF, v roce 2012 se
zaměřením na A 24.
Zdroje:
 podaný projekt FRVŠ č. 2683/2012/A/a "Vybudování výukové laboratoře geoinformačních
technologií v zemědělství“,
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Počítačová učebna A 24 vybavena novou výpočetní technikou.
Odpovědnost:
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty
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3.3 Neinvestiční financování
Neveřejné zdroje
Cíl:
Ve spolupráci s vedením univerzity zavést systém získávání neveřejných zdrojů pro potřeby
dofinancování projektů, při zachování principu získávání a správy těchto zdrojů na příslušné
organizační součásti.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Podíl AF na vytvoření směrnice pro zavedení systému získávání prostředků z neveřejných zdrojů.
Odpovědnost:
tajemnice fakulty

3.4 Investiční financování
Cíl:
V součinnosti s vedením univerzity a stavebním oddělením rektorátu realizovat stavební
investiční akce:
 rekonstrukce výukových, laboratorních a administrativních prostor objektu C,
 víceúčelový objekt polní pokusné stanice,
 zateplení výzkumné stanice – RF03 Vatín,
 inovace laboratoří.
Zdroj:
 systémová dotace MŠMT ČR,
 Institucionální rozvojový plán MENDELU – položka č. 20,
 Fond rozvoje vysokých škol.
Kontrolovatelné výstupy:
 realizované stavební akce dle dokumentace,
 projektová žádost v OP VaVpI, PO 4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou
s výzkumem.
Odpovědnost:
tajemnice fakulty, proděkan pro vědu a výzkum
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Příloha: Vybrané položky Institucionálního rozvojového plánu MENDELU pro rok 2012

název projektu
Excelence a zvýšení kvality a konkurenceschopnosti stěžejních studijních oborů - Cílem projektu je rozvoj
1. personálního zabezpečení vč. zapojování zahraničních odborníků, podpora nových forem výuky a rozvoj spolupráce
s praxí formou cílené komunikace vedoucí k možnosti vzniku spin-off firem.
Vytvoření odpovídajících podmínek pro pracoviště excelentního výzkumu CEITEC v oblasti
nanobiotechnologického výzkumu - Posílení interpretačních možností unikátních a velmi citlivých zařízení
3.
využívaných pro excelentní výzkum, a tím zvýšení rozsahu výsledků vědecko-výzkumné činnosti. Výstupy projektu
bude vybudování vzduchotechniky, úprava povrchu podlahy, výměna oken a instalace bezpečnostních prvků.
Podpora rozvoje spolupráce se strategickými partnery v oblasti mobility studentů na základě bilaterálních smluv
o přímé spolupráci mezi vysokými školami, popř. formou "free movers" - Obsahem projektu je rozvoj
7.
mezinárodní spolupráce, zvyšování míry internacionalizace univerzity, zvýšení kvality studia, včetně provázání
s praxí a rozvoj jazykových kompetencí studentů.
9.

Vyjíždějící akademičtí pracovníci - Cílem projektu je podpora naplňování bilaterálních smluv s univerzitami
v zahraničí, a to formou dlouhodobých výjezdů akademických pracovníků Mendelovy univerzity.

Hostující akademičtí pracovníci - Cílem projektu je plná integrace celých předmětů nebo jejich rozhodujících částí
10. vyučovaných zahraničními hostujícími ak. pracovníky do standardních učebních programů. Přínosem bude zvýšení
kvality vzdělávací činnosti a její zatraktivnění pro domácí i zahraniční studenty.
Zvýšení povědomí o MENDELU a optimalizace propagace - Přínosem projektu bude zvýšení prestiže MENDELU
17. v ČR i zahraničí, zvýšení zájmu uchazečů o studium, zvýšení poptávky po absolventech univerzity, popularizace
vědy a výzkumu, včetně podpory transferu technologií.
Zateplení výzkumné stanice – RF03 Vatín - Přínosem projektu bude zlepšení technických parametrů objektů,
20.
zkvalitnění pracovního prostředí výzkumné stanice a energetické úspory.

z toho
NIV
INV
v tis. v tis.
Kč
Kč

garant

řešitel

prorektor pro
pedagogiku

doc. Ing.
Miroslav
Havlíček, CSc.

900

0

prorektorka pro
vědu a výzkum

prof. Ing.
Ladislav
Zeman, CSc.

0

3 500

prorektor pro
mezinárodní
vztahy

prof. Dr. Ing.
Libor Grega

750

0

prof. Dr. Ing.
Libor Grega

600

0

prof. Dr. Ing.
Libor Grega

1 000

0

kancléřka

PhDr. Taťjana
Šabartová

1 300

500

kvestorka

JUDr. Věra
Sedlářová

40

360

prorektor pro
mezinárodní
vztahy
prorektor pro
mezinárodní
vztahy

13/13

