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Úvod
Předložený přehled o naplnění cílů, které si vedení Agronomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně předsevzalo pro rok 2012, je nejen vyhodnocením Aktualizace dlouhodobého
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (dále
jen Aktualizace DZ), ale letos poprvé nahrazuje klasicky zpracovávanou výroční zprávu fakulty.
Struktura vyhodnocení odpovídá osnově Aktualizace DZ a je rozdělena do tří prioritních
oblastí, a to Kvalita a relevance, Otevřenost a Efektivita a financování.
Každý hodnocený bod je doplněn o skutečně realizované výstupy v roce 2012. Kromě
vybraných položek Institucionálního rozvojového plánu MENDELU jsou významným zdrojem pro
financování jednotlivých bodů Aktualizace DZ naší fakulty Operační programy EU, které podpořily
dosažení 58 % vytyčených cílů. Kromě 8 projektů Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost (OP VK), které jsou řešeny na univerzitní nebo přímo fakultní úrovni, byl
významným zdrojem také operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI), z nějž byla
realizována závěrečná etapa výstavby Biotechnologického pavilónu M, dnes nazývaného Mendelův
pavilón.
Díky tomuto projektu s názvem „Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a
rozšíření infrastruktury“ dostává rozvoj fakulty v obou klasických oblastech, pedagogické i vědeckovýzkumné nový rozměr. Poděkování patří nejen pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě podkladů
či se účastnili realizace stavby a jejího vybavení, ale také všem, kteří přispěli k naplnění cílů
Aktualizace dlouhodobého záměru naší fakulty pro rok 2012.
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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
Realizované výstupy:
V roce 2012 schválilo MŠMT žádosti o prodloužení akreditací studijních oborů, u kterých došlo
k optimalizaci struktury studijní plánů, a to u 9 bakalářských oborů a 16 navazujících
magisterských oborů.
V roce 2012 byla také připravena žádost o akreditaci nového bakalářského studijního oboru
Molekulární biologie a biotechnologie a tato žádost byla schválena Interní akreditační komisí
MENDELU a následně schválena MŠMT s platností do 31. března 2019.
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
Realizované výstupy:
V rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0020 „Inovace studijních programů AF MENDELU směrem
internacionalizaci studia“ byly vytvořeny e-learningové prezentace:
 pro fytotechnické obory bakalářského a navazujícího magisterského studia (3):
1. Technologie výroby cukru – doc. Hřivna,
2. Vinohradnictví – Ing. Sochor,
3. Výroba a využití organických hnojiv - 1. část – Ing. Škarpa;
 pro zootechnické obory bakalářského a navazujícího magisterského studia (3):
1. Vliv výživy na reprodukci plemenných prasat – Ing. Horký,
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2. Kynologie – Ing. Hošek,
3. Chov kožešinových zvířat – Ing. Sládek.
V roce 2012 se do výuky zapojilo 76 odborníků z aplikační sféry, z toho 26 odborníků se podílelo
na výuce 8 a více hodin:
Počty osob vyučujících na
základě dohod (DPP, DPČ)
Ústav biologie rostlin
6
Ústav aplikované a krajinné ekologie
7
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
8
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
9
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
3
Ústav výživy zvířat a pícninářství
6
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
7
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
8
Ústav techniky a automobilové dopravy
9
Ústav technologie potravin
3
Ústav chovu a šlechtění zvířat
10
CELKEM
76

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
Realizované výstupy:
Hlavním cílem projektu (2010 – 2013) je doporučit v podobě vhodné k implementaci a
k dlouhodobému provozování na institucionální a národní úrovni komplexní systém vnitřního a
vnějšího zajišťování a hodnocení kvality v institucích terciárního vzdělávání (ITV).
Hlavní výstup z projektu, tj. návrh systému pro komplexní zajišťování a hodnocení kvality ITV,
bude vypracován tak, aby výsledky hodnocení byly využitelné orgány státní správy, nezávislými
agenturami, samotnými vzdělávacími institucemi, vnitřními a vnějšími odběrateli jejich služeb a
výsledků činností, to vše pro zdokonalení jejich informovanosti.
Obecným cílem je přispět ke zvyšování kvality, transparentnosti a konkurenceschopnosti ITV.
Dílčím cílem je vypracovat metodiku pro vnitřní i vnější hodnocení kvality vzdělávacího procesu
ve všech typech ITV. Projekt je zaměřen na monitorování vstupů, průběhu a výstupů
vzdělávacího procesu. Projekt rovněž nastavil vazby mezi kvalifikačním rámcem a systémem
zajišťování a hodnocení kvality.
Pilotního ověření metody hodnocení deklarovaných výstupu z učení se zúčastnilo 10 vysokých
škol ČR, MENDELU se do pilotní implementace nezapojila.
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Finálním výstupem projektu bude metodická příručka, která umožní každé ITV zavést
odpovídající systém managementu, který bude maximalizovat efekty u jejích cílových skupin
(individuální, diferencující zájem) a současně dovolí vzájemné srovnání na bázi obecného rámce
normy ISO 9001.
Na AF byly v rámci zajišťování kvality učení u všech předmětů studijních plánů definovány
dovednosti, znalosti a kompetence studentů a zároveň byla nastavena zátěž pro studenty
absolvujících daný předmět. Toto představuje významný nástroj pro vnější hodnocení kvality a
poskytuje důležité informace uchazečům o studium, ale i budoucím zaměstnavatelům. V rámci
vnitřního hodnocení kvality studia jsou předměty a učitelé podrobovány hodnocení z pozice
studentů, čím se získává zpětná vazba definované zátěže a metod výuky.
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
Realizované výstupy:
MENDELU získala v roce 2012 certifikáty ECTS label a Diploma Supplement Label, a to na období
let 2012 - 2015. Vice informací je k dispozici na http://ects.mendelu.cz/cz a
http://mendelu.cz/cz/diploma_supplement.

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
Realizované výstupy:
V pořadí 4. ročník Trhu pracovních příležitostí AF MENDELU proběhl 25. dubna 2012. V katalogu
se prezentovalo 26 společností. Katalog firem a fotodokumentace je k dispozici na
http://af.mendelu.cz/cz/dalsi_sluzby/studenti/trh_pracovnich_prilezitosti
Zapojení ŠZP do pedagogického procesu
Cíl:
Vyšší zapojení školního zemědělského podniku do výchovy diplomantů a doktorandů, zapojení
do praxí studentů.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
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Kontrolovatelné výstupy:
Nárůst počtu diplomantů a doktorandů o 5 %.
Odpovědnost:
proděkan pro informatiku a rozvoj fakulty
Realizované výstupy:
Z následující tabulky je zřejmé, že Školní zemědělský podnik Žabčice byl meziročně do výuky a
praxí studentů zapojen více. Počet diplomantů a doktorandů byl v průměru shodný, ale
vyjádřeno ve studentohodinách bylo jejich zapojení vyšší o 18, resp. 78 %.
index
2011
2012
2012/2011
hodin osob studentohodin hodin osob studentohodin studentohodin
Praxe celkem
91,6
7
640
64,4
27
1740
2,72
z toho: výrobní
80,0
4
320
80,0
6
480
provozní 106,6
3
320
0
0
0
praktická cvičení
8,4
2635
22134
8,92
2720
24624
1,11
diplomové práce
100
98
9800
120
96
11520
1,18
doktorské práce
150
6
900
200
8
1600
1,78
zdroj: Rozbor účelové a hospodářské činnosti ŠZP Žabčice za rok 2011 a 2012.

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
Realizované výstupy:
V pořadí 17. ročník konference MendelNet proběhl 21. a 22. listopadu 2012 a byl poprvé
dvoudenní. První den probíhal tradičně vystoupeními především doktorandů v celkem 9
odborných sekcích (Fytotechnika, Zootechnika, Technologie potravin, Technika, Agroekologie,
Rozvoj venkova, Biologie rostlin, Biologie živočichů a Aplikovaná chemie a biochemie). Tento den
byl ukončen společenským večerem a druhý den absolvovali registrovaní účastníci prohlídku
Mendelova muzea a přilehlé baziliky na Mendlově náměstí. Podrobnější informace a jednotlivé
příspěvky naleznete na http://mnet.mendelu.cz/mendelnet2012/.

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;
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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
Realizované výstupy:
 nově pořízené přístrojové vybavení z projektu CEITEC – kapilární elektroforéza
(3.820.026,- Kč), hmotnostní spektrometr (23.986.800,- Kč). Oba přístroje slouží pro
genomické a proteomické analýzy výzkumné skupiny „Vývojová a produkční biologie –
omické přístupy“
 modernizace laboratoří ústavu chemie a biochemie dle požadavků projektu CEITEC –
Modernizace laboratoří ústavu chemie a biochemie dle požadavků projektu CEITEC spočívala
ve třech krocích. Prvním byla rekonstrukce laboratorních prostor pro možnost instalace
unikátního hmotnostního spektrometru, kde jsou kladeny značné požadavky na čistotu
prostředí a udržení stálé teploty. Dalším krokem bylo posílení klimatizovaných prostor
v rámci laboratoří ústavu chemie a biochemie, které jsou zapojeny do projektu CEITEC.
S rekonstrukcí vzduchotechniky byly dále modernizovány bezpečnostní prvky. Posledním
krokem byl nákup lyofilizační jednotky.
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
Realizované výstupy:
 minimálně tři řešené disertační práce ve spolupráci s CzechGlobe:
Ing. Kateřina Novotná: Využití optických metod pro stanovení obsahu epidermálních
fenolických sloučenin k diagnostice abiotického stresu u ječmene jarního
Ing. Gabriela Pozníková: Srovnání metod měření evapotranspirace v zemědělské krajině
Ing. Zuzana Slavíková: Fenologická odezva vybraných druhů rostlin v řízených a neřízených
ekosystémech na změnu klimatu
 žádost o akreditaci nového doktorského studijního oboru
rozhodnutím MŠMT č. j. MSMT/16 432/2012-M3 ze dne 25. května 2012 byl nově
akreditován doktorský studijní program Ekologie a ochrana prostředí se studijním oborem
Aplikovaná bioklimatologie s platností do 31. srpna 2016. V akademickém roce 2012/2013
byli do tohoto studijního oboru přijati tři studenti.
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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
Realizované výstupy:
postdoktorandi na fakultě
- Mgr. Martin Černý, Ph.D. (ústav 225, nástup 1. 3. 2012)
- Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D. (ústav 225, nástup 1. 3. 2012)
- RNDr. Josef Kováčík, Ph.D. (ústav 239, nástup 1. 3. 2012)
- Ing. Jiří Sochor, Ph.D. (ústav 239, nástup 1. 7. 2012)
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
Realizované výstupy:
 minimálně 4 odborné a informační semináře a workshopy
odborné:
28. 5. 2012 Seminář Škodlivé organismy a jejich role v dějinách lidstva (RNDr. Jan Juroch - Státní
rostlinolékařská správa) spojený s workshopem doktorandů Ing. Zdeňka Krédla a Ing. Pavla
Tótha. Hlavním přednášejícím byl RNDr. Jan Juroch ze Státní rostlinolékařské správy. Počet
podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 5, počet podpořených osob - studentů v
dalším vzdělávání: 13
21. 9. 2012 Seminář Statistické zpracování experimentálních dat (prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
z FRRMS MENDELU). S přednáškou na stále aktuální téma především pro Ph.D. studenty
vystoupil prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. Počet podpořených osob - pracovníků v dalším
vzdělávání: 5, počet podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání: 8
2. 10. 2012 Seminář Bezpečná výroba a distribuce lihu (Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. a doc. Dr. Ing.
Luděk Hřivna z Ústavu technologie potravin AF MENDELU). Seminář organizovaný k aktuální
problematice bezpečné výroby a distribuce lihu byl organizován na aktuální téma v období
vyhlášené prohibice v ČR. Na semináři jako hlavní přednášející vystoupil doc. Dr. Ing. Luděk
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Hřivna, dále pak Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. provedl ukázku testování lihu. Počet podpořených
osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 4, počet podpořených osob - studentů v dalším
vzdělávání: 14
2. 10. 2012 Seminář Využití molekulární genetiky při ochraně volně žijících druhů (Maria Piria,
Tea Tomljanovic - University of Zagreb, Faculty of Agronomy). Seminář byl primárně určen
pro studenty a odborníky oboru Rybářství. Hlavními přednášejícími byly odbornice
z University of Zagreb. Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 3, počet
podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání: 4
8. 11. 2012 a 15. 11. 2012 Informační zajištění vědy a výzkumu na AF MENDELU (Ing. Věra
Svobodová - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb MENDELU). Seminář proběhl
ve dvou termínech, se stejným obsahem. K opakovanému semináři bylo přistoupeno
vzhledem k velkému zájmu o danou tématiku. Seminář vzhledem ke kapacitě počítačové
učebny nebylo možné početně navýšit. Počet podpořených osob - studentů v dalším
vzdělávání: 16 + 10
informační:
13. 1. 2012 Workshop Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK. Jednalo se především
o pracovní setkání řešitelů projektů OP VK s cílem výměny zkušeností s řešením problémů při
realizaci. Na workshopu prezentovalo své zkušenosti s řešením projektu 14 většinou
koordinátorů projektů. Byl předložen návrh, jak postupovat v některých sporných bodech
(nepřímé náklady). Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 12, počet
podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání: 12
19. 3. 2012 Seminář Grantové soutěže 2012, cílem semináře bylo podat souhrnné informace
o předpokládaných vyhlašovaných grantových výzvách v roce 2012 a časovém harmonogram
podávání na AF MENDELU. Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 23
10. 4. 2012 Seminář spojený s workshopem Fond rozvoje vysokých škol - okruh G - Tvůrčí činnost
studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti, seminář byl uspořádán jako reakce na
vyhlášenou výzvu FRVŠ a byl primárně určen Ph.D. studentům. Počet podpořených osob studentů v dalším vzdělávání: 15
18. 5. 2012 Seminář spojený s workshopem Grantová agentura České republiky, seminář byl
uspořádán jako reakce na zrušenou a nově vyhlášenou veřejnou soutěž GAČR na rok 2013.
Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 10, počet podpořených osob studentů v dalším vzdělávání: 3
30. 5. 2012 Seminář Soutěž 2013 NAZV Národní agentura zemědělského výzkumu (KUS
Komplexní udržitelné systémy v zemědělství). Seminář byl uspořádán k podmínkám nově
vyhlášené soutěže 2013. Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 18, počet
podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání: 5
22. 6. 2012 Seminář Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž programu ALFA, cílem
semináře bylo podat souhrnné informace o aktuálně vyhlášené výzvě TAČR program ALFA a
časovém harmonogram podávání na AF MENDELU. Počet podpořených osob - pracovníků
v dalším vzdělávání: 7, počet podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání: 1
1. 10. 2012 Seminář spojený s workshopem: Podávání a realizace projektů v rámci Interní
grantové agentury (IGA) na AF MENDELU, seminář spojený s workshopem byl primárně určen
Ph.D. studentům. Jednalo se především o pracovní setkání řešitelů stejného typu projektů
s cílem výměny zkušeností s řešením problémů při realizaci. Počet podpořených osob studentů v dalším vzdělávání: 46
• publikace doktorandů – v rámci projektu byla vyhlášena soutěž o nejlepší vědeckou publikaci
studentů doktorského studia. Ze 13 přihlášených publikací byli oceněni autoři: Ing. Pavlína
Šobrová, Ing. Filip Weisz a Ing. Kateřina Kaplanová.
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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
Realizované výstupy:
V roce 2012 vyjelo na studijní pobyty nebo stáže za AF MENDELU celkem 46 studentů a převážná
část pobytů byla financována z programu LLP/Erasmus. V rámci stejného programu na AF
MENDELU studovalo 113 studentů. Celkový počet přijatých studentů byl 118. Jmenné seznamy
přijatých a vyslaných studentů jsou dostupné v UIS MENDELU a děkanátu AF MENDELU.
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
Realizované výstupy:
V roce 2012 vycestovalo na služební cesty z AF MENDELU na dobu delší než 5 dnů celkem 197
akademických pracovníků, z toho 20 v rámci projektu LPP/Erasmus a 17 v rámci OP VK.
Agronomická fakulta přijala v roce 2012 podle hlášení akademických pracovníků 28 zahraničních
učitelů.

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.
12/23

Vyhodnocení aktualizace dlouhodobého záměru
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
pro rok 2012

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
Realizované výstupy:
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků:
1) blokový kurz AJ z OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0022, 6 akademických pracovníků,
2) zahraniční kurz AJ z OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0022, 3 akademičtí pracovníci, obdrželi
osvědčení o absolvování od zahraničního subjektu,
3) jednosemestrální kurz AJ z OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0020, 29 akademických pracovníků,
4) přípravný kurz AJ k získání certifikátu FCE z OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0020, 6 akademických
pracovníků,
5) intenzivní kurz AJ z OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0020, 19 akademických pracovníků.
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů):
1) Kurz pro výkon funkce rybářské stráže - účastníci obdrželi certifikát, výkon povolání - 17 hod,
28 účastníků,
2) Kurz regenerace krajiny - účastníci obdrželi certifikát, výkon povolání - 192 hod, 24 účastníků,
3) Letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky - účastníci obdrželi
certifikát, výkon povolání - 40 hod, 22 účastníků,
4) Metody molekulární biologie a proteomiky - účastníci obdrželi certifikát, výkon povolání –
40 hod, 19 účastníků,
5) Kurz práce s informacemi v rámci nanobiotechnologického výzkumu - 3 hod, 25 účastníků,
obdrželi certifikát, výkon povolání,
6) 8 dvohodinových kurzů chemiků - 258 účastníků, kteří obdrželi certifikát, výkon povolání,
7) Speciální plodiny v zemědělské prvovýrobě - účastníci neobdrželi certifikát, výkon povolání 2 x 2 hod, 2 x 8 účastníků, 2 kurzy každý jiný obsah,
8) Letní škola pro studenty doktorského studia v oblasti speciálních plodin - účastníci neobdrželi
certifikát, výkon povolání - 30 hod, 60 účastníků,
9) Tradiční využívání planých rostlin - účastníci neobdrželi certifikát, zájmový - 5 x 2 hod,
465 účastníků - bylo 5 kurzů se stejným názvem, ale jiným obsahem,
10) Zimní škola greenkeeperů - účastníci neobdrželi certifikát, výkon povolání - 16 hod,
40 účastníků.

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
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Realizované výstupy:
Poradenská činnost zaměřená na technologické poradenství navazuje na projekt č 2E06036
„Poradenské na MZLU v Brně“, který byl řešen s hlavním cílem vytvoření Poradenského centra,
které bude svoji činností propojovat univerzitní prostředí s praktickou agrárně zaměřenou
podnikatelskou sférou. Záměrem je zprostředkovat transfer poznatků z vědy do praxe.
Poradenská činnost tohoto centra začala založením centra v roce 2006 a do konce roku 2011
byla vykazována k poskytovateli dotace NPV II - MŠMT trvalá udržitelnost.
V letech 2010 a 2011 byl chod poradenství podpořen dotací MZe z programu 9.F.i Odborné
konzultace. V roce 2012 byla na SZIF podána žádost o podporu, v průběhu schvalovacího
procesu všech žádostí o tuto podporu však byla tato kapitola zrušena a žádná z žádostí nebyla
financována.
Vedení AF MENDELU si uvědomuje význam poradenství a jeho přínosy pro celkovou činnost
jednotlivých pracovišť. Za chod Poradenského centra je zodpovědný Dr. Ing. Zdeněk Havlíček.
Odborné konzultace jsou zajišťovány formou telefonických a mailových komunikací, v případě
potřeby pak osobní návštěvou poradce na daném podniku, nebo naopak návštěvou klienta
Poradenského centra na půdě Mendelovy univerzity v Brně. Celkem bylo evidováno 235 dotazů,
na které byly předány odpovědi, či konzultace. Někteří klienti se vracejí se svými dotazy již
opakovaně a často se obrací přímo na odborníka, s kterým mají již z minulosti zkušenost.
Obsahové zaměření dotazů:
Rostlinná výroba – dotazy vycházejí z potřeb produkčních funkcí. Často je řešena problematika
hnojení a ochrany rostlin. V průběhu činnosti poradenství je zřetelný nárůst dotazů směřujících
k mimoprodukčním funkcím zemědělství.
Živočišná výroba – často jsou konzultovány otázky welfare zvířat a požadavků na ustájení zvířat.
Další velká skupina dotazů je zaměřena na využití alternativních plodin pro výživu přežvýkavců,
což je spojováno s nedostatkem ploch pro pěstování kukuřice pro bioplynové stanice.
Požadavky cross-compliance – většina dotazů se vztahuje na systém dohledatelnosti,
zodpovědnosti a dokladování splnění požadavků CC. Velká pozornost je kladena na problematiku
environmentálního managementu vztahujícího se na dodržování všech směrnic a nařízení,
potřebných pro zajištění bezchybného fungování farmy. Většinou se zde jedná o malé rodinné
firmy, kde se této problematice nemůže věnovat pracovník s plným úvazkem.
Tabulka: Tematické zařazení konzultační činnosti a počty konzultací za celé období
Oblast konzultace
Počet konzultací
Rostlinná výroba
74
Živočišná výroba
114
Požadavky cross compliance
36
Ostatní
11
Celkem
235
Závěr:
Řešení projektu přispělo k vnímání Poradenského centra, jako aktivní složky komunikující
s odbornou veřejností, stejně jako se skupinou obyvatel, kteří se aktivně nepodílejí na procesu
výroby, ale zemědělská činnost se jich v neposlední řadě dotýká. Na základě zkušeností je
zmonitorována skupina poradců, která se v případě potřeby zapojuje do vlastní poradenské
činnosti a běžně komunikuje se zemědělskou veřejností. Uvedené dotazy patří převážně k těm,
které byly zprostředkovány Poradenským centrem. Nezahrnují tedy ty, které směřovaly přímo na
odborníky, na které se obrací zemědělská veřejnost přímo a to na základě zkušeností z minulého
období.
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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
Realizované výstupy:
• projekty smluvního výzkumu, včetně pilotních projektů
v roce 2012 bylo realizováno celkem 37 zakázek smluvního výzkumu ve finančním
objemu 4,579 mil. Kč, z toho bylo 6 pilotních projektů operačního programu Rybářství
v celkové částce 1,402 mil. Kč.
• poradenské projekty OP VK:
- Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou,
(CZ.1.07/2.4.00/17.0022), Ing. Šárka Hošková
- Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid
(CZ.1.07/2.4.00/17.0026), Ing. Petr Sláma, Ph.D.
- Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální
techniky v chovu skotu (CZ.1.07/2.4.00/31.0037), doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
- Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe
(CZ.1.07/2.4.00/31.0026), doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
- Partnerství
v
oblasti
výzkumu
klimatu
a
adaptačních
strategií
(CZ.1.07/2.4.00/31.0056), prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
- Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělávání v oblasti popularizace
transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioneregetiky
(CZ.1.07/2.3.00/35.0013), doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

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
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
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Realizované výstupy:
Fakulta aktivně spolupracuje se středními školami v několika oblastech.
V oblasti výzkumné činností studenti SŠ pravidelně docházejí do laboratoří AF, kde se podílí
na řešení grantových projektů a současně řeší i své závěrečné práce SOČ. V roce 2012 bylo
finančně podpořeno 6 prací SOČ a dále byly řešeny práce i bez finanční podpory.
Akademičtí pracovníci AF, příp. doktorandi, jsou vedoucími jejich závěrečných prací zváni do
hodnotících komisí SOČ anebo vypracovávají odborné posudky těchto prací. Bylo vypracováno
5 posudků na práce SOČ a jeden akademický pracovník byl členem hodnotící komise SOČ. V této
oblasti AF spolupracuje s DMM Blansko a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu.
Vyšším odborným školám byla dána možnost zpracovávat závěrečné práce VOŠ pod vedením
akademických pracovníků naší univerzity. V loňském roce si témata závěrečné práce na naší
univerzitě vybrali 3 studenti.
Byly organizovány blokové přednášky s lektory z naší univerzity. V loňském roce byl sestaven
seznam témat, který byl na VOŠ rozeslán a v roce 2013 již byly zrealizovány 4 přednášky, které si
na VOŠ sami vybrali.
V oblasti pedagogické fakulta umožňuje studentům středních škol realizaci odborných stáží a
praxí v laboratořích AF a exkurze na odborná pracoviště. V oblasti přímé výuky studenti SŠ měli
možnost navštívit a realizovat i některá speciální laboratorní cvičení (např. na Ústavu
technologie potravin – cvičení ze Senzorické analýzy).
Nedílnou součástí spolupráce se středními školami je i členství pedagogického proděkana
fakulty v poradním sboru Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Brně.
V rámci propagace studia AF realizovala prezentace na SŠ o možnostech studia na AF pro
studenty na Střední zemědělské a přírodovědné škole v Rožnově pod Radhoštěm (počet
oslovených studentů 115), na Střední zemědělské škole Olomouc (počet oslovených studentů
40), na Střední rybářské škole ve Vodňanech (30 studentů), na SPŠCH Brno (50 oslovených
studentů).
Pro zvýšení skutečného zájmu uchazečů o studium na AF provádí fakulta mimo výstav
Gaudeamus v Brně a Praze, Akademia Bratislava a Dnů otevřených dveří (520 zájemců) i
propagaci studia na akcích Země živitelka v Českých Budějovicích, Polní dny v rámci celé
republiky, Flóra Olomouc, Den zemědělce, Festival vědy – Den vědců a Noc vědců, na výstavách
TechAgro a Salima na Výstavišti Brno, na chovatelských dnech po celé republice, na akcích
Majáles. Neméně podstatným zdrojem informaci pro uchazeče o studium je i reklama
v novinách a časopisech, webové stránky fakulty a Facebook.

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
Realizované výstupy:
Počet spolupracujících podniků, které jsou současně potenciálními zaměstnavateli našich
absolventů, dosáhl v roce 2012 již čísla 494. Ve většině z nich studenti absolvovali odborné praxe
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nebo v nich zpracovávali své závěrečné práce. Praxe studentů jsou zajišťovány také
prostřednictvím projektů OP VK. 12 firem se představilo také na Trhu pracovních příležitostí
25. dubna 2012. Úplný seznam spolupracujících společností je k dispozici na děkanátu AF.

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
Realizované výstupy:
Byla vytvořena databáze úspěšných absolventů naší fakulty a s vybranými je postupně
uveřejňováno interview v univerzitním časopise MendelGreen. Pro sdružování absolventů je
využívána
mimo
jiné
webová
stránka
Klubu
absolventů
(http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/absolventi/absolventi.php), kde bylo v roce 2012
registrováno 210 absolventů.
Byla zahájena také prezentace úspěšných absolventů směrem dovnitř, tj. ke studentům
fakulty, se snahou poskytnout dobrý příklad budoucím absolventům. V roce 2012 byl
připravován cyklus seminářů Zemědělský výzkum – PROČ NE? s přednášejícími našimi absolventy
v řadách výzkumu a vývoje.
Pro PR aktivit fakulty byli v roce 2012 zapojeni především doktorandi AF, např.: Ing. Šárka
Králíčková, Ing. Hana Syrová, Ing. Karel Drápal, Ing. Jana Klimešová, Ing. Pavel Švec, Ing. Veronika
Mlejnková, Ing. Jiří Andrýsek, Ing. Juraj Rybnikár, Ing. Štěpán Lang, Ing. Lukáš Dvořák, Ing. Milan
Večeřa, Ing. Alena Pernicová, Ing. Pavel Marada, Ing. Pavlína Šobrová, Ing. Vladimír Sýkora, Ing.
et Ing. Jana Ondroušková, Ing. Marian Foltyn, Ing. Jaromír Kovárník, Ing. Helena Pluháčková, Ing.
Marie Vágenknechtová, Ing. Ondřej Polák, Ing. Jan Grmela.
Tištěné informační materiály o fakultě v JVS byly využívány ke všem propagačním aktivitám
fakulty a byly také k dispozici na děkanátě AF. K nahlédnutí jsou také na webové stránce fakulty:
http://www.af.mendelu.cz/cz/fakulta/informace_o_fakulte/prezentace_fakulty/informacni_leta
ky
Náhled
využívaných
propagačních
předmětů
je
možné
získat
na
http://www.af.mendelu.cz/cz/fakulta/informace_o_fakulte/prezentace_fakulty/propagacni_pre
dmety
V roce 2012 se fakulta účastnila nebo přímo pořádala následující akce:
- MendelInfo 2012 – Žabčice - 9. března 2012,
- TECHAGRO – BVV Brno - 31. března až 4. dubna 2012,
- Den zemědělského zkušebnictví – ÚKZUZ, Lípa u Havlíčkova Brodu -12. července 2012,
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-

Flóra Olomouc – letní etapa – 16. až 19. srpna 2012,
ZEMĚ ŽIVITELKA - 30. srpna až 4. září 2012,
Jihomoravské dožínky – 1. září 2012,
Mistrovství ČR v orbě 2012 – Klatovy - 29. září 2012,
Festival vědy – Brno (Den vědců – 22. září 2012, Noc vědců 28. září 2012),
Den českého strakatého skotu - Radešínská Svratka - 6. září 2012,
Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus – BVV Brno – 30. října až 2. listopadu 2012,
Polní dny:
Nabočany - řepkový polní den Preolu (11. 5. 2012),
Branišovice - 19. velký polní den obilnin (5. 6. 2012),
Žabčice - MendelAgro 2012 (14. 6. 2012),
Kroměříž 2012 (21. 6. 2012),
Nabočany - zemědělská výstava Naše pole (21. - 22. 6. 2012),
Žabčice - polní den "Slunečník" 2012 (4. 9. 2012).
Fotodokumentace z většiny akcí je k dispozici na http://af.mendelu.cz/cz/fotogalerie
Publikace „J. G. Mendel, jeho hybridizační objevy a jejich význam“ byla vydána v počtu 700
kusů v českém jazyce a v počtu 300 kusů v anglickém jazyce.

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
Realizované výstupy:
Ze strany rektorátu a projektového týmu projektu řešícího model Full Cost (dále jen FC)
nebyly vůči fakultě vzneseny žádné požadavky, řešení metodiky probíhalo bez účasti tajemníků
fakult. První seznámení tajemníků s výstupy projektu dosaženými v roce 2012 bylo uskutečněno
počátkem měsíce října 2012 za účasti pí kvestorky, vedoucí Ekonomického odboru, vedoucího
oddělení PaM a hlavní manažerky projektu.
Návrhem tajemníků fakult po zhlédnutí prezentace a po delší diskusi s členy projektového
týmu bylo: požádat MŠMT o prodloužení doby řešení projektu, a to tak, aby se metodika FC
nemusela aplikovat na MENDELU v polovině kalendářního roku, ale až od 1. 1. 2014, kdy budou
moci vstoupit do výpočtového modulu ucelená celoroční data získaná v roce 2013.
Dále pokračovaly práce na rozpracování modulu docházky v SAP tak, aby mohla být zajištěna
evidence odpracovaných hodin (u jednotlivců) pro činnosti výuky, pro činnosti vědy a výzkumu,
pro administrativní a režijní činnosti a pro zakázky doplňkové činnosti.
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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
Realizované výstupy:
Agronomická fakulta se prostřednictvím svého zástupce v komisi rektora pro informatiku
podílela na zásadních koncepčních dokumentech v oblasti IT. Dílčí část rozvoje IT je obsažena ve
schválené „Koncepci činnosti Ústavu informačních technologií a provozu informačních a
komunikačních technologií na Mendelově univerzitě v Brně“. V roce 2012 byla připravena a
podána žádost o rozvojový projekt „Inovace univerzitního informačního systému“, který přináší
významnou změnu pro celouniverzitní řešení oblasti ICT.
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
Realizované výstupy:
V průběhu roku 2012 byl na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie řešen projekt FRVŠ A
2683/2012 "Vybudování výukové laboratoře geoinformačních technologií v zemědělství".
Projekt reaguje na rychlé změny ve využívání informačních technologií, které se uplatňují
v řadě aktivit při hospodaření na půdě, především v oblastech: evidence pozemků a jejich
vlastností (vazba na Registr půdy LPIS), evidence a optimalizace využívání agrochemikálií,
využívání dálkového průzkumu země pro optimalizaci pěstitelských postupů metodami
precizního zemědělství, optimalizace energo-materiálových toků v agrosystémech při výrobě
energie z fytomasy. Geoinformační technologie jsou nedílnou součástí řady těchto oblastí (např.
již zmiňovaný registr LPIS či precizní zemědělství) a na jejich stále rostoucí význam je nutné
reagovat i ve vzdělávání budoucích zemědělských odborníků.
Cílem projektu bylo vybudování laboratoře pro podporu výuky předmětů zabývajících se
geoinformačními technologiemi v zemědělství a vytvořit tak materiálně-technické podmínky pro
seznámení a praktickou práci studentů s moderními technologiemi používanými v zemědělství
pro přesnou lokalizaci a popis agronomických jevů při moderním hospodaření a multifunkčním
využívání krajiny. Základním pilířem výukové laboratoře je geolokační a senzorová technika pro
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mobilní sběr prostorových dat a výpočetní technika pro jejich zpracování v geografických
informačních systémech (GIS).
Více informací k vybudované laboratoři včetně obrazové dokumentace je k dispozici na:
http://uak.af.mendelu.cz/cz/vyuka/a24

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
Realizované výstupy:
V oblasti získávání neveřejných zdrojů a jejich kumulace na pracovištích, které se na jejich
tvorbě zasloužily, se podařilo dosáhnout v roce 2012 úspěchu. Na návrh tajemnice fakulty byla
ekonomickým odborem v SAP umožněna evidence finančních prostředků získaných jako zisk
z doplňkové činnosti (dále DOČ) přímo na jednotlivých střediscích (ústavech a pracovištích AF), a
to v rámci Fondu provozních prostředků. Finanční dary získané pracovníky jednotlivých ústavů
od spolupracujících firem bylo takto možno účetně sledovat již dříve v rámci Fondu účelově
určených prostředků.
Dále se podařilo děkanovi fakulty vyjednat s ředitelkou ICV výměnu jejich zisku z DOČ za rok
2011 ve výši 500 tis. Kč a ředitelem ŠZP Žabčice ve výši 399 tis. Kč za veřejné prostředky uložené
ve Fondu provozních prostředků na středisku 291. Tím byla vytvořena poměrně slušná rezerva
na dofinancování projektů (zejména NAZV), které mají spolufinancování z neveřejných zdrojů ve
svých podmínkách.
Vzniku směrnice na úrovni univerzity se nepodařilo dosáhnout.

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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Realizované výstupy:
Z Institucionálního rozvojového plánu (IRP) bylo financováno:
- dílčí část IRP pro rok 2012 č. 3 „Vytvoření odpovídajících podmínek pro pracoviště
excelentního výzkumu CEITEC v oblasti nanotechnologického výzkumu“, kdy s využitím
původních místností na objektu D - N2014 až 16 byly vybudovány dvě laboratoře pro velmi
citlivá přístrojová zařízení. Realizace proběhla již v první polovině roku. Vedení fakulty
původně počítalo s tím, že projekt bude muset být dofinancován z investičních prostředků
fakulty a k tomuto účelu bylo alokováno v rozpočtu 472 tis. Kč z dotace na dlouhodobý
koncepční rozvoj. Nakonec byla vysoutěžena nižší cena realizace stavby oproti projektu a
prostředky z IRP zcela pokryly náklady. Výše uvedených 472 bylo použito na nákup
chladícího segmentu pro ústav 222 jako doplnění technologie, která bude umístěna v nově
budovaném pav. M.
- dílčí část IRP pro r. 2012 č. 20 „Zateplení výzkumné stanice RF03 Vatín“- bylo realizováno
formou kompletního zateplovacího systému; na budově typu OKAL byla provedena také
výměna oken za plastová, úprava soklu, okapových chodníků a úprava okolního terénu.
- dílčí část IRP č. 22 „Výměna podparapetních soustav v N2 objektu C a dveří ústavu 222“jednalo se o výměnu 10 ks podparapetních soustav a místní doplnění radiátorů a
vyvažovacích soustav ÚT, dále o elektrické a regulační propojení s laboratorními
digestořemi. Součástí akce byla i výměna protipožárních dveří ústavu 222, včetně úpravy
slaboproudých rozvodů.
Ze systémových dotací MŠMT ČR byly financovány tyto akce:
- Rekonstrukce výukových, laboratorních a administrativních prostor objektu C proběhla
zejména v prázdninových měsících - jednalo se o pokračování akce z roku 2011, kdy byla
přidělena univerzitě státní dotace na tuto konkrétní investiční akci s dvouletou dobou
realizace. V roce 2012 byla provedena: rekonstrukce stávajících chemických digestoří
(22 ks), rekonstrukce elektroinstalace a vzduchotechniky v prostorách Ústavu molekulární
biologie a radiobiologie, rekonstrukce chodby děkanátu včetně výměny dveří, rekonstrukce
podlah v prostorách Ústavu molekulární biologie a radiobiologie a sanace izolace stěn
u terénu v prostorách Ústavu molekulární biologie a radiobiologie.
- Výstavba víceúčelového objektu polní pokusné stanice v Žabčicích, byla provedena demolice
původního objektu a postaven nový jednopodlažní objekt, který bude plnit funkci
plnohodnotného zázemí pro výuku a uživatele pokusných polí. V průběhu stavby bylo nutno
vést ze strany zaměstnanců ústavu 217 mnohá jednání se zástupci našeho stavebního
oddělení a představiteli dodavatele stavby, aby stavba mohla dobře sloužit požadovanému
účelu. Na sklonku roku, kdy mělo dojít ke kolaudaci, bylo vedení fakulty postaveno před
skutečnost, že je třeba část stavby dofinancovat, a to zhotovení zámkové dlažby kolem
budovy a na příjezdové cestě od brány oploceného areálu k budově v ceně cca 450 tis. Kč.
Fakulta poskytla prostředky ve výši cca 370 tis. Kč. Zbývající částku poskytl rektorát z FRIM
univerzity.
V rámci investičních projektů FRVŠ bylo financováno:
- Rozvoj analytických metod prvkové analýzy pro praktická laboratorní cvičení studentů
MENDELU - pro ústav 239 byl pořízen atomový absorpční spektrometr.
- Vybudování výukové laboratoře geoinformačních technologií v zemědělství - pro ústav 217
byla tímto projektem zcela nově vybavena počítačová učebna A24. Více viz bod 3.2.
- Inovace výukové laboratoře pro hodnocení kvality rostlinných produktů - pro ústav 219 bylo
dokončeno vybavení laboratoře A19 (projekt započal v roce 2011) pořízením FT-NIR
spektrometru s příslušenstvím a laboratorní digestoře.
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Projektová žádost v OP VaVpI, PO 4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou
s výzkumem - nebyla podána, žádná výzva nebyla v této prioritní ose v roce 2012 vyhlášena.

Příloha 1: Seznam OPVK zdrojů (Strukturální fondy EU)


CZ.1.07/2.2.00/28.0020
Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia
doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.



CZ.1.07/2.4.00/17.0022
Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou
Ing. Šárka Hošková



CZ.1.07/2.4.00/31.0026
Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.



CZ.1.07/2.4.00/17.0045
Podpora mezinárodní spolupráce – multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé
přírodě
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.



CZ.1.07/2.3.00/30.0017
Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU
Ing. Zuzana Trojáková



CZ.1.07/2.3.00/20.0005
Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědeckovýzkumnou kariéru
prof. Ing. Petr Spurný, CSc.



CZ.1.07/2.3.00/35.0008
MENDELU Science Popularization
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.



CZ.1.07/2.4.00/16.0006
Metodika Full Cost na Mendelově univerzitě v Brně
Mgr. Lenka Štěrbová

22/23

Vyhodnocení aktualizace dlouhodobého záměru
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
pro rok 2012

Příloha 2: 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
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