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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ
1.1

Organizační struktura fakulty

Zahradnická fakulta
Používaná zkratka: ZF
Adresa: Valtická 337, 691 44 Lednice
Ústavy:
 Děkanát ZF
 Mendeleum – Ústav genetiky
 Ústav biotechniky zeleně
 Ústav ovocnictví
 Ústav plánování krajiny
 Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
 Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
 Ústav vinohradnictví a vinařství
 Ústav zahradní a krajinářské architektury
 Ústav zahradnické techniky
 Ústav zelinářství a květinářství
 Vnitřní správa Lednice
Schéma č. 1 - Organizační a řídicí struktura fakulty
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1.2

Orgány fakulty

1.2.1

Děkan, proděkani, tajemnice a vedoucí ostatních součástí

Děkan:
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia:
doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Proděkan pro public relations:
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Proděkan pro pedagogiku a informatiku:
Dr. Ing. Anna Němcová
Proděkan pro zahraniční styky:
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Tajemnice:
Ing. Eva Spěváková
1.2.2

Vědecká rada

Předseda:
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Členové:
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Ing. Jaroslava Beneš Špalková
Dr. Ing. Pavel Čermák
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Ing. Jiří Horák
doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
prof. Dr. Ing. Boris Krška
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Ministerstvo zemědělství ČR
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva,
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Svaz květinářů a floristů České republiky, Olomouc
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská
fakulta
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Vinselekt Michlovský a.s., Rakvice
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
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Dr. Ing. Anna Němcová
Ing. Zdeněk Novák
JUDr. Tibor Nyitray
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. Jiří Sedlák, Ph.D.
Ing. Eva Spěváková
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
doc. Ing. Ivo Tábor, CSc.
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
prof. Ing. Jan Tříska, CSc.
Ing. arch. Martin Tunka, CSc.
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
Ing. Jaroslav Zeman
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

1.2.3

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Ministerstvo kultury ČR
Svaz vinařů České republiky, Velké Bílovice
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský,
Holovousy s.r.o.
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.v.i., Průhonice
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická
fakulta
Akademie Věd ČR, České Budějovice
Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta
Zelinářská unie Čech a Moravy, Olomouc
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Akademický senát

Předseda:
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
Místopředseda:
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Tajemník:
Ing. Pavel Dostál
Členové:
Akademičtí pracovníci:
Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.
Ing. Pavel Híc
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
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Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
Studenti:
Bc. Marie Doleželová
Bc. Marian Maier
Bc. Ján Salanci
Bc. Patrik Voda
Bc. Ondřej Kofroň

1.2.4

Poradní orgány

Kolegium děkana:
předseda
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
členové
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Bc. Ondřej Kofroň
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Dr. Ing. Anna Němcová
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Ing. Eva Spěváková
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová

Letecký pohled na Akademickou zahradu ZF MENDELU
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1.3

Poslání, vize a strategické cíle fakulty

Bohatým inspiračním zdrojem je pro ZF MENDELU 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 fakulta spatřuje svoje poslání v rozvíjení pedagogických a vědecko-výzkumných
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.
1.3.1

Vize

Zahradnická fakulta jako pevná součást Mendelovy univerzity v Brně zajišťující vysokou
úroveň výuky, srovnatelnou se vzdělávacími institucemi v zahraničí.
Zahradnická fakulta jako 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.
1.3.2

Strategické cíle

Optimalizace struktury studijních programů včetně zlepšení mezifakultní spolupráce a
vytváření meziuniverzitních a mezinárodních studijních programů.
Zvyšování kvality studijních programů.
Zlepšení spolupráce s absolventy a zavedení evaluace absolventů nejdůležitějšími
zaměstnavateli v oblastech zájmu.
Zlepšení návazností teoretické výuky na praktickou s hlavním akcentem na aktivní spolupráci
s aplikační sférou.
Koncepční rozvoj fakultního kampusu, podpora rozvoje technické a přístrojové infrastruktury
pro vzdělávací a výzkumné aktivity.
Zvyšování systémové podpory řešitelům projektů a profesionalizace řízení výzkumné a tvůrčí
činnosti.
Posilování vícezdrojového financování fakulty.
Rozvoj lidských zdrojů jak v pedagogické, tak ve vědecko-výzkumné oblasti.
Systémové hodnocení výstupů a hodnocení pracovníků.
Posílit renomé fakulty v národním i mezinárodním kontextu.
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1.4

SWOT analýza

Tab. č. 2 - SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

Umístění (LVA,
zahradnická oblast)

Potenciál pro vznik
Nedostatek investičních
nových oborů studia
prostředků

HROZBY
Strategie ČR v oblasti VŠ

Vůdčí role fakulty v
oborové politice
Nízká excelence
Potenciál oboru pro
Tradice
výstupů
zdravý životní styl
Efektivní
Experimentální zázemí Práce s talentovanými
internacionalizace
Meziuniverzitní
Byrokracie, demotivující
Jedinečnost
spolupráce
procesní nástroje

Konkurence VŠ

Kontinuita vzdělávání
(„lednická škola“)

Projektový servis

Blízkost k experimentu

Absence společných
excelentních témat

Chybějící národní strategie pro
zahradnictví
Investiční politika státu ve vztahu
k VŠ

Koncentrace mozků

Personální
poddimenzovanost

Ucelenost kampusu

Přístrojové, technické
zázemí

Značka, renomé

Finanční podhodnocení
zaměstnanců

Sortimentální
gramotnost

Nízký stupeň
spolupráce

Oborová specializace

Spolupráce s praxí
ŠZP

Internacionalizace

Úzká nabídka jiných
forem výuky
Nízká podpora mladých
(rodin)

Čitelnost,
srozumitelnost
navenek

Umění se prodat (PR)

Pedagogický um

Kvalita studentů

Vlastní produkty
(schopnost vytvářet)

Malá angažovanost
v mikroregionu
Špatný technický stav
budov
Pracovní prostředí

Blízko k lidem
Věková struktura
Strukturální
přiměřenost (řízení)
Zapálení pro věc

Moderní produkty,
sortimenty, technologie
Zlepšení spolupráce s
regionem
Vysoký aplikační a
obchodní potenciál
fakulty
Ekologizace, udržitelný
rozvoj
Využití potencionálu
areálu kampusu

Team building
Rozvoj spolupráce se
školními podniky
Návštěvnický potenciál
areálu Lednice
Využití potenciálu
Slovenska
Využití Multifunkčního
centra zámku Lednice

Kvalita stravování
Parkování
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Metodika RVV (potlačování
aplikovaného výzkumu)
Demografický pokles

Nezájem o studium

Tragická úroveň předchozího
vzdělávání
Nízká stipendia
Roztříštěnost oborů (partner
vůči státu)
Nízká podpora státu v oblasti
daňového zvýhodnění firem
(smluvní výzkum)

2

STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

2.1

Akreditované studijní programy, studijní programy uskutečňované
v cizím jazyce, studijní programy tzv. joint/double/multiple degree

Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici má celkem akreditováno 14 studijních programů ve
třech stupních studia (bakalářský, navazující magisterský a doktorský) a dvou formách
(prezenční a kombinovaná), údaje shrnuje tabulka č. 3. Tři studijní programy jsou akreditované
v anglickém jazyce, jedná se o dvouletý navazující magisterský program Fruit Science,
dvouletý navazující magisterský program Horticulture Engineering, obor International
Master of Horticulture Science a doktorský program Horticultural Engineering – viz tabulka č.
4.

Tab. č. 3 - Akreditované studijní programy
Studijní programy/obory

Jazyk

Stupeň

Forma studia

Titul

Zahradnictví

CZ

BD 3

FT, PT

Bc.

Vinohradnictví a vinařství

CZ

BD 3

FT, PT

Bc.

Řízení zahradnických technologií

CZ

MD 2

FT, PT

Ing.

Zahradnictví

CZ

MD 2

FT, PT

Ing.

CZ

BD 3

FT

Bc.

CZ, EN

PHD 4

FT, PT

Ph.D.

EN

MD 2

FT

Ing.

CZ

BD 4

FT

Bc.

CZ

MD 2

FT

Ing.

CZ

PHD 4

FT, PT

Ph.D.

CZ

BD 3

FT

Bc.

CZ

MD 2

FT

Ing.

Zahradnické inženýrství

Zahradnictví
Jakost rostlinných potravinových zdrojů
Zahradnictví
Horticulture Engineering
International Master of Horticulture Science
(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
Poznámky:
Jazyk:

CZ - český jazyk, EN - anglický jazyk

Stupeň:

BD – bakalářský, MD – magisterský, PHD – postgraduální

S délkou studia:

2, 3 nebo 4 roky

Forma studia:

FT - prezenční forma studia, PT - kombinovaná forma studia
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Tab. č. 4 - Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity
v Brně
Název programu 1

Fruit Science - Ovocnictví

Fakulta pro vědu a techniku, Free University of Bozen /
Bolzano, Itálie , University of Ljubljana, Biotechnická fakulta,
Ljubljana, Slovinsko , Zahradnická fakulta Mendelovy
Partnerské organizace
univerzity v Brně, Česká republika
Počátek realizace programu
akademický rok 2010/2011
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Joint degree
2 roky/4 semestry
Délka studia (semestry)
navazující magisterský
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Název programu 2

Horticulture Engineering, obor International Master of
Horticulture Science

Faculty of Horticulture, University of Agriculture in Krakow,
Faculty of Horticulture and Landscape Engeneering, Sloval
University of Agriculture in Nitra, Zahradnická fakulta
Partnerské organizace
Mendelovy univerzity v Brně,
Počátek realizace programu
akademický rok 2014/2015 (akreditace)
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) Joint degree
2 roky/4 semestry
Délka studia (semestry)
navazující magisterský
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)

2.2

Charakteristika kreditního systému studia (ECTS Label, DS Label)

Na Zahradnické fakultě MENDELU je již delší dobu využíván, stejně jako na celé univerzitě,
Evropský kreditní a transferový systém studia (ECTS). Zásady ECTS jsou plně akceptovány,
studenti jsou povinni získat 60 kreditů za akademický rok (30 za semestr), používá se systém
klasifikace studentů hodnotícími stupni A až F. Jednotlivé předměty jsou ohodnoceny
příslušným počtem kreditů, který souvisí s předpokládanou zátěží studentů, přičemž 1 kreditu
odpovídá zátěž 28 hodin.
V rámci studijních smluv (Learning Agreement) jsou studentům uznávány předměty
absolvované na jiné vysoké škole v souladu s transferovým systémem. Absolventi obdrží při
promoci dodatek k diplomu v jazyce českém i anglickém - tento „dodatek“ (Diploma
Supplement) obsahuje podrobné informace o průběhu studia, o absolvování jednotlivých
předmětů, o obhajobě závěrečné práce a o výsledcích státní závěrečné zkoušky. Zahradnická
fakulta se zapojila tak jako celá univerzita do systému ECTS LABEL a DS Label.
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2.3

Další vzdělávací aktivity

Zahradnická fakulta uspořádala díky projektům OP VK celou řadu exkurzí a vyzvaných
přednášek lektorů, v rámci projektu MENDELU Networking proběhla řada stáží a workshopů v
ČR i v zahraničí. V rámci projektu OP VK – Partnerské sítě pro zahradnictví a zahradní a
krajinářskou architekturu byly uspořádány kurzy v oblasti obecného (5) i odborného (31)
vzdělávání, dále exkurze spolupracujících institucí a další stáže.
Zahradnická fakulta pořádala v roce 2014 v rámci celoživotního vzdělávání 2 semestry kurzu
Ovocný strom v krajině 2014 (březen – listopad 2014), což představovalo celkem 15 výukových
dnů a 25 absolventů (vydaných certifikátů). Dále proběhl v termínu 25. až 27. srpna 2014 kurz
Inovace a trendy ve výuce předmětů Aranžování rostlin a Floristika, kurz byl v rozsahu 32
výukových hodin a účastnilo se ho 14 osob. Na základě společné metodiky schválené MZe ČR
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně garantovala ve spolupráci s Národním
vinařským centrem a Středním odborným učilištěm zahradnickým výcvik a výběr degustátorů
vín ČR. Výcvik degustátorů se konal dva dny 29. a 30. května 2014 v Národním vinařském
centru Valtice. Výběr degustátorů složený z teoretické a praktické zkoušky se konal dne 5.
června 2014 v Národním vinařském centru Valtice. Zkoušky ze 44 žadatelů úspěšně složilo 15
degustátorů s uděleným osvědčením o úspěšném absolvování výběru specializovaných
expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín.

Výuka předmětu Květinářství pro ZAKA probíhající v Akademické zahradě.
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3

STUDENTI

3.1

Studenti v akreditovaných studijních programech, samoplátci a
studenti nad 30 let

V termínu k 31. prosinci 2014 na Zahradnické fakultě studovalo ve všech formách studia 1274
studentů, z toho 918 na bakalářském studiu, 288 na navazujícím magisterském studiu a 68 na
doktorském studiu, tak, jak je uvedeno dále v tabulce č. 5. Samoplátce Zahradnická fakulta
v současné době nemá. V bakalářském stupni studia je 122 studentů starších 30 let, na
navazujícím magisterském stupni 59 a na doktorském stupni 17, celkem tedy 198 (viz tabulka č.
6).
Tab. č. 5 - Studenti v akreditovaných studijních programech
Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity v
Brně
KKOV P
zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41,43

Bakalářské
studium
K/D
679

P
239

Navazující
magisterské
studium
K/D
192

Doktorské
studium

96

68

CELKEM

1274

Tab. č. 6 - Studenti ve věku nad 30 let
Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity v
Brně
KKOV P
zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky

3.2

41,43

Bakalářské
studium
K/D
4

P
118

Navazující
magisterské
studium
K/D
0

Doktorské
studium

59

17

CELKEM

198

Neúspěšní studenti a opatření pro snížení studijní neúspěšnosti

V roce 2014 ukončilo studium (zanechalo nebo nesplnilo podmínky) 251 studentů
bakalářského, 28 studentů navazujícího magisterského a 9 studentů doktorského studia, celkem
tedy 288 studentů, což dokládá tabulka č. 7.
Na základě zpřesnění Studijního a zkušebního řádu byly určeny podmínky pro zápis do druhého
semestru studia a do dalších semestrů. K postupu do druhého semestru studia musí student
získat v prvním semestru studia v příslušném studijním oboru daného programu alespoň 12
kreditů. V dalších semestrech musí student získat minimálně 40 kreditů v součtu za poslední dva
studované semestry. Kontrola průběhu studia, zápisu, absolvování předmětů a uznávání kreditů
je automatizována a je realizována využitím Univerzitního informačního systému.
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Tab. č. 7 - Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech
Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity
v Brně
KKOV P
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky

41,43

Bakalářské
studium
K/D
173

P
78

Navazující
magisterské
studium
K/D
9

Doktorské
studium

19

9

CELKEM

288

Studijní neúspěšnost odpovídá v bakalářském stupni studia reálným možnostem a
schopnostem studujících, přičemž se projevují nedostatky nižších stupňů vzdělávací
soustavy. V kategorii doktorského studia je hlavním důvodem ukončení studia tragická
finanční podpora studentů stipendiem.

Obálka každoročně vydávané tištěné brožury Informace o studiu pro uchazeče o studium na ZF MENDELU.
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4

ABSOLVENTI

4.1

Absolventi akreditovaných studijních programů

V jednotlivých akreditovaných programech Zahradnické fakulty úspěšně ukončilo studium
bakalářského stupně celkem 163 absolventů, z toho 40 v kombinované formě studia a celkem
122 absolventů navazujícího magisterského studia (z toho 19 z kombinované formy studia).
Doktorský stupeň studia ukončilo celkem 6 absolventů. Za rok 2014 úspěšně ukončilo na
Zahradnické fakultě celkem 308 absolventů – tabulka č. 8.
Tab. č. 8 - Absolventi akreditovaných studijních programů
Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity
v Brně

Bakalářské
studium
KKOV P

zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky

4.2

41,43

K/D
123

P
40

Navazující
magisterské
studium
K/D
103

Doktorské
studium

19

6

CELKEM

308

Spolupráce a kontakt s absolventy

Kontakty se svými absolventy jsou udržovány prostřednictvím spolku absolventů a dále v rovině
odborných setkání a např. při zajišťování praxe posluchačů atd. Zahradnická fakulta realizuje
kontakty s absolventy díky účasti na odborných akcích, konferencích a workshopech.
Spolupracuje v rámci projektu OP VK – Partnerské sítě pro zahradnictví a zahradní a
krajinářskou architekturu formou exkurzí a odborných přednášek i spoluúčastí na pořádaných
kurzech. Pravidelně probíhá soustřeďování kontaktů absolventů, aby je fakulta mohla využívat
v následné komunikaci.

4.3

Zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů

Fakulta se zapojila spolu s ostatními fakultami do univerzitního projektu zaměřeného na
průzkum mezi absolventy a současně mezi zaměstnavateli našich absolventů. Bohužel
odezva ze strany zaměstnavatelů i absolventů nebyla příliš početná, nicméně fakulta získala
řadu cenných informací.
ZF získává zpětnou vazbu prostřednictvím spolupráce s profesními svazy, které vznáší
požadavky a připomínky ke kvalitě a profilu absolventů jednotlivých oborů všech studijních
programů.
Externí odborníci z praxe se také pravidelně zúčastňují jednání odborných komisí a orgánů
fakulty, do kterých jsou delegováni. Jedná se zejména o Oborové sekce studijních programů,
jednání Vědecké rady ZF a Oborové rady PGS. Velmi cennou zpětnou vazbou jsou také
připomínky a doporučení externích členů komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby
závěrečných prací.
V neoficiální rovině získávají akademičtí pracovníci i vedení fakulty informace o
uplatnitelnosti absolventů v každodenním kontaktu s odbornou praxí při běžné komunikaci
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nebo v rámci spolupráce při řešení společných výzkumných témat. Ve firmách pracuje velmi
mnoho absolventů, kteří jsou schopni přesně definovat požadavky současné praxe na
absolventy ZF.
4.4

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli

Studenti ZF se účastnili Kariérních dnů organizovaných na univerzitní úrovni. Fakulta eviduje
a rozšiřuje databázi potenciálních zaměstnavatelů i firem, které umožňují studentům
absolvovat povinnou praxi.
Studenti ZF se v roce 2014 účastnili již pátého ročníku kontraktačního setkání studentů a
absolventů s potenciálními zaměstnavateli „Trhu pracovních příležitostí“. Na tomto setkání
se prezentovali zaměstnavatelé, kteří měli v krátkodobém či dlouhodobém horizontu zájem
o absolventy Zahradnické fakulty, anebo chtěli spolupracovat se ZF i v jiných oblastech. Akce
se zúčastnil i zástupce úřadu práce, který poskytl důležité informace pro budoucí absolventy.
Na akci bylo registrováno na 20 firem a organizací. Obdobný karierní den, zaměřený na
budoucí absolventy, s názvem „Odstartuj“ byl organizována na univerzitní úrovni. Kromě
zmíněných akcí probíhá průběžně během celého roku zprostředkovávání nabídek
potenciálních zaměstnavatelů současným studentům prostřednictvím Děkanátu ZF. Celá
řada spolupracujících organizací rovněž umožňuje studentům absolvovat povinnou praxi.

Přebal brožury Zpráva o činnosti s informacemi pro potenciální partnery a spolupracujícími institucemi.
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5

ZÁJEM O STUDIUM

5.1

Zájem o studium na vysoké škole

O zájmu studovat na Zahradnické fakultě MENDELU svědčí počet podaných přihlášek (celkem
1120), který převyšuje násobně počet studentů zapsaných ke studiu (na všech stupních 525).
Veškeré údaje podle Vyhlášky MŠMT 276/2004 Sb. jsou zveřejněny na Úřední desce ZF.
Skutečný počet přijímaných studentů vycházel z předpokládaného počtu přijatých studentů,
případně studentů s přerušeným nebo ukončeným studiem a možnosti přijímaného počtu
studentů stanoveného MŠMT ČR. Počty v jednotlivých stupních studia udává tabulka č. 9.
Tab. č. 9 - Zájem o studium na vysoké škole
Zahradnická
fakulta
Mendelovy
univerzity

Bakalářské studium

Navazující magisterské
studium

Doktorské studium

v Brně

zeměděl.les.
a veter. vědy
a nauky

5.2

KKOV

Počet
přihlášek

Počet
přijatých

Počet
zapsaných
ke studiu

Počet
přihlášek

Počet
přijatých

Počet
zapsaných
ke studiu

Počet
přihlášek

Počet
přijatých

Počet
zapsaných
ke studiu

41,43

896

599

373

198

149

132

26

21

20

Charakter přijímacích zkoušek

Přijímací řízení na bakalářském stupni studia na Zahradnické fakultě sestávalo v roce 2014 z:
- přijímacích zkoušek u oboru Zahradní a krajinářská architektura a Zahradní a krajinářské
realizace. Přijímací zkoušky se konaly ve dvou kolech: v prvním kole talentové zkoušky (jen
ZAKA), test z biologie a dějin kultury (ZAKA i ZKR). Ve druhém kole se konaly ústní pohovory.
- posouzení výsledků ze střední školy a prospěchu u maturity u ostatních oborů.
Pro navazující magisterské studijní programy se konaly přijímací zkoušky u studijního
programu Zahradní a krajinářská architektura, součástí byly výsledky z bakalářského stupně
studia a ze státní bakalářské zkoušky, dále se započítávaly výsledky z klauzurní zkoušky a bylo
hodnoceno odevzdané portfolio školních i mimoškolních prací studentů.
Absolventi bakalářského studijního programu Zahradnické inženýrství na ZF byli po
absolvování bakalářské zkoušky přijati do magisterského studia na základě přihlášky,
výsledků z bakalářského stupně studia a výsledků u státní bakalářské zkoušky.
Absolventi jiného bakalářského studijního programu se po předložení diplomu museli
podrobit ústnímu pohovoru s diferenciačními zkouškami z okruhů, které jsou předmětem
státní bakalářské zkoušky u oborů ZF.
Přijímací zkoušky jsou připravovány a organizovány vlastními akademickými pracovníky
Zahradnické fakulty, bez účasti externích dodavatelů.
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5.3

Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří
úspěšně absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole

Z celkového počtu studentů na navazujícím magisterském stupni studia je 6, kteří studovali
v předcházejícím bakalářském stupni na jiné vysoké škole, na doktorském stupni 2 studenti.

5.4

Komunikace se středními školami, resp. informování uchazečů o studiu

Zahradnická fakulta spolupracuje se středními školami v oblasti informování uchazečů o
studium, rozesílá informační tiskoviny na celou řadu odborných škol i gymnázií, uskutečňuje
výjezdy na odborné školy v celé republice i na Slovensko, vybrané školy (ty, ze kterých se
hlásí na ZF více studentů) přijíždí na fakultu a jsou pro ně organizovány tematicky zaměřené
dny otevřených dveří. Na fakultě je dále pořádán dvakrát v roce Den otevřených dveří.
Fakulta se aktivně účastní veletrhů pomaturitního vzdělávání v ČR (Brno, Praha) i na
Slovensku (Bratislava, Nitra). Neformálně jsou uchazeči o studium, respektive celá široká
veřejnost, informováni prostřednictvím oborových zahradnických výstav (FLORA Olomouc a
Bratislava) či oborových soutěží (např. Děčínská kotva, Brněnská růže, Victoria Regia či
Havířov v květech). Pro potřeby všech výše zmíněných prezentací byla v roce 2014 vytvořená
komplexní prezentační sada ZF MENDELU v jednotném grafickém stylu fakulty prezentační
bannery, rollupy, pop-up stěna a prezentační stolky) potřebná pro moderní prezentaci na
výstavách a veletrzích odpovídající soudobým způsobům firemní propagace. Současně bylo
zpracováno široké portfolio tištěných propagačních materiálů v českém i anglickém jazyce –
4 brožury a 14 letáků o ústavech a fakultě, včetně letáku k Akademické zahradě.
Nejdůležitějším komunikačním prostředkem s uchazeči a veřejností patří prezentace fakulty
prostřednictvím webového rozhraní. Fakultní Facebook profil vykazuje pozvolný, ale
kontinuální růst (aktuálně přes 1400 označení like) fanoušků a odběratelů zveřejňovaných
zpráv. V roce 2014 byl upraven vzhled oficiálních www stránek MENDELU, které získaly
modernější vzhled a soudobé prvky využívané v rámci webových prezentací. Zahradnická
fakulta MENDELU zpracovala tuto podobu jako první ze všech univerzitních součástí a
kontinuálně je doplňuje dalšími potřebnými informacemi. Byl rovněž zprovozněn informační
web pro studenty www.zahradnickafakulta.cz, který je zaměřen především na uchazeče o
studium.

Webové rozhraní pro uchazeče o studium na ZF MENDELU.
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6

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

6.1

Akademičtí pracovníci

Tab. č. 10 - Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků
Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity
v Brně

Akademičtí pracovníci
Odborní
CELKEM Profesoři Docenti
asistenti
51,677

5,155

14,276

Vědečtí
pracovníci

Asistenti

23,627

8,619

CELKEM

18,563

70,24

Tab. č. 11 - Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen
Zahradnická
fakulta
Mendelovy
univerzity
v Brně

do 29 let
30-39 let
40-49 let

Akademičtí pracovníci
Odborní
Profesoři
Docenti
asistenti
Asistenti
CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM
ženy CELKEM ženy
1
4
1
2
15
4
8
3
4
7
2
1

50-59 let
60-69 let
nad 70 let
CELKEM

2
2
2
6

0

7
2

3

2
3

2
1

1

15

3

28

7

15

CELKEM
Vědečtí
pracovníci
CELKEM
ženy
6
6
10
4
5
4

5

4

3

1
26

17

18
46
23
24
8
3
122

Tab. č. 12 - Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené
kvalifikace
Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
Rozsahy úvazků
do 0,3
do 0,5
do 0,7
do 1,0
Celkem

prof.
1

5
6

Akademičtí pracovníci
DrSc., CSc., Dr.,
doc.
Ph.D., Th.D.
3
5
1
15
19
15
28

19

CELKEM
ostatní
3
6
1
5
15

7
11
2
44
64

6.1.1 Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím

Na Zahradnické fakultě jsou zaměstnáni 3 akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím.
6.1.2 Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2014 s uvedením jejich průměrného věku

V souvislosti s podporou celoživotního zvyšování kvality práce akademických pracovníků je
na ZF využíván karierní systém navázaný na motivující systém odměňování na základě
transparentních pravidel. V roce 2014 byli na Zahradnické fakultě v oboru Zahradnictví
úspěšně habilitováni 3 docenti a 1 profesor. Mezi docenty byli 2 kmenoví pracovníci Mgr. M.
Baránek Ph.D., Ing M. Baroň, Ph.D., jako třetí absolvoval habilitační řízení Dr. Ing. Jaroslav
Salava z VÚRV Praha Ruzyně. V roce 2014 byl také jmenován jeden profesor doc. Ing. P.
Zemánek, Ph.D. Věkový průměr nově jmenovaných docentů je 40,6 roků a profesora 59 roků.

Tab. č. 13 - Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků VŠ
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Počet kurzů

Kurzy orientované na obecné dovednosti
Kurzy odborné
CELKEM

6.2

5
31
36

Počet účastníků
229
331
560

Kariérní řád, motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v závislosti na
dosažených výsledcích

Zahradnická fakulta využívá motivační program, který je zaměřen na klíčové oblasti
výkonových parametrů jejích zaměstnanců. Program podporuje a hodnotí výkony v oblasti
publikační aktivity, tvůrčí a umělecké činnosti, kariérního růstu a dalších excelentních
výstupů. Program je také zaměřen na studenty doktorského stupně. Motivační program je
využíván od roku 2012 a každoročně novelizován na základě vyhodnocení růstu kvalitativních
parametrů.
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7
7.1

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ
Stipendia studentů, realizace vlastních stipendijních programů

Studenti mohou získat sociální, prospěchová a ubytovací stipendia, přidělování se řídí
Stipendijním řádem – viz tabulka č. 14.
Tab. č. 14 - Stipendia studentům dle účelu
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Účel stipendia
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

Počty studentů
101

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky dle §
91 odst. 2 písm. b)
na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, § 91
odst. 2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
z toho ubytovací stipendium
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)
jiná stipendia
CELKEM

7.2

56

1
12
528

55
753

Přístup ke studentům se specifickými potřebami

Studenti se specifickými potřebami jsou na fakultě ve spolupráci s ICV evidováni, při zápisu
dostávají všichni studenti informační materiály. Systém podpory studentům se specifickými
potřebami na MENDELU poskytuje každému studentovi a uchazeči o studium se specifickými
potřebami v maximální možné míře takovou službu nebo úpravu studia a prostředí, které
umožní důsledky postižení projevující se při studiu kompenzovat. Poskytované služby a
úpravy však nesmějí snižovat studijní nároky, každý student MENDELU musí prokázat stejné
průběžné i výstupní výsledky pro dosažení požadované kvalifikace. Využití systému podpory
je dobrovolné. Student/uchazeč o studium se může rozhodnout, zda podporu využije nebo
bude studovat/ucházet se o studium bez podpory.
Úprava podmínek studia závisí na typu a rozsahu postižení, zahrnuje například: navýšení času
při písemném zkoušení, volbu mezi ústní a písemnou formou zkoušení, dle potřeb studenta,
využití poradenských služeb Poradenského centra - psycholog, speciální pedagog, poskytnutí
studijních materiálů v elektronické podobě, poskytnutí podpůrných technických prostředků,
vytvoření individuálního studijního plánu.
Úprava podmínek vychází z potřeb studenta a aktuálních možností univerzity, převažuje
snaha zvyšovat přístupnost vzdělávání v různých oborech.
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Zahradnická fakulta MENDELU má vybudován bezbariérový přístup do budovy „A“ v Lednici,
bezbariérový vstup také do pavilonu D, což představuje menzu, knihovnu, ateliérové
cvičebny a posluchárny.
Zahradnická fakulta MENDELU vlastní dvě mobilní nájezdové rampy pro tělesně postižené
vozíčkáře. Rampy jsou lehce přenositelné a využitelné ke vstupu do různých budov a
místností fakulty, v současné době jsou využívány pro bezbariérový přístup do učebny
v areálu Mendelea.
7.3.

Podpora mimořádně nadaných studentů

Podpora talentovaných studentů je realizována v oblastech studia, reprezentace univerzity,
výzkumných aktivit a dalšího vzdělávání.
Studijní a zkušební řád MENDELU umožňuje studentům individuální studium a ukončení
studia dříve, než je standardní doba studia, vynikající výsledky jsou oceňovány
prospěchovým stipendiem, jednorázovými odměnami při ukončení studia – „Cena rektora“,
„Cena děkana“, „Pochvalné uznání děkana za závěrečnou práci“. Dále fakulta poskytuje
mimořádnou odměnu za úspěšnou prezentaci na konferenci, mimořádnou odměnu za
úspěšnou reprezentaci školy (např. ve sportu, hudbě, výtvarném umění, literární činnosti
apod.), možnost konzultační formy studia, možnost studia na partnerských univerzitách
v zahraničí, možnost zapojení do vědeckých a tvůrčích týmů dle svého zájmu a nabídky
odborných ústavů.
Další formy individuální podpory představují prospěchové stipendium za vynikající studijní
výsledky, mimořádné stipendium za reprezentaci fakulty, resp. univerzity, finanční podpora
zaměřená na prezentaci výsledků výzkumných aktivit na konferencích či formou publikací
(například prostřednictvím Interní grantové agentury), možnost využívat pracoviště
univerzity/fakulty při zapojení do výzkumných týmů anebo finanční podpora při zahraničních
cestách za účelem výzkumu a prezentace výsledků výzkumných aktivit, případně při
zpracování závěrečné práce.
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8
8.1

INFRASTRUKTURA
Úroveň informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační
infrastruktury

Tab. č. 15 - Fondy knihoven
Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
Přírůstek knihovního fondu za
rok
Knihovní fond celkem

Počet
2043
24945

Počet odebíraných titulů
periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)*

103/639

Základní kostru informační struktury tvoří na Zahradnické fakultě její webové stránky, včetně
webových stránek jednotlivých ústavů, elektronický univerzitní informační systém,
počítačové učebny, informační stojany a multimediální obrazovky včetně WiFi lokální sítě.
Webové stránky fakulty tvoří primární zdroj informací pro studenty, pracovníky i veřejnost.
Vedle těchto informačních funkcí sehrávají nezastupitelnou prezentační funkci.
Webové stránky jednotlivých ústavů fakulty poskytují ucelený přehled informací o jejich
zaměření, personálním obsazení, počtu a tematickém zaměření závěrečných prací a řadě
dalších údajů.
Univerzitní informační systém je programový systém (webový informační systém) původně
vytvořený domácím vývojem na Mendelově univerzitě v Brně za účelem automatizace její
studijní a vědecko-výzkumné agendy. V současné době tento informační systém pokrývá
všechny hlavní činnosti univerzity a postupně automatizuje další provozní a administrativní
agendy.
Studenti fakulty mají k dispozici počítačové učebny, ve kterých je realizována výuka, dále
informační centra (včetně PC centra ve fakultní knihovně) kde mají možnost využívat
připojení k síti Internet na úrovni portů či adres. Modernizované počítačové stanice jsou
vybaveny operačním systémem Windows, standardním balíkem Office i specializovanějšími
aplikacemi (např. pro práci s grafikou, statistickými analýzami apod.). Fakulta je připojena
pomocí optického kabelu do sítě CESNET. Toto připojení nabízí rychlost 1 Gbps v obou
směrech. Přístup k internetu je v celém kampusu zajištěn pomocí bezdrátové sítě Eduroam
pro všechny studenty a zaměstnance školy. Studentům jsou také k dispozici dvě barevné
tiskárny formátu A3.
Infostojany tvoří nejnovější prvek informační infrastruktury fakulty a jsou umístěné
v prostorách vestibulu a chodeb fakulty. Infostojany jsou vybaveny grafickým uživatelským
rozhraním na bázi Linuxového operačního systému.
Nejnověji jsou prostory fakulty vybaveny multimediálními obrazovkami, které představují
systém propojených televizních obrazovek, na které je umístěn multimediální obsah (texty,
meteo-údaje, video, e-learningové opory, obrázky aj.). V roce 2014 došlo k doplnění
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knihovních fondů ZF o 1278 knižních titulů, 19 CD ROM, 4 DVD, 639 elektronických knih a
103 titulů odborných časopisů.

Kampus Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici.
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9

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

9.1

Kurzy a účastníci celoživotního vzdělávání

Zahradnická fakulta pořádala v roce 2014 v rámci celoživotního vzdělávání 2 semestry kurzu
Ovocný strom v krajině 2014 (březen – listopad 2014), což představovalo celkem 15
výukových dnů a 25 absolventů (vydaných certifikátů). Dále proběhl v termínu 25. až 27.
srpna 2014 kurz Inovace a trendy ve výuce předmětů Aranžování rostlin a Floristika, kurz byl
v rozsahu 32 výukových hodin a účastnilo se ho 14 osob.
Tab. č. 16 - Kurzy celoživotního vzdělávání (počty kurzů)
Zahradnická fakulta
Mendelovy
univerzity v Brně

zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

Kurzy orientované na výkon
povolání
do 15
do 100
do 15
KKOV hod
hod
více
hod
41,43

Kurzy zájmové
do 100
hod
více
1

CELKEM

1

2

Tab. č. 17 - Kurzy celoživotního vzdělávání (počty účastníků)
Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity
v Brně

zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky

Kurzy zájmové
do 15
do 100
KKOV hod
hod
více
41,43

14

Promoce 2014.

25

25

CELKEM
U3V
39

10 VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST
10.1

Naplňování Dlouhodobého záměru ZF MENDELU (včetně aktualizací)
v oblasti rozvoje výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Vyhodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru Zahradnické fakulty v Lednici je zveřejněno
samostatným dokumentem na Úřední desce fakulty.

10.2

Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti

Do výzkumných aktivit jsou zapojováni také studenti bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programů prostřednictvím řešení svých kvalifikačních prací a
disertací, což umožňuje mj. částečně realizovat výzkumné aktivity přímo ve výuce, včetně
inovací sylabů předmětů a produkci multimediálních učebních textů. Významnou platformou
studentského výzkumu je Interní grantová agentura MENDELU (IGA), která podporuje
zejména studenty doktorských studijních programů. V roce 2014 bylo na ZF řešeno celkem
14 projektů financovaných částkou 2 479 tis. Kč. Akademičtí a výzkumní pracovníci jako
řešitelé výzkumných projektů všech typů vhodným způsobem inovují přednášky a cvičení v
souladu s vědeckými poznatky a zkušeností získanou tvůrčí činností.
Aktuální vědecko-výzkumné a další poznatky byly průběžně v roce 2014 prezentovány
vědeckými pracovníky i doktorandy při jejich aktivních účastech na seminářích, workshopech
a konferencích na tuzemské i mezinárodní úrovni. Z nejvýznamnějších zahraničních
konferencí lze uvést IHC 2014 – Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (Austrálie), 37th
World Congress of Vine and Wine (Argentina), ECLAS – Conference PORTO 2014
(Portugalsko) a řada dalších.
Velkým přínosem je také spolupráce akademických pracovníků s odborníky z praxe. Na ZF
bylo v roce 2014 přizváno více než 30 externích odborníků, kteří realizovali samostatné
přednáškové bloky, nebo bloky, které byly přímou součástí vyučovaných předmětů.
Opomíjet nelze ani přímou účast těchto odborníků ve Vědecké radě ZF, kde napomáhají při
formování nově schvalovaných programů a oborů.

10.3

Zapojení studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících
magisterských studijních programům tvůrčí činnosti

Studentská tvůrčí činnost je na ZF významnou součástí vzdělávacího procesu. Je jednou z
hlavních forem systematické práce s nadanými a talentovanými studenty a motivačním
nástrojem k rozvoji samostatné tvůrčí práce všech studentů. Tvůrčí činnost se zpravidla
realizuje formou samostatné tvůrčí práce studentů v rámci pedagogické, vědecké a umělecké
činnosti jednotlivých ústavů napříč ZF. Specifickou formu ateliérového výzkumu, do kterého
se v oboru Zahradní a krajinářská architektura zapojují také studenti, představují smluvní
vztahy mezi fakultou a externími subjekty při procesu plánování, navrhování a projektování.
Výzkumné úkoly jsou tak směřovány do oblastí dotváření a spoluvytváření urbánních
prostorů, do oblasti biotechnických opatření, správy a managementu zeleně či do oblasti
dotváření a ochrany krajiny ve vztahu k výrobě, bydlení, rekreaci a dopravě.
Studenti zapojení do studentské tvůrčí činnosti mají při řešení stanovených úkolů možnost
využívat materiální a technické vybavení v rozsahu potřebném pro úspěšné splnění úkolů a
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současně se účastnit seminářů, přednášek, workshopů a konferencí realizovaných na fakultní
i celouniverzitní úrovni. Výsledky studentů dosažené v rámci studentské tvůrčí činnosti jsou
prezentovány v soutěžích bakalářských a diplomových pracích, závěrečných zprávách IGA
projektů a v dalších publikacích.

10.4

Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce
2014

V roce 2014 bylo Zahradnickou fakultou při řešení projektů výzkumu a vývoje v ČR v roli
koordinátor/partner celkově získáno 16434 tis. Kč. Při řešení projektů v rámci IGA se v roce
2014 jednalo o částku 2528 tis. Kč. Zahradnická fakulta realizuje aplikovaný výzkum formou
smluvních zakázek strategických partnerů a formou projektové spolupráce v projektech
aplikovaného výzkumu s jinými subjekty (vysokými školami, soukromými firmami, dalšími
subjekty). V roce 2014 fakulta realizovala v této kategorii celkem 16 zakázek ve finančním
objemu 6885 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější zakázky patří dlouhodobá zakázka MZe ČR
v oblasti úchovy genetických zdrojů kulturních rostlin a také zakázka realizovaná ve
spolupráci s italskou firmou a její českou pobočkou Vitrotree by Battistini s.r.o. Významná a
dlouhodobá spolupráce v oblosti aplikovaného výzkumu probíhá např. i v oblasti výroby vín a
destilátů s firmami Znovín Znojmo a.s. a STOCK Plzeň-Božkov, v oblasti zahradnické produkce
s firmou Zahradnictví LITOL s.r.o. aj.

10.5

Konference, semináře a workshopy

10.5.1

Vědecké konference

Pořádání konferencí má strategický význam v rámci komunikační politiky. V roce 2014 se
této aktivity ZF zhostila ve 3 případech.
Národní
- Dne 15.04.2014 byla na ZF uspořádána konference s názvem „DNY TECHNIKY 2014”,
která byla tematicky zaměřena na problematiku mechanizačních prostředků
využívaných v zahradnické a komunální oblasti. Konference, na které bylo přítomno
70 účastníků z řad studentů, akademických a vědeckovýzkumných pracovníků
Zahradnické fakulty, odborné veřejnosti, proběhla pod záštitou Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně a odbornou garancí Ústavu zahradnické techniky, za
podpory projektu Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu, reg. č.
CZ.1.07/2.4.00/31.0089.
Mezinárodní
- Ve dnech 24-26.09.2014 byla na ZF uspořádána mezinárodní konference s názvem
„Horticulture in quality and culture of life“. Konference se celkem zúčastnilo více jako
180 účastníků z celé Evropy, USA, Iránu a Egypta. Aktivně formou posteru nebo
přednášky na konferenci vystoupilo celkem 100 účastníků. Konference byla finančně
podpořena z projektu OPVK „Inovace studijních programů zahradnických oborů s
důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů,
CZ.1.07/2.2.00/28.0220.
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-

10.5.2

Ve dnech 29 – 30.6.2014 se uskutečnila dvoudenní mezinárodní konference s názvem
Lidé a krajina, Evropská úmluva o krajině v praxi, který byl koncipován jako diskusní
fórum s cílem sdílení myšlenek a zkušeností z implementace Evropské úmluvy
o krajině. Konference byl zaměřen na diskuzi mezi experty z různého profesního
pozadí. Tematicky byla konference zaměřena zejména na tyto oblasti: krajinné
plánování a management – nejlepší praxe, participace a Evropská úmluva o krajině
a vzdělávání a Evropská úmluva o krajině. Na konferenci bylo přítomno 100
účastníků, z toho 30 ze zahraničí.
Významné odborné akce, semináře a konference pořádané na fakultě

Fakulta v rámci možností a individuálních kontaktů jednotlivých akademických pracovníků
spolupracovala s oborovými svazy a v rámci projektu OPVK „Partnerské sítě“ pak pokračovala
v těsné spolupráci s oborovými svazy - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)
o.s., Svaz květinářů a floristů Olomouc o.s. a Svaz zakládání a údržby zeleně, n.o.
Vedle konferencí bylo pod záštitou zahradnické fakulty v roce 2014 zorganizováno a
uspořádáno celkem 18 akcí v podobě seminářů, kurzů, akreditovaných kurzů dalšího
vzdělávání akademických pracovníků a workshopů, aj.

10.6

Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů

10.6.1

Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných
studijních programech

V roce 2014 bylo do tvorby a uskutečňování studijních programů, která probíhala zejména v
rámci realizace projektů OPVK v oblasti zapojeno celkem 25 subjektů (externistů), z toho 9
v zimním semestru a 16 v letním semestru. Zapojení probíhalo nejčastěji formou přednášek
odborníků z praxe, výběrem témat pro semestrální, bakalářské a diplomové práce a
konzultací v rámci přípravy, apod. Studenti absolvovali stáže a exkurze ve firmách a dalších
institucích.
10.6.2

Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné
absolvování praxe po dobu alespoň jednoho měsíce

Všechny bakalářské a magisterské studijní obory zajišťované Zahradnickou fakultou obsahují
odborné praxe ve sledované délce, tj. min. 1 měsíc. Počet těchto oborů je v současnosti 10.

10.7

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací

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).
Fakulta zajišťuje přenos inovací zejména prostřednictvím projektů TAČR, ale také v rámci
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výzkumných center a již zmiňovaným smluvním výzkumem. Transfer technologií probíhá jak
v rámci dalších národních projektů, tak i při spolupráci se zahraničními subjekty. Užitečnost
této spolupráce je potvrzena příspěvky firem a institucí, např. do projektů TAČR
z neveřejných zdrojů.

10.8

Počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití
výsledků výzkumu, vývoje a inovací

Zahradnická fakulta realizuje aplikovaný výzkum formou smluvních zakázek strategických
partnerů a formou projektové spolupráce v projektech aplikovaného výzkumu. V roce 2014
fakulta v této kategorii realizovala celkem 16 zakázek (viz tab. č.18).
Tab. č. 18 - Smluvní výzkum – zakázky
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Řešitel

Objednatel/zadavatel

ústavy ZF - Národní program
konzervace a využití genofondu
rostlin

MZe - genofondy

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Zahradnictví LITOL,s.r.o.

Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.

VURV Praha

Ing. Jiřina Vojtíšková

JET COMPANY, Praha
Jihomoravské centrum pro
mezinárodní mobilitu, Brno

Ing. Pavol Kaššák
doc. Dr. Ing. Petr Salaš - zakázka
na realizaci vzdělávacího kurzu
Dr. Ing. Anna Němcová
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

2014

MZe-UZEI

1.4.2014 31.3.2015
1.7.2014 30.11.2014
1.4.2014 - 1.9.2014
1.9.2013 31.3.2014
2014

Designfoods s.r.o.
NVC Valtice

doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

ZNOVÍN ZNOJMO a.s.

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

STOCK Plzeň-Božkov

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

STOCK Plzeň-Božkov

doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

G M CHEMIE spol. s r.o.

Ing. Martina Kudělková

Vitrotree by Battistini s.r.o.

prof. Ing. Jiří Damec, CSc.

Thermal Pasohlávky, a.s.

doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová

Městys Doubravice nad
Svitavou

doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová

Obec Loděnice

10.9

Doba řešení
od-do

6/2014 - 1/2015
1/2014 - 11/2014
2.9.2013 10.11.2014
1.6.2014 31.07.2014
22.08.2014 29.08.2014
1.8.2014 15.11.2014
02/2014 -1.4./2015
16.9.201431.10.2015
20.1.2014 30.11.2014
17.2.2014 30.11.2014

Výše příjmů ze smluvních zakázek

V roce 2014 fakulta realizovala 16 zakázek ve finančním objemu 6885 tis. Kč. Mezi
nejvýznamnější zakázky patří dlouhodobá zakázka MZe ČR v oblasti úchovy genetických
zdrojů kulturních rostlin a také zakázka realizovaná ve spolupráci s italskou firmou a její
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českou pobočkou Vitrotree by Battistini s.r.o. Významná a dlouhodobá spolupráce v oblosti
aplikovaného výzkumu probíhá např. i v oblasti výroby vín a destilátů s firmami Znovín
Znojmo a.s. a STOCK Plzeň-Božkov, v oblasti zahradnické produkce s firmou Zahradnictví
LITOL s.r.o. aj.

10.10

Působení fakulty v regionu

V rámci možností rozpočtu fakulty propagace probíhá na všech úrovních. Byla realizována
řada inzerátů v tiskovinách lokálního (např. Výletní noviny LVA), regionálního (např.
informační brožura k LVA) i národního dosahu (např. Kam po maturitě, Učitelské noviny).
Fakulta se prezentuje na regionálních i národních výstavách a veletrzích vztahujících se nejen
na nábor nových studentů (Gaudeamus), ale prezentuje se rovněž na oborově významných
akcích (FLORA Olomouc i Bratislava) atd. Na místní úrovni fakulta pořádá vybrané akce
(Víkend otevřených zahrad, sezónní výstavy na Rybničním zámečku, diskuzní večery
s promítáním záznamů pořízených v rámci studia v prostorách místního kina atd.), na kterých
prezentuje svoji činnost především obyvatelům z širšího okolí Lednice.
Fakulta je zapojena do projektu Multifunkční centrum zámek Lednice, v rámci kterého budou
plánovány vzdělávací aktivity pro nejširší veřejnost.

Zahradnická fakulta MENDELU se pravidelně otevírá široké veřejnosti několikrát v roce, např. Akademickou zahradu ZF MENDELU mohli
návštěvníci shlédnout i s odborným komentářem v rámci Víkendu otevřených zahrad (14. - 15. 6. 2015).
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11 INTERNACIONALIZACE
11.1

Strategie fakulty v oblasti
mezinárodního prostředí

rozvoje

mezinárodních

vztahů

a

Strategií Zahradnické fakulty v oblasti mezinárodních vztahů bude i nadále udržení, rozvoj a
rozšíření spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti pedagogické i vědecko – výzkumné.
Prioritou je aktivní role v mezinárodních studijních programech (joint-degree) a získávání
studentů – samoplátců z mimo evropských zemí. Uvedené prioritní oblasti jsou v úzké
interakci a mají zásadní význam pro ukazatel kvality. V současnosti lze zahraniční spolupráci
fakulty označit jako efektivní a do budoucna je nutné nabízející se vhodné příležitosti
pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti aktivně využívat. Pro propagaci fakulty
v zahraničním prostředí slouží elektronické i tištěné materiály, které byly zpracovány na
úrovni odpovídající současnému PR trendu, je realizována aktivní spolupráce se zahraničním
zastupitelským úřadem a v neposlední řadě je otázka propagace a představení zaměření
fakulty diskutována během dílčích pracovních cest.

11.2

Zapojení fakulty do mezinárodních vzdělávacích, výzkumných a
vývojových programů. Podpora širšího zapojení do mezinárodních
projektů, tematických sítí a odborných aktivit

Zahradnická fakulta aktivně participuje v různých mezinárodních vzdělávacích programech.
Tradičně nejširší pokrytí zaujímá prostředí programu Erasmus+, kdy bylo v roce 2014 vysláno
na studijní pobyty 34 studentů a pro studium ze zahraničí přijato 6 studentů, dále bylo
realizováno 9 zaměstnaneckých mobilit a naopak ze zahraničí v rámci tohoto programu
hostovali na ZF 2 pracovníci. V rámci programu Ceepus hostovali na ZF 2 pracovníci a 2
studenti, naopak vysláni byli 3 studenti a 1 zaměstnanec. Významný nárůst mobilit
pracovníků nastal díky realizovaným projektům OPVK a aktivní účasti na mezinárodních
konferencích a vzdělávacích akcích.
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Tab. č. 19 - Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit

Zahradnická
fakulta
Mendelovy
univerzity
v Brně

Počet
vyslaných
studentů*
Počet
přijatých
studentů**
Počet
vyslaných
akademických
pracovníků***
Počet
přijatých
akademických
pracovníků****
Počet
vyslaných
ostatních
pracovníků

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Eras Come Grund Leo
Jean Erasmus
mus nius
tvig
nardo Monnet Mundus Tempus Další Ceepus Aktion

Rozvojové
programy
MŠMT Ostatní CELKEM

34

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

6

43

6

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

7

15

6

0

0

0

0

0

0

4

1

0

2

89

102

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

18

22

3

3

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti
studenti, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní).
** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v
roce 2013. Započítávají se studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní).
*** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2014 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají
se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pracovníci s délkou pobytu 5 a více dní.
**** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2014; započítávají se i ti pracovníci,
jejichž pobyt začal v roce 2013. Započítávají se pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní.

Tab. č. 20 - Zapojení do mezinárodních programů výzkumu a vývoje vč. mobilit
7. rámcový program EK
Zahradnická fakulta Mendelovy
univerzity v Brně

Počet projektů
Počet vyslaných studentů*
Počet vyslaných
akademických pracovníků***
Dotace v tis. Kč

CELKEM

Z toho MarieCurie Actions
1
0

2
559

Ostatní

CELKEM
3
2

4
2

5
1, 259

7
1,818

Pozn.:Ostatní projekty - Aktion (35 tis.Kč), Kontakt (664 tis.Kč) a COST (560 tis.).

V roce 2014 byla Zahradnická fakulta zapojena jako spoluřešitelská instituce v projektu 7. RP
EK, v rámci kterého byly uskutečněny 2 zaměstnanecké mobility. Roli koordinátora zastávala
ZF v projektu Kontakt, ve kterém byly uskutečněny 2 zaměstnanecké a 1 studentská mobilita
a v projektu COST další 3 mobility akademických pracovníků.
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Tab. č. 21 - Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Země
Albánie
Argentina
Austrálie
Belgie
Čína
Dánsko
Egypt
Ekvádor
Etiopie
Finsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Japonsko
Kypr
Maďarsko
Mexiko
Německo
Nizozemsko
Nový Zéland
Peru
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené království
Spojené státy americké
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Thajsko
Turecko
Ukrajina
CELKEM

Počet
vyslaných
studentů

Počet
přijatých
studentů

Počet
Počet
vyslaných
přijatých
akademických akademických
pracovníků
pracovníků
1
2
5
3
3
3
1

1
1
1
2
3

2
1

1

1
1
5
8
1
2
2

3
3
3
2

1
3

5
4

1

2
10

7

1

7
2
9
6
9
5
1
5
5
3
2
1
105

1

3
2

7
1
5

3
1
5
1
43

33

15

2

3
1
18

Tab. č. 22 - Projekty v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Typ programu
AKTION
Rozvojový projekt
MŠMT - Kontakt
Rámcový program EK
(7.RP)

Název projektu
69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic
and Austria, perspectives for further professional cooperation between
Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.

Rozvoj metod a studia stresového metabolismu a genomiky v Číně a České
republice.

COST

MARS - Markery asistované resistence vůči viru šarky švestek.
Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů
způsobujících onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto
onemocnění v ČR.

ČRA

Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně
Kembata Tembaro (Etiopie)

Tab. č. 23 - Seznam partnerských organizací
Země

Instituce

Anglie

Plumpton College, Sussex

Čína

Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences

Finsko

Oulu university of Applied Sciences

Finsko

University of Helsinki

Finsko

HAMK

Francie

Agrocampus Quest

Francie

Fesia Angers

Francie

Montpellier Supagro

Chorvatsko

Križevci College of Agriculture

Itálie

Universita degli studi della Basilicata

Itálie

Universita degli studi di Firenze

Itálie

Universita degli studi di Milano

Itálie

University of Catania

Kyrgyzstán

Kyrgyz State University of I. Arabaev - Faculty of Biology and Chemistry

Maďarsko

Corvinus university of Budapest

Německo

Hochschule Geisenheim university

Německo

Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover

Německo

Anhalt University of Applied Sciences - Hochschule Anhalt

Německo

Technische universitat Munchen

Německo

Technische universitat Dresden

Nizozemí

HAS Den Bosch, university of applied sciences

Nizozemí

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences

Nizozemí

Wageningen university
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Země

Instituce

Polsko

Jagiellonian University in Krakow

Polsko

Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla 2

Polsko

State School of Higher Vocational Education (PWSZ) in Skierniewice

Polsko

University of Agriculture, Krakow

Polsko

University of Life Sciences in Lublin

Polsko

Warsaw University of Life Sciences

Polsko

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Polsko

Poznan University of Life Sciences

Rakousko

IMC Fachhochschule Krems

Rakousko

University Bodenkultur Wien

Slovensko

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovensko

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovensko

Technická univerzita vo Zvolene

Slovinsko

University of Maribor

Slovinsko

University of Ljubljana

Srbsko

University of Novi Sad - Faculty of Agriculture

Spojené státy
americké

Lousiana State University

Španělsko

University Lleida

Španělsko

Universidad Politécnica de Valencia

Švédsko

Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala

Thajsko

Kasetsart University

Thajsko

Mae Fah Luang University

Turecko

Adnan Menderes University

Turecko

Eskisehir Osmangazi University

Turecko

Istanbul Aydin University

Turecko

Selcuk University

Turecko

Uludag university

Turecko

Inonu university

Turecko

Ege university

Turecko

Recep Tayyp Erdogan university

Turecko

Yuzuncuu Yil University
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12 ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
12.1

Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání

Hodnocení kvality vzdělávání je poměrně složité a není možné ho realizovat na základě
běžně kvantifikovatelných parametrů (např. studentohodin). Činnosti akademických
pracovníků jsou velmi rozmanité; pedagogicko-výchovná činnost je realizována v mnoha
(obtížně srovnatelných) formách. Ale právě tato rozmanitost a různorodost představuje
hlavní devizu fakulty a vytváří její atraktivitu.
Hodnocení kvality pedagogické a výchovné činnosti je zaměřeno na personální oblast (plnění
kvalifikačního růstu), vědecko-výzkumnou a uměleckou činnost, jako zdroje pro vzdělávání a
na pedagogickou práci (hodnocení přímé a nepřímé výuky). Každá oblast vyžaduje jiný
přístup a často i jinou delegaci odpovědností – jednoznačná kritéria pro hodnocení činností
v jednotlivých oblastech byla stanovena a postupně upřesňována, univerzita se připravuje na
využití systému ISHAP, který by měl představovat objektivní variantu hodnocení
akademických a vědeckých pracovníků v celé široké škále činností.
Fakulta má v rámci Univerzitního informačního systému zaveden vnitřní systém evaluace
výuky ze strany studentů, tento systém je v současné době využíván studenty, avšak nejsou
vypracována jednoznačná pravidla využití výsledků vedením fakulty.
Evaluace výuky probíhá vždy po skončení semestru, studenti se vyjadřují k předmětu jako
celku, hodnotí přínos předmětu, nové informace, zajištění předmětu studijní literaturou,
odhadují počet hodin věnovaných přípravě, studiu a ukončení předmětu. Dále hodnotí
přednášky a přednášejícího, jaké má odborné kvality, jaká je forma přednášek. Stejně jsou
hodnocena i cvičení předmětu a jednotliví cvičící – odborné kvality, přístup ke studentům,
ochota vysvětlovat, forma výuky, poskytování odborných konzultací. V závěru evaluací je
studentem hodnocena i zkouška z daného předmětu – náročnost požadavků, formulace
otázek i konečné hodnocení. Student může do systému vložit také poznámky k výuce
předmětu.
Výsledky evaluací jsou přístupny garantům předmětu, jednotlivým vyučujícím a proděkanům
a děkanovi fakulty, je možno je využívat i v personální oblasti. Vyplnit evaluaci může jen
přihlášený student, ale informační systém zaručuje anonymitu.
Jelikož všechny závěrečné práce musí být odevzdány do Univerzitního informačního
systému, je umožněno použití antiplagiátorského kontrolního programu, který umožňuje
před obhajobou závěrečných prací vyloučit práce, u kterých byla zjištěna shodnost. Od roku
2014 zavádí postupně univerzita systém Theses.cz.

12.2

Vnější hodnocení kvality vzdělávání

V oblasti akreditací jednotlivých bakalářských, navazujících magisterských i doktorských
studijních programů je situace na fakultě poměrně příznivá. Akreditační komise schválila
doposud všechny předložené žádosti o prodloužení platnosti akreditace i žádosti o akreditaci
nových oborů. Mírné připomínky Akreditační komise jsou v oblasti publikační činnosti, která
by měla být v případě některých oborů významnější.
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12.3

Porovnání (benchmarking) s obdobně zaměřenými VŠ v ČR, příp.
v zahraničí

Srovnání s podobně zaměřenými fakultami se provádí pouze neoficiálně, Zahradnická fakulta
spolupracuje s ČZU v Praze a s SPU Nitra, kde kromě spolupráce na projektech funguje
dlouholetá spolupráce v oblasti výměny akademických pracovníků fakult při konání
závěrečných zkoušek ve všech stupních studia. Rozvíjí se také užší spolupráce s Univerzitou
Krakow. Vzájemnými kontakty probíhá ad hoc vyhodnocení úspěšnosti v jednotlivých
oblastech činností, nicméně benchmarking je řešen na úrovni univerzity.

15. 4. 2014 se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v místnosti Státní akta seminář na téma Památková péče v souladu
s Evropskou úmluvou o krajině pod odbornou garancí prof. Dr. Ing. Bořivoje Šarapatky, CSc, z Univerzity Palackého v Olomouci
a doc. Dr. Ing. Aleny Salašové z Mendelovy univerzity v Brně.
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13 NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY
Tab. č. 24 - Členství fakulty v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích.
Mezinárodní asociace
Role ZF
EFLA (The European Federation for Landscape Architecture) Akreditace studijních programů ZAKA

Tab. č. 25 - Členství fakulty v profesních asociacích, organizacích a sdruženích.
Název
Ovocnářská unie Moravy a Slezska
Svaz integrovaných systémů pěstování ovoce
Svaz květinářů a floristů ČR
Školkařský svaz ČR
Zelinářská unie Čech a Moravy

Role ZF
člen
člen
člen
člen
člen

Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy
Studijní program Zahradní a krajinářská architektura je akreditován Evropskou federací pro
krajinnou architekturu (EFLA). Individuální ocenění pracovníků fakulty je uvedeno
v předchozím textu.

Pracovní návštěva zástupců ZF MENDELU na Lousiana State Univerzity v USA.
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14 ROZVOJ FAKULTY
14.1


Zapojení do rozvojových projektů MŠMT
rozvoj v oblasti budování zázemí pro vzdělávací, výzkumnou a uměleckou činnost a
také rozvoj kampusu fakulty představovala realizace následujících aktivit:
o
vybudování ateliéru a zázemí pro ústav plánování krajiny
o
rekonstrukce laboratoře ústavu zelinářství a květinářství
o
inovace počítačové učebny pro zahradní a krajinářskou architekturu
o
zahájení výstavby tematických zahrad (dokončení X. 2015)
o
rekonstrukce komunikací v areálu fakulty
o
výstavba solárního skleníku

15 DALŠÍ AKTIVITY
15.1

Další aktivity fakulty

Z významných událostí a aktivit fakulty v roce 2014 lze uvést:


březen – ocenění prof. Jana Goliáše zlatou medailí (Česká akademie zemědělských
věd)



duben – zlatá medaile za expozici ZF MENDELU na výstavě FLORA Olomouc (práce
studentů pod vedením Neugebauerová, Martinek v předmětu Floristika)



září – 1. místo v soutěži Park roku 2014 (autor Šimek a kol., park na říčním ostrově
Santos, Sušice)



říjen – dokumentární pořad „Mendel, Vavilov a Brno” získal prestižní cenu na 30.
MFF v Nitře (autoři Salaš, Rygl, Sedláček).



Concours Mondial Bruxelles 2014 – doc. Ing. Josef Balík, PhD.



červenec – oboustranný podpis Memorandum of Understanding s Lousiana State
University (USA).
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16 ZÁVĚR
16.1

Zhodnocení činnosti v oblasti pedagogiky

V oblasti pedagogiky se dařilo plnit dílčí cíle, v roce 2014 byla udělena akreditace (do r. 2018)
joint degree navazujícímu magisterskému programu Horticulture Engineering, obor
International Master of Horticulture Science, na kterém se má podílet kromě Zahradnické
fakulty univerzita v Krakově a v Nitře. Byla prodloužena platnost akreditace navazujícímu
magisterskému programu Zahradní a krajinářská architektura se studijním oborem Zahradní
a krajinářská architektura do roku 2020.
Fakultě se prozatím daří naplňovat počty přijímaných studentů v souladu se směrnými čísly,
v závislosti na demografické křivce se snižuje částečně počet přihlášek, což řeší již několik let
vyhlašovaný letní druhý termín přijímacího řízení.
Fakulta věnuje výraznou pozornost internacionalizaci studia, připravila anglické překlady
řady předmětů, tak aby uspokojila zájem zahraničních studentů. Na fakultu se rovněž hlásí a
následně studuje řada zahraničních studentů, kteří absolvují studium v českém jazyce.

16.2

Zhodnocení činnosti v oblasti VaV, zhodnocení internacionalizace a
otevřenosti

Pro potřeby propagace v zahraniční byla vytvořena tištěná i elektronická publikace Activity
report (2011-2014), která shrnuje základní informace o činnosti ZF MENDELU se sídlem
v Lednici a je předávána všem zájemcům ze zahraničí.
Fakulta se aktivně a úspěšně zapojuje téměř ve všech grantových agenturách jak v rámci ČR,
tak v rámci EU financujících výzkum. V národní výzkumné excelenci patří Zahradnická fakulta
v Lednici k předním pracovištím v ČR, řešící problematiku zemědělského výzkumu, zejména v
oblasti zahradnictví. Důkazem toho je poměrně vysoký podíl na řešení celkem 8 projektů
Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV). Fakulta taktéž již od roku 1995 zajišťuje
zakázku MZe zaměřenou na uchování genetické diverzity některých zahradnických kultur
„Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin a agro-biodiverzity“.
Současně fakulta každoročně spolupracuje s předními zahradnickými a vinařskými firmami v
oblasti zakázkového – smluvního výzkumu. Velmi významných úspěchů dosahuje fakulta také
při řešení projektů Ministerstva kultury v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity (NAKI), kde je řešitelem nebo spoluřešitelem aktuálně 4 projektů.
Ze zahraničních projektů je fakulta úspěšná zejména v projektech 7. Rámcového programu
EU, kdy je řešen již druhý projekt s názvem Markery asistované resistence vůči viru šarky
švestek (MARS), a dále v projektech COST, kde jsou řešeny celkem dva projekty.
Zahradnická fakulta v Lednici realizuje aplikovaný výzkum formou smluvních zakázek
strategických partnerů a formou projektové spolupráce v projektech aplikovaného výzkumu.
V roce 2014 fakulta realizoval v této kategorii výzkumu celkem 16 zakázek.
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16.3

Zhodnocení činnosti v oblasti řízení fakulty a financování

Základní finanční provoz fakulty v roce 2014 byl zajištěn z následujících zdrojů:
 1101 Základní příspěvek z MŠMT ČR
 2101 Specifický vysokoškolský výzkum
 2108 Institucionální podpora – Dlouhodobý koncepční rozvoj
 8501 Investiční prostředky Zahradnické fakulty
Dle schváleného rozpočtu bylo plánováno hospodařit se základním příspěvkem na zdroji
1101 v celkové výši přesahující 70 mil. Kč. Přiznaná podpora na specifický vysokoškolský
výzkum pro rok 2014 činila 2,5 mil. Kč na zdroji 2101 (IGA ZF). Na institucionální podporu
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace fakulta obdržela 6,6 mil. Kč na
zdroj 2108.
Ve fondu rozvoje investičního majetku (8501 FRIM) měla fakulta k dispozici celkem 2 mil. Kč.
Tyto prostředky byly v průběhu roku použity na dofinancování spoluúčasti projektu „Labyrint
přírody a ráj zahrad“.
Vzhledem k získání dalších finančních zdrojů formou smluvního výzkumu a projektů VaV byl
finanční rozpočet vyrovnaný, skončil s mírným přebytkem.
Prostředky, se kterými fakulta hospodaří, umožňují zajistit základní činnosti, nicméně
v kritickém stavu jsou veškeré rozvojové aktivity. To souvisí s nedostatkem prostředků na
investiční a rozvojovou činnost i s faktem, že kapitálové prostředky nejsou běžně přidělovány
v rozpočtech výzkumných projektů.
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., v.r.
děkan ZF MENDELU

Schváleno AS ZF MENDELU dne:
Schváleno VR ZF MENDELU dne: 22. května 2015
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