VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně
za rok 2011 – 2013
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1 Základní údaje o fakultě
1.1

Úplný název fakulty, zkratka, sídlo a struktura
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (ZF MENDELU)
Valtická 337, 69144 Lednice












Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici je tvořena deseti odbornými ústavy:
551 Ústav ovocnictví
552 Ústav zahradnické techniky
553 Ústav zelinářství a květinářství
554 Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
555 Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
556 Ústav vinohradnictví a vinařství
561 Ústav zahradní a krajinářské architektury
562 Ústav biotechniky zeleně
563 Ústav plánování krajiny
571 Mendeleum – ústav genetiky,
Dalšími součástmi fakulty je děkanát (5910) a vnitřní správa (5930).

1.2

Složení vedení, vědecké rady a akademického senátu fakulty
Děkan Zahradnické fakulty MENDELU:
 Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (od 9.3.2011)






Proděkani Zahradnické fakulty MENDELU:
Dr. Ing. Anna Němcová
- proděkanka pro pedagogiku a informatiku (od 9. 3. 2011)
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
- proděkan pro Public relations (od 9.3.2011)
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
- proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia (od 9. 3. 2011)
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
- proděkan pro zahraniční styky (od 12. 9. 2011)
Vědecká rada Zahradnické fakulty MENDELU:
- interní členové:










Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Prof. Dr. Ing. Boris Krška
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Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Dr. Ing. Anna Němcová
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Ing. Eva Spěváková
Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
Prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
-

















externí členové:

Ing. Jaroslava Beneš Špalková
Dr. Ing. Pavel Čermák
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
Prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
Ing. Jiří Horák
Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
Ing. Zdeněk Novák
JUDr. Tibor Nyitray
Ing. Jiří Sedlák
Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc.
Prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Ing. arch. Martin Tunka, CSc.
Ing. Jaroslav Zeman

Akademický senát Zahradnické fakulty MENDELU:
Předseda:
 Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
Místopředseda:
 Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.



Tajemník:
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Členové:
- akademičtí pracovníci:
3








Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Ing. Pavel Híc
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
-







1.3

Studenti:

Bc. Marian Maier
Bc. Vladimír Mašán
Ing. Barbora Nádeníčková
Ján Salanci
Bc. Kateřina Smutná
Bc. Patrik Voda
Poslání, vize a strategické cíle fakulty
Poslání ZF:
Základním a nevyčerpatelným inspiračním zdrojem je pro ZF odkaz zakladatelů
ojedinělého krajinářského komplexu - Lednicko-valtického areálu. V širším kontextu
tento odkaz zahrnuje i badatelské a pedagogické tradice napříč všemi současnými
zahradnickými obory, které jsou vyučovány v Lednici. Klimatické podmínky předurčují
orientaci vědeckého výzkumu do oblasti zahradnictví, zpracování zahradnických
produktů, zahradní a krajinné architektury. Současná representace fakulty i jejich
jednotlivých pracovišť spatřuje svoje poslání v rozvíjení pedagogických a vědeckovýzkumných aktivit v duchu těchto, stoletím ověřených, tradic. Tradic, které však
reflektují aktuální témata základního i aplikovaného výzkumu realizované na základě
požadavků praxe.
Posláním fakulty je poskytovat jedinečnou úroveň vzdělanosti v zahradnických oborech
a zahradní a krajinářské architektuře, při plném zapojení do základního i aplikovaného
výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.
Vize a strategické cíle:
Zahradnická fakulta jako pevná součást Mendelovy univerzity v Brně zajišťující
vysokou úroveň výuky, srovnatelnou se vzdělávacími institucemi v zahraničí.
Zahradnická fakulta - pracoviště, které připravuje absolventy schopné podílet se na
rozvoji zahradnických oborů a krajinářské architektury v národním i evropském měřítku.
Podílí se na zajišťování hospodářského a kulturního rozvoje Evropy 21. století.
Zahradnická fakulta chce být mezinárodně respektovaným centrem vzdělanosti a trvale
přispívat k rozvoji vědeckého poznání, tvůrčího lidského potenciálu a vyspělých
technologií ke zlepšení kvality života a prosperity společnosti.
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2 Pedagogická činnost
Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici má celkem akreditováno 15 studijních
programů ve třech stupních studia (bakalářský, navazující magisterský a doktorský) a
dvou formách (prezenční a kombinovaná), údaje shrnuje tabulka:
Studijní programy/obory
Zahradnické inženýrství
Zahradnictví
Vinohradnictví a vinařství
Řízení zahradnických technologií
Zahradnictví
Zahradnictví
Jakost rostlinných potravinových zdrojů
Zahradnictví
Ovocnictví
Ovocnictví (Joint Degree)
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradní a krajinářské realizace
Management zahradních a krajinářských úprav

Jazyk

Stupeň

Forma studia

Titul

CZ
CZ
CZ
CZ

BD 3
BD 3
MD 2
MD 2

FT, PT
FT, PT
FT, PT
FT, PT

Bc.
Bc.
Ing.
Ing.

CZ
CZ, EN

BD 3
PHD 4

FT
FT, PT

Bc.
Ph.D.

EN

MD 2

FT

Ing.

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ

BD 4
MD 2
PHD 4
BD 3
MD 2

FT
FT
FT, PT
FT
FT

Bc.
Ing.
Ph.D.
Bc.
Ing.

Tabulka 1: Studijní programy a obory na ZF
Poznámky k obsahu:
Jazyk:
Stupeň:
S délkou studia:
Forma studia:

CZ - český jazyk, EN - anglický jazyk
BD – bakalářský, MD – magisterský, PHD – postgraduální
2, 3 nebo 4 roky
FT - prezenční forma studia, PT - kombinovaná forma studia

Ve všech oborech bakalářského a magisterského studia probíhá strukturovaná výuka
v souladu s Boloňskou deklarací a navazujícími mezinárodními úmluvami. Bakalářské
studijní obory jsou studovány tři resp. čtyři roky (z toho jeden nebo dva roky
v univerzitním kampusu v Brně) a jsou ukončeny státní bakalářskou zkouškou. Obory
magisterského studia trvají dva roky. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné
práce a státní závěrečnou zkouškou. Na magisterská studia navazuje čtyřletá vědecká
výchova v doktorském studiu.
Studium bakalářských kombinovaných oborů Zahradnictví a Vinohradnictví a vinařství
je tříleté, probíhá formou samostudia a pravidelných dvoudenních výukových bloků
(přednášky, konzultace, cvičení) cca 6 až 7x za semestr. Výuka ve všech ročnících
probíhá v Lednici. Navazující kombinované magisterské studium je organizováno
obdobným způsobem. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a státní
zkouškou.
Dva studijní programy jsou akreditované v anglickém jazyce, jedná se o dvouletý
magisterský program Fruit Science a doktorský program Horticultural Engineering.
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2.1

Akreditace













2.2

Doktorská studia






2.3

2011 čtyřletý bakalářský obor Zahradní a krajinářská architektura (platnost
akreditace do 31.12.2019)
2011 bakalářský studijní obor Management zahradních a krajinářských úprav –
změna názvu na Zahradní a krajinářské realizace (platnost akreditace do
31.10.2014)
2012 reakreditace 7 oborů:
Tříletý bakalářský studijní obor Zahradnictví v prezenční a kombinované formě
studia (studijní program Zahradnické inženýrství)
Dvouletý navazující magisterský obor Zahradnictví v prezenční i kombinované formě
studia
Dvouletý navazující magisterský obor Management zahradních a krajinářských
úprav
Dvouletý navazující magisterský obor Řízení zahradnických technologií (nově
rozšířen o kombinovanou formu studia)
2013 příprava joint degree oboru Horticultural Science (společně s univerzitami
v Nitře a v Krakově), akreditován v červnu 2014
Další akreditace:
Akreditace vzdělávacího programu MPSV s názvem Zahradní terapie
Akreditace vzdělávacích programů MŠMT: Školkařská produkce, Léčivé, aromatické
a kořeninové rostliny, Ekologické zahradnictví, Moderní vinařství, Technologie
produkce ovoce, Produkce okrasných rostlin, Zahradnictví tropů a subtropů,
Extenzivní ovocnářství, Moderní vinohradnictví, Zvyšování pedagogických
kompetencí řídících pracovníků SŠ, Hodnocení a řízení jakosti posklizňových
technologií ovoce a zeleniny, Málo rozšířené ovocné druhy a genové zdroje, Inovace
a trendy ve výuce předmětů Aranžování rostlin a Floristika.

Zahradnická fakulta MENDELU má akreditovány dva doktorské studijní programy:
Zahradnické inženýrství - obor Zahradnictví, v anglické jazykové verzi Horticultural
Engineering - obor Horticulture
Zahradní a krajinářská architektura - obor Zahradní a krajinářská architektura
V roce 2013 proběhla kontrola doktorských studijních programů ZF akreditační komisí
MŠMT. Na základě pozitivní hodnotící zprávy byla prodloužena akreditace obou
doktorských programů o 8 let, do roku 2021.
V letech 2011-2014 ukončilo doktorské studium na obou oborech Zahradnické fakulty
celkem 60 studentů, z toho úspěšně obhajobou disertační práce 21 studentů.
Přijímací řízení 2010 – 2014 přehled uchazečů
Počty uchazečů přihlášených ke studiu kopírují populační křivku, což se projevuje
obdobně i na dalších vysokých školách. Zahradnická fakulta v posledních letech velmi
úspěšně využívá druhého termínu přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy.
Ve druhém termínu se hlásí uchazeči s velmi dobrými výsledky ze středních škol stejně
jako úspěšní v přijímacích zkouškách. Přestože se plynule snižuje směrné číslo, zájem
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uchazečů je stabilní, díky druhému termínu došlo k navýšení přihlášek a fakulta má
možnost vybírat schopnější studenty (viz následující graf).

Graf 1: Počty uchazečů přihlášených ke studiu na ZF

Celkový počet studentů dosáhl v minulých letech mírného navýšení, ke kterému došlo
díky rozšíření nabídky studijních oborů o bakalářský obor Vinohradnictví a vinařství
nejprve v prezenční a následně i v kombinované formě. Postupně se tento nárůst
projevil i v magisterském stupni studia, absolventi uvedeného oboru pokračují ve studiu
na magisterském oboru Řízení zahradnických technologií.

Graf 2: Vývoj počtu studentů ‐ aktivní studenti 2010 – 2014
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Zahradnická fakulta rozšiřuje stále nabídku studijních témat a podporuje propojení
výuky s praxí. Projekty řešené na fakultě umožnily intenzivní zapojení externistů přímo
do výuky jednotlivých předmětů.

Graf 3: Počet externistů v letech 2011 ‐ 2013 z projektu "Optimalizace vysokoškolského studia
zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici"

2.4

Moderní formy vzdělávací činnosti
Fakulta průběžně inovuje studijní procesy a nástroje napříč všemi studijními obory.
V rámci projektu OPVK bylo vytvořeno 297 digitálních a 251 tištěných tematických
posterů pro zlepšení dostupnosti specifických, především obrazových dat
posluchačům, dále byla zdigitalizována podstatná část systému sbírkových sortimentů
rostlin, asi 350 titulů současné a historické literatury a téměř 500 kusů historické
plánové dokumentace v oblasti ZAKA (Zelené sítě ČR). Byly také zpracovány webové
aplikace zpřístupňující široké množství odborných poznatků pro všechny profilové
disciplíny studia.
Významná pozornost byla věnována e-learningu. Nově vytvořených opor, které jsou
on-line k dispozici studentům, je více než 40. Jsou soustředěny na společném portálu
pro snadnou dostupnost všem posluchačům a propojeny s informačními systémy
univerzity.

Obr. 1: Ukázky e‐opor
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3 Lidské zdroje
Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků na Zahradnické fakultě v
letech 2011-2013 shrnují následující tabulky:
Stav k
31.12.2011
Akademičtí pracovníci
Zahradnická fakulta
CELKEM

Profesoři
4,502

Docenti
14,76

Odborní asistenti Asistenti
20,411

14,74

Vědečtí pracovníci CELKEM

21,024

75,438

Stav k
31.12.2012
Zahradnická fakulta
CELKEM

Profesoři
4,191

Akademičtí pracovníci
Vědečtí pracovníci CELKEM
Docenti Odborní asistenti Asistenti
14,904

21,694

11,828

23,307

75,924

Stav
k 31.12.2013
Zahradnická fakulta

Profesoři

CELKEM
4,05
Tabulka 2: Lidské zdroje na ZF

3.1

14,877

23,731

11,173

21,273

75,104

Rozvoj kvalifikační struktury





3.2

Akademičtí pracovníci
Vědečtí pracovníci CELKEM
Docenti Odborní asistenti Asistenti

Realizována 2 profesorská řízení v oboru Zahradnictví (prof. Ing. Pavel Zemánek,
Ph.D.) a v oboru Zahradní a krajinářská architektura (prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.).
Uskutečněna 3 habilitační řízení v oboru Zahradní a krajinářská architektura (doc.
Ing. Tatiana Kuťková, CSc.) a v oboru Zahradnictví (doc. Mgr. Miroslav Baránek,
Ph.D. a doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava).
Proběhla řada obhajob Ph.D. pracovníků fakulty (Ing. M. Jurica, Ph.D., Ing. S.Vilím,
Ph.D., Ing. A. Eichmeier, Ph.D., Ing. P. Hodonický, Ph.D., Ing. L. Poláčková, Ph.D.,
Ing. Z. Ambrožová, Ph.D., Ing. B. Dohnalová, Ph.D.)
Motivační program
K podpoře vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti a stimulaci rozvoje kvalifikační struktury
fakulta uplatňuje motivační program pro akademické pracovníky a doktorandy.
Mezi základní podporované aktivity je zahrnuta publikační činnost v kvalitních
periodikách, podpora excelentních děl, úspěšná projektová činnost. Mimoto jsou
ohodnoceny kvalifikační postupy i včasné ukončení doktorského studia.
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4 Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost
Zahradnická fakulta působí aktivně a dlouhodobě ve vědecko-výzkumné a umělecké
činnosti v mnoha zemědělských a zahradnických oborech. Výzkum je převážně
orientován aplikovaným směrem, i když v některých oblastech zabíhá až do výzkumu
základního. Důležitým aspektem výzkumu na ZF je spolupráce s uživateli výsledků z
profesní praxe. Tato skutečnost se ve výsledku projevuje i v tématech řešených
projektů.
V letech 2011-2014 fakulta získala celkem 14 projektů vědeckého, tvůrčího nebo
pedagogického zaměření v roli koordinátora i spoluřešitele. Celkový objem finančních
prostředků dosáhl 94 789 115 Kč.
Na Zahradnické fakultě v Lednici je dlouhodobě řešena zakázka MZe „Národní
program konzervace a využití genových zdrojů rostlin a agro-biodiverzity“ zahrnující
genofondy teplomilných druhů zahradních plodin.
4.1

Přehled řešených projektů dle poskytovatelů
Mezinárodní:



Projekt RP-EU:
- Mars - "Markery asistované resistence vůči viru šarky švestek", (spoluřešitelský)
Projekt COST-EU:
- "Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících
onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR",
(spoluřešitelský)
Národní:





Projekt MZe - KUS/NAZV:
- QJ1210036 - "Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové,
perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus
pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM." (koordinující)
- QJ1210258 - "Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s
významnými biologickými účinky" (spoluřešitelský)
- QJ1210275 - "Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou
plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy" (spoluřešitelský)
- QJ1210175 - "Výzkum a vývoj standardních metodických postupů ozdravování
ovocných dřevin a révy vinné pomocí chemoterapie in vitro kultur pro systém
certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu" (spoluřešitelský)
Projekty MK - NAKI:
- DF12P01OVV001 - "Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím
institutu krajinných památkových zón" (spoluřešitelský)
- DF11P01OVV019 - "Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území"
(koordinující)
- DF11P01OVV006 - "Záchranná konzervace kulturního dědictví historických
českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin"
(spoluřešitelský)
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DF13P01OVV003 - "Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů
národního obrození během 1. československé republiky" (spoluřešitelský)
 Projekty MŠMT - Kontakt:
- LH12196 - "Rozvoj metod a studia stresového metabolismu a genomiky v Číně a
České republice" (koordinující)
 Projekty TAČR - Alfa:
- TA02020544 - "Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality
potravinových plodin" (spoluřešitelský)
 Projekty OPVK:
- "Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a
odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů" CZ.1.07/2.2.00/28.0220. (koordinující)
- "Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu" CZ.1.07/2.4.00/31.0089. (koordinující)
- "Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině" CZ.1.07/2.4.00/17.0020. (koordinující)
- "Inovace studijních programů AF a ZF Mendelu směřující k vytvoření
mezioborové integrace" - CZ.1.07/2.2.00/28.0302 (spoluřešitelský)
- "Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU" CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031 (spoluřešitelský)
- "Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu"
- CZ.1.07/2.3.00/45.0045 (spoluřešitelský)
- "Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické
fakultě v Lednici" – CZ.1.07/2.2.00/15.0122 (koordinující)
- "Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě
v Lednici" - CZ.1.07/2.2.00/15.0084 (koordinující)
- "Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních
škol" -CZ.1.07/1.3.00/14.0076 (koordinující)
- “MENDELU NETWORKING“ CZ.1.07/2.4.00/17.0027 (spoluřešitelský)
-

4.2

Publikace a hodnocení v databázi RIV
Počet výsledků zasílaných do RIV:
V rámci hodnocení výstupů VaV a tvůrčí činnosti v databázi RIV došlo za uplynulé
období k výraznému nárůstu a dosažení relativního fakultního maxima. V grafech č. 4
a 5 je uveden počet odesílaných výsledků a bodový zisk. Údaje za rok 2013 nejsou
zcela kompletní, neboť ze strany Rady vlády pro VaV nebyly do hodnocení započítány
tzv. aplikované výsledky (metodiky, užitné vzory, patenty, odrůdy, apod.).
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Graf 4: Počet publikací zaslaných do databáze RIV v jednotlivých letech hodnocení VaV
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Graf 5: Bodový zisk v databázi RIV v jednotlivých letech hodnocení VaV*
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* Rozdělení výsledků dle evidovaných kategorií v databázi RIV v hodnocení VaV za rok
2013 bez výsledků aplikovaného výstupu, které nebyly hodnoceny.

Graf 6: Počty výsledků v RIV za rok 2013

Graf 7: Body získané v hodnocení VaV za rok 2013

V následujícím grafu jsou prezentovány jednotlivé skupiny výsledků evidované
v databázi RIV za rok 2012, včetně výsledků aplikovaného výzkumu.
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Graf 8: Poměrové zastoupení výstupů hodnocených za rok 2013

4.3

Spolupráce s aplikační sférou
Zahradnická fakulta udržuje kontakty s desítkami institucí, státních i samosprávných
orgánů a především s komerčními subjekty, které působí v zahradnické oblasti. Rozvoj
spolupráce je patrný nárůstem počtu uzavřených smluv v rámci doplňkové činnosti
(smluvní výzkum).
Dne 27.9.2013 proběhl na Zahradnické fakultě Prezentační den - setkání zástupců
podnikatelského sektoru, profesních a dalších odborných organizací z oblasti
zahradnictví a zahradní a krajinářské architektury. Tato profesně zaměřená událost si
kladla za cíl představit činnost jednotlivých ústavů Zahradnické fakulty a nabídnout tyto
aktivity k možné spolupráci. V průběhu celého dne byli k dispozici odborní pracovníci
jednotlivých ústavů, kteří návštěvníkům poskytli informace o aktuálních vědeckovýzkumných otázkách a možnostech spolupráce. Součástí programu byla i
komentovaná prohlídka Akademické zahrady a okolních ploch. Za úspěch celé akce
vypovídá přes 50 registrovaných účastníků z více než 30 organizací a firem. Mezi
účastníky bylo možno registrovat zástupce měst a obcí, produkční zahradnické firmy i
celou řadu profesních organizací a svazů.
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Obr. 2: Foto z Prezentačního dne ZF MENDELU

4.4

Významní smluvní partneři
Fakulta spolupracuje s celou řadou společností, institucí i orgány státní správy a
samosprávy formou přímé spolupráce, smluvního výzkumu, cestou kolaborativního
výzkumu a jinými formami. Následující přehled uvádí vybrané partnery z posledního
období:
 Jihomoravský krajský úřad,
 Moravoseed cz a.s. Mušlov,
 Národní zemědělské muzeum Praha,
 Ökoplant international s.r.o. Slup,
 Pasič spol. s r.o.,
 Stock Plzeň,
 Svaz zakládání a údržby zeleně,
 Technické služby Hustopeče, s.r.o.,
 Vitrotree by Battistini s.r.o. Brno,
 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy,
 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice
 Zahradnictví LITOL, s.r.o.,
 Znovín Znojmo, a.s.

5 Internacionalizace
Zahradnická fakulta udržuje kontakty a rozvoj vědeckovýzkumné i pedagogické
spolupráce se zahraničními vzdělávacími a výzkumnými institucemi, zejména v
programech Erasmus, Leonardo, Le Notre, Ceepus, Kontakt, 7. Rámcový program a
Akademická informační agentura ČR. Aktivně v tomto prostředí probíhají studentské i
pedagogické mobility, jsou řešeny otázky vědecké spolupráce i příprava společných
studijních programů. Obohacením nabízené výuky studentům jsou každoroční pobyty
hostujících zahraničních lektorů, odborníků v pestrém spektru zahradnických disciplín
z evropského i mimo evropského prostředí, kteří jsou aktivně zapojeni do semestrální
výuky.
Projevem intenzity zahraniční spolupráce jsou mimo jiné mobility přijatých a vyslaných
studentů i pedagogů. V této oblasti má ZF stále rezervu, která je zřejmá při vyhodnocení
mobilit za poslední dva roky. Znatelný nárůst se projevuje v přijímaných počtech studentů
ze zahraničí a ve výjezdech pracovníků ZF, rostoucí tendenci má i počet přijatých
zahraničních odborníků. Pokles naopak zaznamenaly výjezdy studentů. Vhodnými
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motivačními zásahy a propagací zahraničních aktivit by měl být tento klesající ukazatel
v budoucnu ošetřen.







V roce 2013 získala ZF statut uznané školy krajinářské architektury European
Federation for Landscape Architecture (EFLA), akreditace do roku 2017.
V roce 2013 připraven a do Akreditační komise předložen spis joint-degree studijního
programu INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURE SCIENCE.
Připraveny další předměty pro nabídku v anglickém jazyce a díky projektu OPVK byl
realizován překlad 12 předmětů.
V období 2012-2013 hostovalo a do výuky bylo zapojeno celkem 9 zahraničních
lektorů z evropských i mimoevropských institucí (IRP MENDELU)
V roce 2012 byla ZF aktivně zapojena do programu Fulbrightovy komise formou
měsíčního pobytu Prof. Matthewse z UC Davis (CA, USA).
Soubor spolupracujících institucí je každoročně rozšiřován, na základě Memoranda o
spolupráci mezi univerzitami (MOU) byla nově založena spolupráce s:
- Mae Fah Luang University (Thajsko). Bilaterální výměny akademických
pracovníků probíhají.
- Lousiana State University (USA). Zahájení mobilitních programů od roku 2015.

Srovnání vývoje zahraničních mobilit pracovníků ZF trvajících 5 dní a více v rámci
různých programů (Erasmus, IRP, Ceepus, Kontakt) na ZF. Z porovnání tříletého období
2011 - 2013 je zřejmý výrazný nárůst mobilit, počet zahraničních stáží pracovníků ZF
vzrost v roce 2012 o 47 (tj. téměř o 300 %) a v roce 2013 o dalších 40.
Co se týče krátkodobých mobilit pracovníků ZF na dobu kratší než 5 dní, v roce 2013 jich
bylo realizováno celkem 67.

Graf 9: Zahraniční stáže pracovníků ZF na dobu 5 dní a více v roce 2011 – 2013

Počet přijíždějících zahraničních odborníků působících na ZF po dobu 5 dní a více za
období 2011 – 2013 mírně vzrostl o 2 mobility v roce 2012 a o 1 mobilitu v roce 2013.
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Graf 10: Přijíždějící odborníci ze zahraničí na dobu 5 dní a více v letech 2011 ‐ 2013

Porovnání dlouhodobých studentských mobilit na dobu 30 dní a více za období 2011,
2012 a 2013 poukazuje na klesající trend studentských výjezdů, v roce 2012 se jejich
počet snížil o 11 (18 %), v roce 2013 o dalších 27 (54 %) .
Co se týče výjezdů studentů na dobu kratší než 30 dní, v roce 2013 jich bylo realizováno
23.

Graf 11: Dlouhodobé výjezdy studentů ZF v letech 2011 – 2013

Z porovnání přijíždějících studentů na ZF za období 2011 - 2013 je zřejmý pokles o 2
mobility v roce 2012 a nárůst o 18 mobilit (163 %) v roce 2013.

Graf 12: Příjezdy zahraničních studentů na ZF v letech 2011 – 2013
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6 Propagace fakulty
V průběhu sledovaného období se podařilo od základu vytvořit životaschopnou koncepci
celkové strategie PR Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, která definuje
nejen celkový systém jejího fungování, ale zabývá se rovněž rozdělením činností až na
jednotlivé PR pracovníky, včetně determinace jejich klíčových aktivit.
S ohledem na potřebu prezentace ZF MENDELU při různých příležitostech (výstavy,
veletrhy, dny otevřených dveří, atd.) byl vytvořen jednotný grafický styl fakultou
vydávaných tiskovin a propagačních materiálů, který navazuje na jednotný vizuální styl
Mendelovy univerzity v Brně.

Obr. 3: Ukázka jednotného grafického stylu obálky Informace o studiu 2014/2015

Tento grafický styl s hlavním sloganem „Sázej na ZF“ byl vytvořen na základě těsnější
spolupráce se studentskou částí akademické obce.
Díky významnému zapojení problematiky PR Zahradnické fakulty MENDELU do výuky
(např. v předmětech Floristika, Zahradnické výstavnictví či Workshop 2) se podařilo
zpracovat některé z dílčích prvků prezentace fakulty na výstavách a veletrzích,
navrhnout moderní způsob prezentací (včetně jejich materiálově technického zajištění),
rozpracovat grafiku propagačních materiálů a tiskovin, atd. Velmi významnou aktivitou
byla v tomto ohledu také studentská soutěž, vyhlášená prostřednictvím profilu na sociální
síti FACEBOOK, o nejzajímavější propagační materiál vztahující se k činnosti fakulty.
Zároveň byla vyhlášena i soutěž o podobu nového fakultního odznaku. Díky tomu se ZF
MENDELU může prezentovat novým odznakem v podobě klíčící rostlinky či velmi
populárním propagačním materiálem v podobě nevšedně zabaleného osiva
s propojením na další internetovou, tentokrát pěstitelskou soutěží, vysej – pěstuj – vyfoť
a pošli na FACEBOOK Zahradnické fakulty MENDELU.
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Obr. 4: Jednotný vizuální styl ZF MENDELU

JVS ZF MENDELU vznikl v rámci výstupu studentské práce v předmětu WORKSHOP 2, který
myšlenkově navazoval na soutěž vyhlášenou na FACEBOOK profilu ZF MENDELU. Vítězem této
soutěže se v obou kategoriích (odznak i propagační předmět) stala, dnes doktorandka Ústavu
biotechniky zeleně, Ing. Helena Gálová
S výše zmíněnými soutěžemi souvisí i významný rozvoj profilu ZF MENDELU na
sociální síti FACEBOOK, který je v současnosti nejdůležitějším místem pro trvalou a
dynamickou prezentaci fakulty. O tom svědčí i velké změny jeho využívání od vzniku
v roce 2010. Za období březen 2011 až duben 2014 docházelo ke kontinuálnímu
vzestupu počtu fanoušků profilu ZF MENDELU, v inkriminované době to bylo celkem o
570 %, z 210 na téměř 1200 liků (označení oblíbenosti profilu na sociální síti). Profil ZF
MENDELU patří k místům, kde se veřejnosti prezentují všechny nejvýznamnější aktivity
spojené s činností fakulty.
I prostřednictvím činnosti PR se chce Zahradnická fakulta MENDELU stát institucí
s nezastupitelným významem pro celou Českou republiku a bude budovat své PR do
podoby všesměrně fungující komunikační platformy (zahrnující weby, sociální média,
veletrhy, tiskoviny a reklamu v médiích), která bude rychle a efektivně zprostředkovávat
aktuální informace z dění na ZF MENDELU širokému spektru zájemců (potenciální i
současní studenti, absolventi, zaměstnanci a odborná i laická veřejnost).
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7 Financování fakulty a rozvoj infrastruktury
7.1

Financování fakulty

Graf 13: Financování fakulty v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč)

Ve výše uvedeném grafu jsou vyčísleny hlavní zdroje financování fakulty, kterými jsou
příspěvek na vzdělávací činnost, který poskytuje MŠMT ČR dle závazných ukazatelů,
dotace na vzdělávání poskytnuté jako účelové podpory a dotace na financování vědy a
výzkumu. Dalším zdrojem financování jsou přidělené dotace na řešení grantů
prostřednictvím ostatních kapitol státního rozpočtu a výnosy doplňkové činnosti.
I přes mnohá opatření v hospodaření by vývoj zdrojů ze státního rozpočtu z kapitoly
MŠMT ČR nestačil na pokrytí potřeb financování činnosti fakulty, pokud by nezískala
dodatečné zdroje z grantových agentur a z příjmů hlavní a doplňkové činnosti.
Udržení – případně rozšíření těchto zdrojů je stěžejní otázkou finanční stability fakulty
v příštích letech.
Z grafu je také zřejmé, že ve sledovaném období se snížil objem získaných prostředků
z grantových agentur (Podpora VaV a ostatní projekty a dotace). Tento stav je dán
mimořádnou vytížeností zaměstnanců při řešení projektů OPVK a v neposlední řadě také
skutečností, že možnost ucházet se o grantové prostředky je ve většině případů
podmíněna poměrně vysokou spoluúčastí, kterou je možné hradit pouze z darů
a neveřejných zdrojů fakulty. V souvislosti s tím je však velmi potěšující, že právě výnosy
z doplňkové činnosti, použitelné na spoluúčasti, vykazují ve sledovaném období rostoucí
tendenci.
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7.2

Rozvoj infrastruktury fakulty
V období 2011 – 2013 bylo realizováno několik stavebních akcí, které představovaly
rozvoj fakultního kampusu:










Akademická zahrada ZF
Rekonstrukce objektu genetických laboratoří LD 08 Mendelea
Rekonstrukce objektu skleníku LD 01 Mendelea
Izolace střechy na budově „A“ v Lednici
Rekonstrukce prostor auly ZF budovy „A“ v Lednici
Rekonstrukce haly 1. a 2. NP budovy A v Lednici
Oprava havarijního stavu a realizace energetických opatření – hospodářských budov
Mendelea
Vybudování senzorické laboratoře v objektu „C“
Nové komunikace v areálu fakulty

Obr. 5: Akademická zahrada ZF
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8 SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti ve vnějším
prostředí

Hrozby z vnějšího
prostředí

ucelená nabídka všech
stupňů vysokoškolského
studia v oblasti zahradnictví a
zahradní a krajinářské
architektury
jedinečnost vybraných
studijních oborů

nedostatečná nabídka
měnící se podmínky na trhu
studijních programů v cizím práce
jazyce a nízká jazyková
vybavenost absolventů

vývoj demografické křivky

nedostatečná reflexe
studijních programů na
změny ve společnosti

prostor pro uplatnění
odborníků z praxe

vědní obory fakulty mající
aplikační a komerční
potenciál

uzavřenost disciplín a
oborů

internacionalizace vzdělávání,
příchod zahraničních studentů

neprovázanost nabídky
studijních programů s
uplatnitelností absolventů na
trhu práce
společenská diskreditace
oborů

komplexní kampus s
bohatým zázemím
sortimentů
certifikace ZaKA oboru
mezinárodní asociací IFLA

orientace na tradiční
studijní programy

podpora joint a multiple
degree programů

převládnutí partikulárních
zájmů nad rozvojovými
příležitostmi
historie a tradice zahradnictví nedostatečné propojení
a zahradnického vzdělávání
teoretické výuky s
praktickou

větší návaznost studijních
programů na potřeby praxe

chybějící dlouhodobá
koncepce financování
vysokých škol
dlouhodobé podfinancování
VŠ

rozšíření nabídky studijních
programů v AJ s cílem zvýšit
počet zahraničních studentů

nízká úroveň uchazečů
vstupujících do terciálního
vzdělávání

inspirativní prostředí
Lednicko‐Valtického areálu

zvýšení podílu zahraničních
odborníků ve výuce

měnící se podmínky
Metodiky RVVI pro
hodnocení VaV
neporovnatelnost výsledků
jednotlivých oborů v
Metodice RVVI

nízká jazyková vybavenost
absolventů

komplexní oborová knihovna nízká úroveň soft skills
absolventů
široké multioborové zázemí
pro praktickou výuku –
pozemky, sortimenty,
technický personál

chybějící praktické
dovednosti absolventů

nedostatečná podpora
rozvoje mladých
výzkumníků
vysoká pedagogická a
administrativní zátěž u
výkonných pracovníků
malá zkušenost s
transferem technologií

využití nových metod výuky v
návaznosti na rozvoj
informačních technologií
použití netradičních způsobů
výuky (bloky, semináře,
workshopy apod.)
rozšíření spolupráce univerzity
s veřejnou správou, podniky,
výzkumnými institucemi a
podnikatelskými svazy
vznik nových center excelence

další programovací období SF
EU 2014+
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9 Závěr
Zahradnická fakulta MENDELU musí reagovat na řadu změn vnějšího prostředí. Změna
demografické struktury populace vyžaduje zaměřit větší pozornost na celoživotní
vzdělávání – a to jak v podobě formálního (akreditovaného) vzdělávání, tak i
krátkodobých forem.
Rozvoj spolupráce s aplikační sférou je prvořadým úkolem nejen z hlediska posilování
vícezdrojového financování, ale také pro zkvalitnění vazeb mezi fakultou a potenciálními
partnery pro uplatnění ve státem podporovaných výzkumných projektech.
Nezbytným krokem k udržení konkurenceschopnosti fakulty je zvyšování efektivity všech
činností, včetně cílené tvorby vědeckých výstupů s ohledem na metodiku hodnocení
vědy v ČR.
Významnou výzvou je rozvoj internacionalizace, kde sice za poslední období došlo
k podstatnému nárůstu aktivit, stále však existují velké mezery v zapojení do vědeckovýzkumných a tvůrčích mezinárodních aktivit, a díky tomu i příležitosti.
Zásadní investiční prioritou je dobudování kampusu fakulty z hlediska badatelských
kapacit i zajištění sortimentů na odpovídající úrovni.
Pro řadu uvedených úkolů hraje jedinečnou roli cílená propagace fakulty a šíření
dobrého jména fakulty, která oslaví v roce 2015 již 20 let samostatné činnosti.

Robert Pokluda
děkan ZF MENDELU
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