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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
2014 (dále Aktualizace DZ AF 2014) je Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro období
2011 – 20151, 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 – 20152 a Aktualizace Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy
univerzity v Brně pro období roku 20143. Zásadním a inspirativním dokumentem pro tvorbu Aktualizace
DZ AF 2014 se dále stala Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR4. Součástí Aktualizace DZ AF 2014 jsou vybrané položky Institucionálního
rozvojového plánu MENDELU.

Dokument uveřejněn na Úřední desce AF MENDELU
http://www.af.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=37323;download=71537
2
Dokument uveřejněn na Úřední desce MENDELU
http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=23337;download=62002
3
Dokument uveřejněn na Úřední desce MENDELU
http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=23337;download=125961
4
Dokument zveřejněný na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/file/29439/download/
1
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1 Prioritní oblast KVALITA A RELEVANCE
1.1 Inovace a optimalizace studijních oborů
Optimalizace struktury a obsahu studijních oborů
Cíl:
Pokračovat v restrukturalizaci studijních plánů jednotlivých studijních oborů pro prodloužení jejich
akreditace, a to s ohledem na potřeby trhu práce pro zajištění požadovaných dovedností
absolventů na všech třech úrovních studia. Optimalizace navazujících magisterských oborů se
zaměřením na biotechnologické obory.
Zdroje:
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 žádosti o prodloužení akreditací min. 2 studijních oborů.
Odpovědnost:
proděkani pro studijní záležitosti
Progresivní formy a metody vzdělávání
Cíl:
Vytváření e-learningových forem výuky do oborů jak do denní, tak kombinované formy výuky a
tvorba výukových filmů. I nadále podporovat zapojení odborníků z komerční sféry a státní správy
do výuky, a to jak tuzemských, tak zahraničních.
Zdroje:
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0302),
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0306),
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0020),
 OPVK (CZ.1.07/2.4.00/17.0022),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 min. 5 nových e-learningových studijních materiálů,
 min. 15 odborníků z komerční a státní správy ve výuce,
 min. 2 odborníci ze zahraničí ve výuce
 min. 3 výukové filmy.
Odpovědnost:
proděkani pro studijní záležitosti, proděkan pro koncepci a informační systémy

1.2 Rozvoj vědecko-výzkumných a inovačních procesů
Sdílení přístrojů, zařízení a technologií
Cíl:
Sdílení a efektivnější využívání technologického a informačního potenciálu pro výzkum.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Metodika pro sdílení přístrojů, zařízení a technologií ve spolupráci s CTT MENDELU.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj
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Podpora uplatnitelnosti výsledků aplikovaného výzkumu
Cíl:
Zvýšit podíl uplatněných výsledků aplikovaného výzkumu aktivní podporou řešitelských týmů a
jejich spolupráce s partnery inovačního řetězce.
Zdroje:
 Vlastní zdroje fakulty (výchozí financování),
 OP EU (následné financování).
Kontrolovatelné výstupy:
 Návrh projektu z vhodné kapitoly ESF s cílem vytvoření prvotních prostředků pro zajištění
odborných služeb patentových zástupců a právní pomoc při zajištění ochrany duševního
vlastnictví a správy výsledků aplikovaného výzkumu.
 Metodika pro zajištění samofinancování uplatňování výsledků aplikovaného výzkumu ve
spolupráci s CTT MENDELU.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj

1.3 Vnitřní a vnější zajišťování kvality
Revize kreditové hodnoty předmětů
Cíl:
Na základě zpětné vazby studentů korigovat kreditové hodnoty jednotlivých předmětů dle
skutečné zátěže. Výsledky evaluací budou použity při žádostech o prodloužení akreditací.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Evaluace zátěže studenty pro jednotlivé předměty.
Odpovědnost:
proděkan pro studijní záležitosti a akreditace
Systém vnitřního hodnocení kvality
Cíl:
Rozvíjet systémy vnitřního zajišťování kvality s důrazem na zajišťování kvality studijních programů
prostřednictvím výstupů z učení, včetně reflexe studentských a zaměstnaneckých hodnocení.
Zajištění realizace opatření pro nápravu případných nedostatků.
Zdroje:
Vnitřní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 ECTS evaluace,
 seznam zjištěných případných nedostatků a nápravných opatření.
Odpovědnost:
proděkanka pro studijní záležitosti
Podpora nadaných studentů
Cíl:
Systematicky motivovat studenty k účasti v mezinárodních projektech a programech i
v ekonomicky přínosných aplikačních projektech. Zohledňovat a finančně podporovat úspěchy
studentů. Nabídnout nadaným studentům možnost podílet se na propagaci fakulty.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty
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Kontrolovatelné výstupy:
Propagace fakulty na středních školách nadanými studenty AF MENDELU – honorované
přednášky.
Odpovědnost:
proděkanka pro studijní záležitosti, proděkan pro výzkum a vývoj
Poskytované služby pro studenty
Cíl:
Systematicky se zabývat kvalitou poskytovaných služeb pro studenty (poradenství, informační a
knihovnické služby, možnosti zapojení studentů do výzkumných činností apod.).
Zdroje
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0302),
 OP VK (CZ.1.07/2.3.00/20.0005)
Kontrolovatelné výstupy:
Seznam proškolených studentů.
Odpovědnost:
proděkani pro studijní záležitosti
Systém hodnocení akademických pracovníků
Cíl:
Zavést a uplatňovat systém pracovního hodnocení akademických pracovníků. Implementovat
kariérní řád MENDELU.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Přehledy hodnocení akademických pracovníků na úrovni jednotlivců a odborných ústavů.
Motivační program pro řízení kariéry akademických pracovníků.
Odpovědnost:
děkan, proděkan pro rozvoj a informační systémy
Klub absolventů
Cíl:
Udržovat a rozvíjet činnost Klubu absolventů AF MENDELU.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Výstupy:
Přehled členů Klubu absolventů AF MENDELU.
Seznam akcí realizovaných pro absolventy.
Odpovědnost:
proděkan pro vnější vztahy

1.4 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).
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Kontrolovatelné výstupy:
Prezentace jednotlivých společností s nabídkou práce, fotodokumentace akce, seznam účastníků.
Katalog firem nabízejících zaměstnání absolventům.
Odpovědnost:
proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro rozvoj a informační systémy
Zapojení ŠZP Žabčice a Botanické zahrady a arboreta do pedagogického procesu
Cíl:
Vyšší zapojení školního zemědělského podniku a Botanické zahrady a arboreta do výchovy
diplomantů a doktorandů, zapojení do praxí studentů.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Nárůst počtu závěrečných prací vázaných na účelová zařízení (ŠZP Žabčice a Botanická zahrada a
arboretum) o 5 %.
Odpovědnost:
proděkan pro vnější vztahy
Uplatnitelnost a zaměstnatelnost absolventů
Cíl:
Na základě aktuálních informací a na základě databáze absolventů, zaměstnavatelů a
potencionálních zaměstnavatelů vyhodnotit zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů AF
MENDELU.
Zdroje:
 Vlastní zdroje fakulty,
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0302).
Kontrolovatelné výstupy:
Zpráva o aktuálním stavu uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti absolventů AF MENDELU.
Odpovědnost:
proděkani pro studijní záležitosti

1.5 Studentská konference MendelNet 2014
Pořádání mezinárodní studentské konference MendelNet 2014
Cíl:
Uspořádání konference MendelNet 2014 pro studenty zejména doktorských studijních programů,
a tím zajištění platformy pro prezentaci výsledků vlastní vědecké práce a možnosti diskuze
s kolegy, popř. akademickými pracovníky.
Zdroje:
 účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum,
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Sborník abstraktů, CD-ROM plných textů, videozáznam akce na DVD, seznam aktivních i pasivních
účastníků.
Odpovědnost:
proděkan pro rozvoj a informační systémy
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1.6 Budování center excelentního výzkumu
Centrum excelentního výzkumu CEITEC
Cíl:
Pokračování věcné realizace centra CEITEC v oblasti hormonální regulace růstu rostlin v závislosti,
resp. odezvě na podněty okolního prostředí a v oblasti nanotechnologického výzkumu.
Zdroje:
 prostředky CEITEC (CZ.1.05/1.1.00/02.0068),
 OP VK (CZ.1.07/2.4.00/17.0045, CZ.1.07/2.3.00/30.0017),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 zahájení plnohodnotného provozu v nových výzkumných prostorách Biotechnologického
pavilónu M,
 modernizované laboratoře Ústavu chemie a biochemie dle požadavků projektu CEITEC.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj
Spolupráce AF s centrem excelence CzechGlobe
Cíl:
Prohlubování výzkumných aktivit v oblasti vlivu klimatických změn na řízené ekosystémy
v návaznosti na excelentní výsledky ukončeného výzkumného záměru fakulty a pokračování
spolupráce v rámci uzavřené smlouvy, včetně výchovy tuzemských i zahraničních doktorandů v
doktorském studijním oboru Aplikovaná bioklimatologie.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
min. 3 řešené doktorské práce ve spolupráci s CzechGlobe,
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj
Podpora excelence v oblasti výzkumu chřipkových virů
Cíl:
Renovace vzduchotechniky a zvýšení čistoty a bezpečnosti prostor Ústavu chemie a biochemie.
Technologickými postupy zvýšit stupeň zabezpečení laboratoří ze současného stupně třídy I na
stupeň II a v laboratoři pro práci s patogenními viry až na stupeň III.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán - položka 4.4.
Kontrolovatelné výstupy:
Technologické a bezpečnostní vybavení pro práci s biologickým rizikem.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj

1.7 Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace
Struktura odborných pracovníků
Cíl:
Na základě analýzy profesní struktury jednotlivých pracovišť fakulty personálně stabilizovat
jednotlivé zajišťované obory. Zpracovat plány profesního růstu pracovníků.
Zdroje:
 vlastní zdroje fakulty.
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Kontrolovatelné výstupy:
 analýza profesní struktury fakulty,
 plány profesního růstu.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj
Podpora mladých akademických pracovníků
Cíl:
Zlepšení podmínek mladých akademických pracovníků vytvořením zázemí pro jejich kariérní postup
a usnadnění návratu z rodičovské dovolené vytvářením finančních zdrojů.
Zdroje:
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Vytvořený fond nebo podaný projekt pro zajištění externích prostředků na mzdy a DPČ.
Odpovědnost:
proděkan pro rozvoj a informační systémy
Postdoktorandi v oborech biologických a technických 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; CZ.1.07/2.3.00/30.0031),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Min. 2 podpoření postdoktorandi.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj
Excelence doktorského studia
Cíl:
Příprava hodnotícího systému doktorského studia s bonifikací publikování výsledků v časopisech s IF
a absolvování zahraniční stáže. Zavedení povinnosti semináře s prezentací výsledků disertační práce
před jejím odevzdáním.
Zdroje:
 Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 min. 10 seminářů z výsledků disertační práce,
 min. 10 publikací doktorandů v časopisech s IF,
 min. 5 krátkodobých zahraničních stáží doktorandů.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium
Změna délky doktorského studia
Cíl:
Příprava akreditace doktorského studia na čtyřletou dobu, zejména u oborů vázaných na vegetační
sezónu.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
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Kontrolovatelné výstupy:
Min 2 připravené žádosti o akreditace oborů doktorského studia na 4 roky.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj
Vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků
Cíl:
Pokračovat v systematickém vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků v oblastech projektového
řízení, soft skills a ICT, jazykového a odborného vzdělávání.
Zdroje:
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0302)
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0020)
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Min 50 proškolených výzkumníků.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj

1.8 Materiálně technické zázemí pro výzkum, vývoj a inovace
Biotechnologický pavilón M
Cíl:
Plným zprovozněním a dovybavením Mendelova pavilonu dosáhnout rostoucího podílu
excelentních a komerčně zajímavých výsledků v oblastech biotechnologií a potravinářství.
Zdroje:
 Institucionální rozvojový plán – položka č. 4.1,
 Připravovaný projekt OP VVV Posílení konkurenceschopnosti Agronomické fakulty MENDELU
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 provoz technologického zázemí,
 zajištění udržitelnosti projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0135: Výukové a výzkumné kapacity pro
biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj
Elektronický systém Interní grantové agentury
Cíl:
Usnadnit projektovou činnost studentů v rámci IGA AF MENDELU vytvořením uživatelsky
přijatelného on-line systému na podávání projektů.
Zdroje:
vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
elektronický systém administrace IGA.
Odpovědnost:
děkan, proděkan pro výzkum a vývoj
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2 Prioritní oblast OTEVŘENOST
2.1 Internacionalizace ve vzdělávání
Mobilita studentů
Cíl:
Podporovat trvalý rozvoj mobilit studentů s důrazem na dlouhodobé mobility (delší než 30 dní) a
jejich kvalitu a obsah.

Zdroje:
Erasmus Plus, Aktion, CEEPUS , Erasmus Mundus, resp. programy pro spolupráci EU s
ostatními částmi světa.
Kontrolovatelné výstupy:
Seznam vyslaných a seznam přijatých studentů.
Institucionální rozvojový plán – položka 8.1
Odpovědnost:
proděkan pro vnější vztahy
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:
 Erasmus Plus, Aktion, CEEPUS, resp. programy pro spolupráci EU s ostatními částmi světa,
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0020),
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0302)
 možnost nového OP VVV, MOBILIT MŠMT a programu Horizon 2020
 Institucionální rozvojový plán MENDELU – položky č. 8.2.
Kontrolovatelné výstupy:
 seznam vyslaných akademických pracovníků,
 seznam přijatých zahraničních hostujících profesorů.
Odpovědnost:
proděkan pro vnější vztahy
Propagace AF MENDELU v zahraničí
Cíl:
Zvýšit povědomí o AF MENDELU v zahraničí se záměrem získávat zahraniční studenty pro studium
na AF MENDELU.
Zdroje:
 Vlastní zdroje fakulty,
 OP VK (CZ.1.07/2.2.00/28.0020),
 Institucionální rozvojový plán – položka č. 9.1
Kontrolovatelné výstupy:
Tištěné materiály pro prezentaci AF MENDELU v zahraničí.
Odpovědnost:
proděkan pro vnější vztahy
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Studijní obory v angličtině
Cíl:
Požádat o akreditaci doktorského studia v anglickém jazyce.
Zdroje:
 Vlastní zdroje fakulty,
Kontrolovatelné výstupy:
Min. 4 nové akreditované doktorské studijní obory v anglickém jazyce.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj

Mezinárodní spolupráce AF v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Cíl:
Maximální využití programů Horizon 2020 a OP VVV k výraznému zvýšení podílu řešených
mezinárodních projektů v oblasti biotechnologií, nanotechnologií, potravinového zabezpečení,
udržitelného zemědělství, ochrany klimatu, životního prostředí, recyklace a využití odpadů a pro
vytváření společných mezinárodních výzkumných týmů.

Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Seznam podaných, resp. řešených projektů.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj, proděkan pro vnější vztahy

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. Zvyšování jazykových kompetencí akademických pracovníků.
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,
CZ.1.07/2.2.00/28.0302)
Kontrolovatelné výstupy:
Min. 5 vzdělávacích kurzů, min. 50 proškolených osob.
Odpovědnost:
proděkan pro studijní záležitosti

2.3 Poradenství
Poradenství v rámci doplňkové činnosti
Cíl:
Pokračovat v rozvoji odborného poradenského systému fakulty. Udržet a dál rozvíjet poradenskou
činnost formou smluvního výzkumu, pilotních projektů a specializovaných kvalifikačních kurzů
v rámci standardní doplňkové činnosti.
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Zdroje:
 vlastní zdroje fakulty,
 inovační vouchery,
 OP EU,
 smluvní výzkum.
Kontrolovatelné výstupy:
Min. 10 projektů smluvního výzkumu včetně pilotních projektů.
Min. 200 odborných stanovisek na dotazy z praxe.
Odpovědnost:
proděkan pro výzkum a vývoj

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),
 Projekt SŠ - Příprava žáků pro reálný život ve společnosti aneb propojení školy s odbornou a
všeobecnou praxí
Kontrolovatelné výstupy:
Min. 5 realizovaných akcí, včetně dnů otevřených dveří.
Odpovědnost:
proděkanka pro studijní záležitosti
Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na AF
Cíl:
Podpora studentů se specifickými potřebami studujících na AF MENDELU. Poskytovat každému
studentovi (uchazeči o studium) se specifickými potřebami takovou podporu nebo úpravy studia
a prostředí, jejichž cílem je kompenzace důsledků postižení projevujících se v akademickém životě.
Zdroje:
 Vlastní zdroje fakulty,
 Institucionální rozvojový plán – položka č. 3.1
Kontrolovatelné výstupy:
studenti AF se specifickými potřebami
Odpovědnost:
proděkani pro studijní záležitosti

2.5 Spolupráce s aplikační sférou
Spolupráce s potenciálními zaměstnavateli
Cíl:
Spolu s potenciálními zaměstnavateli vytvořit systém řízení odborných praxí či stáží ve spojení se
zpracováním závěrečných prací. Spolupracovat s podniky v oblasti zaměstnávání absolventů.
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Zdroje:
 OP VK (CZ.1.07/2.4.00/17.0022),
 OP VK (CZ.1.07/2.4.00/17.0094),
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Seznam aktivně zapojených firem.
Odpovědnost:
proděkan pro rozvoj a informační systémy

2.6 Propagace a marketing
Propagace fakulty na výstavách a veletrzích
Cíl:
Ve spolupráci s rektorátními pracovišti zvýšit povědomí o Agronomické fakultě a podporovat
prezentaci nabídky studia, popř. výsledků výzkumu na tuzemských i mezinárodních výstavách a
veletrzích.
Zdroje:
 Vlastní zdroje fakulty,
 projekty OP VK.
Kontrolovatelné výstupy:
 Seznam realizovaných účastí.
 Propagační materiály o studiu a výzkumu na AF MENDELU.
Odpovědnost:
proděkan pro vnější vztahy
95. výročí založení AF MENDELU
Cíl:
Realizovat aktivity související s oslavami 95. výročí založení Agronomické fakulty MENDELU.
Zdroje:
 Vlastní zdroje fakulty,
Kontrolovatelné výstupy:
Seznam realizovaných akcí. Slavnostní vědecká rada.
Odpovědnost:
proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro výzkum a vývoj
Popularizace vědy a výzkumu
Cíl:
Popularizovat výsledky vědy a výzkumu ve vztahu k široké veřejnosti.
Zdroje:
 OP VK (CZ.1.07/2.3.00/35.0008),
 Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Přehled realizovaných akcí.
Odpovědnost:
proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro výzkum a vývoj
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Inovace prezentace fakulty na internetu
Cíl:
Ve spolupráci s ÚIT změnit vzhled i strukturu obsahu webové prezentace fakulty. Aktualizovat
prezentaci fakulty na sociálních sítích.
Zdroje:
Vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
 Nové webové stránky fakulty.
 Aktualizovaný facebookový profil.
Odpovědnost:
proděkan pro rozvoj a informační systémy

3 Prioritní oblast EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ
3.1 Řízení fakulty
Model Full Cost
Cíl:
Implementace výsledků univerzitního projektu řešícího model vykazování úplných nákladů, tzv.
Full Cost do finančního hospodaření fakulty.
Zdroje:
 vlastní zdroje fakulty.
Kontrolovatelné výstupy:
Dodržování předepsaného výkaznictví produktivních hodin na jednotlivých činnostech fakulty,
kterými jsou: vzdělávání, věda a výzkum, administrativa a doplňková činnost.
Odpovědnost:
tajemník fakulty

3.2 Oblast IS/IT
Inovace informačního systému
Cíl:
Spolupráce s ostatními součástmi MENDELU na realizaci projektu Inovace informačního systému.
Zdroje:
Centralizovaný rozvojový projekt „Inovace Univerzitního informačního systému“.
Kontrolovatelné výstupy:
Realizovaná další etapa projektu.
Odpovědnost:
proděkan pro rozvoj a informační systémy

3.3 Neinvestiční financování
Neveřejné zdroje
Cíl:
Zvýšit podíl soukromých subjektů na financování projektů vědy a výzkumu, a to formou darů nebo
partnerstvím v projektu.
Zdroje:
Vlastní (zejm. lidské) zdroje fakulty.
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Kontrolovatelné výstupy:
Přehled aktivit v této oblasti a přehled získaných neveřejných zdrojů.
Odpovědnost:
tajemník fakulty

3.4 Investiční financování
Stavební akce
Cíl:
Realizovat akce odstraňující havarijní stavy a drobné stavební akce.
Zdroje:
Fond rozvoje investičního majetku.
Kontrolovatelné výstupy:
Realizované akce.
Odpovědnost:
tajemník fakulty
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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.1.07/2.4.00/17.0045
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 vědecko-výzkumnou
kariéru
prof. Ing. Petr Spurný, CSc.



CZ.1.07/2.4.00/17.0094
Spolupráce, inovace a networking vědeckotechnických parků a vysokých škol
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.



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



CZ.1.07/2.2.00/28.0302
Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
doc. Dr. Ing. Jan Mareš



CZ.1.07/2.2.00/28.0306
Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU
Ing. Martin Brtnický



CZ.1.07/2.3.00/30.0031
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU
Ing. Marcel Ševela, Ph.D.

18/19

Aktualizace dlouhodobého záměru
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
pro rok 2014

Příloha 2: Vybrané položky Institucionálního rozvojového plánu MENDELU pro rok 2014
z toho
Název dílčí části
IRP

INV
v tis.
Kč

NIV
v tis.
Kč

∑∑

0

500

500

Lichovníková M., doc. Ing., Ph.D.

1800

200

2000

Adam V., doc. RNDr., Ph.D.

1600

0

1600

4.5 Podpora výsledků výzkumu barevných pšenic a jejich komercionalizace Trojan V., MVDr. Ing.

0

450

450

8.1 Mobility studentů a akademických pracovníků

Schmidová M., Ing.

0

750

750

8.2 Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků

Schmidová M., Ing.
Pomazalová N., Mgr., Ph.D.

0

1610

1610

Schmidová M., Ing.

0

550

550

Popis cíle

garant

Poradenství

3.1 Rozvoj speciálně pedagogického poradenství na MENDELU v roce 2014 Linhartová D., doc. PhDr., CSc.

Podpora
excelentní vědy
pořízením
unikátních
přístrojů a
technologií

4.1

Mezinárodní
otevřenost

Propagace v
zahraničí

Dovybavení pavilonu M pro podporu a rozvoj zootechnických
programů

4.4 Podpora excelence v oblasti výzkumu chřipkových virů

9.1

Zvýšení konkurenceschopnosti MENDELU a jejích součástí formou
propagace v zahraničí
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