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ÚVOD
1
1.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ
Název, sídlo

Zahradnická fakulta
Používaná zkratka: ZF
Adresa: Valtická 337, 691 44 Lednice
Ústavy:
 Děkanát
 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.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Členové:
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Ing. Jaroslava Beneš Špalková

Ministerstvo zemědělství ČR

doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Dr. Ing. Pavel Čermák

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

Univerzity Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

Bc. Ing. Pavel Dostál

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

prof. Ing. Ľubica Feriancová, Ph.D.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva,

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Ing. Jiří Horák

Svaz květinářů a floristů České republiky, Olomouc

doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Vinselekt Michlovský a.s., Rakvice
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RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o., Troubsko

Dr. Ing. Anna Němcová

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Ing. Zdeněk Novák

Ministerstvo kultury ČR

Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.

Výzkumný a šlechtitelský
Holovousy s.r.o.

Ing. Eva Spěváková

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.v.i., Průhonice

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická
fakulta

prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Akademie Věd ČR, České Budějovice

Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Ing. Jaroslav Zeman

Zelinářská unie Čech a Moravy, Olomouc

prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

1.2.3

Akademický senát

Předseda:
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
Místopředseda:
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Tajemník:
Bc. Ing. Pavel Dostál
Členové:
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.
Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Ing. Iveta Kopřivová
Bc. Dagmar Opluštilová
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Ing. Patrik Voda
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
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ústav

ovocnářský,

Poradní orgány

1.2.4

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.
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

1.3

Letecký pohled na Tematické zahrady

Poslání, vize a strategické cíle fakulty

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici navazuje na odkaz zakladatelů unikátního
krajinářského komplexu - Lednicko-valtického areálu. V širším kontextu tento odkaz zahrnuje
i badatelské a pedagogické tradice napříč všemi současnými obory fakulty. Klimatické
podmínky předurčují orientaci vědeckého výzkumu do oblasti zahradnictví, zpracování
zahradnických produktů, zahradní a krajinářské architektury. Současná fakulta reflektuje
aktuální témata základního i aplikovaného výzkumu, jenž jsou realizována na základě
požadavků praxe i potřeb udržitelného rozvoje.
Posláním fakulty je poskytovat jedinečnou úroveň vzdělanosti v zahradnických oborech a
zahradní a krajinářské architektuře, při efektivním zapojení do základního i aplikovaného
výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.
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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.
Strategické cíle
Optimalizace struktury studijních programů včetně zlepšení mezifakultní spolupráce a
vytváření meziuniverzitních a mezinárodních studijních programů.
Zvyšování kvality studijních programů ve vazbě na rozvoj znalostní společnosti a potřeb
praxe.
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.
Rozvoj excelentního výzkumu, budování výzkumných pracovišť s mezinárodním dopadem.
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.
Posilování renomé fakulty v národním i mezinárodním kontextu.
1.3.2
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2

KVALITA A RELEVANCE

2.1

Rozvoj vzdělávacího procesu

V oblasti pedagogiky se dařilo plnit dílčí cíle, v roce 2016 pokračovalo druhým rokem
studium joint degree navazujícího magisterského programu Horticulture Engineering, oboru
International Master of Horticulture Science, na kterém se podílí kromě Zahradnické fakulty
univerzita v Krakově a v Nitře.
V roce 2016 byla dokončena příprava akreditačních spisů pro dva nové studijní obory
bakalářského stupně studia a tyto byly schváleny akreditační komisí MŠMT v červnu 2016,
jedná se o obor Správa zeleně, který fakulta otevřela v kombinované formě studia, a obor
Floristická tvorba, který je otevřen v prezenční formě studia.
V rámci změn v systému akreditací byla prodloužena platnost akreditace studijních oborů do
roku 2019. Zahradnická fakulta se zapojila do přípravy nového systému akreditací na
MENDELU.

2.2

Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici má akreditovány studijní programy ve třech stupních
studia (bakalářský, navazující magisterský a doktorský) a dvou formách (prezenční a
kombinovaná), údaje shrnuje tabulka č. 1. Dva studijní programy jsou akreditované
v anglickém jazyce, jedná se o dvouletý navazující magisterský program Horticulture
Engineering, obor International Master of Horticulture Science a doktorský program
Horticultural Engineering. Z toho jeden je akreditován jako joint degree dvouletý navazující
magisterský studijní program: Horticulture Engineering, obor International Master of
Horticulture Science.

Tab. č. 1 – 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.

Zahradnictví

CZ, EN

PHD 4(3)

FT, PT

Ph.D.

CZ

BD 3

FT

Bc.

EN

MD 2

FT

Ing.

Zahradnické inženýrství

Zahradnictví
Jakost rostlinných potravinových zdrojů
Horticulture Engineering
International Master of Horticulture Science
(Joint Degree)
Floristická tvorba
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Floristická tvorba
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
Správa zeleně

CZ

BD 3

FT

Bc.

CZ

BD 4

FT

Bc.

CZ

MD 2

FT

Ing.

CZ

PHD 4(3)

FT, PT

Ph.D.

CZ

BD 3

FT

Bc.

CZ

MD 2

FT

Ing.

CZ

BD 3

PT

Bc.

Poznámky k obsahu:

2.3

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

Charakteristika kreditního systému studia (ECTS Label, DS Label)

Na Zahradnické fakultě MENDELU je standardně 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.
2.4

Další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů)
v roce 2016

Zahradnická fakulta uspořádala v souvislosti se zaměřením výuky na praxi řadu exkurzí do
podniků v ČR i do zahraničí, všechny akreditované obory mají zařazeny odborné exkurze v
jednotlivých ročnících studia.
Fakulta pořádala kurzy pro veřejnost, již tradičně Ovocný strom v krajině 2016 v rozsahu 150
hodin, začátkem roku 2016 končil kurz Zahradní terapie (Hortiterapie) v rozsahu již jen 20
hodin, další dvoudenní kurzy připravil Ústav Vinohradnictví a vinařství s tématy Základy
sommelierství (2x), Základy vinařství (2x) a Základy vinohradnictví.
Ve výuce byli zařazeni externisté z ČR i ze zahraničí v poměrně širokém zastoupení, celkem 8
s pracovně právním vztahem k fakultě, 27 bez tohoto vztahu, 195 externích pracovníků mělo
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na starosti naše studenty na povinné praxi. Řada ze zmíněných externistů přednášela
opakovaně, externisté se podíleli i na ateliérové výuce programu Zahradní a krajinářská
architektura. V zimním semestru proběhl také Workshop na krajinářské téma pro zahraniční
studenty.
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
v Národním vinařském centru Valtice, stejně tak jako výběr degustátorů, složený z teoretické a
praktické zkoušky, po které úspěšní degustátoři obdrželi Osvědčení o absolvování výběru
specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín.
2.5

Vnitřní a vnější zajišťování kvality

V roce 2016 započala příprava na zajišťování kvality v rámci projektu „Vytvoření a zavedení
systému vnitřního hodnocení kvality na MENDELU, které bude organizačně zajištěno Radou
pro vnitřní hodnocení a dále Pracovištěm kvality. Pracuje se na definování kritérií a
standardů kvality a procesu hodnocení. Současně se řešily úpravy souvisejících vnitřních
předpisů univerzity.
Zahradnická fakulta 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
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.
Při zajišťování kvality využívá Zahradnická fakulta 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.
Zahradnická fakulta poskytuje studentům mimořádnou odměnu za úspěšnou prezentaci na
konferenci a mimořádnou odměnu za úspěšnou reprezentaci školy. Další formy individuální
podpory představují prospěchová stipendia. Každoročně jsou také odměněni nejlepší
studenti po prvním semestru studia, v posledních letech vždy s průměrem 1,0. Motivační
program fakulty každoročně vychází jako vyhláška děkana.
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2.6

Studenti

Na Zahradnické fakultě studovalo v roce 2016 celkem 1075 studentů, z toho v bakalářském
stupni studia v prezenční formě 526, v kombinované formě 190. V navazujícím magisterském
stupni v prezenční formě 199 a 98 v kombinované, v doktorském studiu 33 studovalo
prezenčně a 29 v kombinované formě.

Graf č. 1
Graf č. 1 – Studenti v jednotlivých stupních a formách studia (2012 – 2016)

Graf č. 2 – Aktivní studenti celkem (2012 – 2016)

Zahradnická fakulta vyhodnotila výsledky studijní neúspěšnosti v celém rozsahu studijních
plánů a z nich byl vypracován přehled jednotlivých předmětů, na které se fakulta zaměřila.
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Diskuze se týkala možností řešení problémů, část neúspěšných předmětů je v prvních
semestrech, kdy studenti mají problémy s přechodem na vysokou školu, zde se snažíme
vycházet vstříc např. nabídkou kurzů z potenciálně problematických předmětů pro
nastupující studenty (Chemie, Organická chemie). U dalších předmětů se řešily otázky
dostupných studijních materiálů, zvýšeného počtu konzultací, průběžného ověřování znalostí
atd.
Fakulta se snaží, mimo jiné, omezovat prodlužování studia zlepšením spolupráce studentů a
zahraničního oddělení děkanátu již při přípravě výjezdů do zahraničí (Learning Agreement),
studenti jsou vybízeni k uváženějšímu výběru předmětů, tak, aby korespondoval se studijním
plánem jejich oboru a nemuseli následně v prodlouženém studiu dokončovat některé
povinné předměty, které jsou pro daný studijní obor nezbytné.

2.7

Absolventi

Zahradnická fakulta realizuje kontakty s absolventy díky účasti na odborných akcích,
konferencích a workshopech, často kontakt probíhá formou exkurzí, případně odborných
přednášek i spoluúčastí na pořádaných kurzech. S absolventy komunikuje Zahradnická
fakulta také neformálně na Facebooku, oficiálně před lety založený spolek absolventů není
aktivní. Velmi často jsme v kontaktu při řešení povinných praxí studentů a naši absolventi se
účastní i Trhu pracovních příležitostí, který se pravidelně na fakultě koná (většinou jako
zástupci firem nabízejících praxi nebo zaměstnání).

2.8

Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů

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. Plánovaný 6. ročník fakultní akce Trh pracovních příležitostí,
proběhl v Lednici 10. března 2016, na akci se fyzicky účastnilo více než 10 firem, řada dalších
zaslala materiály do katalogu, který byl v tištěné verzi dostupný studentům a byl zveřejněn
na webových stránkách fakulty.
Kromě zmíněných akcí probíhá průběžně během celého roku zprostředkovávání nabídek
potenciálních zaměstnavatelů současným studentům i absolventům prostřednictvím
děkanátu ZF na vývěskách i na webových stránkách fakulty.
2.9

Zájem o studium

V souvislosti s demografickou křivkou se mění i zájem o studium na Zahradnické fakultě, tak
jako ostatní fakulty MENDELU i zahradnická zaznamenává pokles přihlášek ke studiu.
Zahradnická fakulta poskytuje studentům mimořádnou odměnu za úspěšnou prezentaci na
konferencích, mimořádnou odměnu za úspěšnou reprezentaci školy a možnost zapojení do
vědeckých a tvůrčích týmů dle vlastního zájmu a nabídky odborných ústavů. K podpoře
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nadaných studentů jsou rovněž určeny projekty Interní grantové agentury. Každoročně jsou
odměňováni studenti, kteří dosáhli nejlepších výsledků za první semestr studia. Na druhé
straně předáváme podrobné informace uchazečům a studentům se specifickými potřebami,
jsme s nimi v pravidelném kontaktu, tak, aby pociťovali zájem ze strany fakulty a potřebnou
podporu.
Na Zahradnické fakultě sestává přijímací řízení na bakalářském stupni studia programu
Zahradní a krajinářská architektura z dvoukolových přijímacích zkoušek, přičemž v prvním
kole jsou talentové zkoušky (pro obor Zahradní a krajinářská architektura) a test z biologie a
dějin výtvarné kultury. Ve druhém kole se konají ústní pohovory. U ostatních oborů
bakalářského studia jsou posuzovány výsledky ze střední školy. Pro navazující magisterské
studijní programy se konají přijímací zkoušky u studijního programu Zahradní a krajinářská
architektura, součástí jsou výsledky z bakalářského stupně studia a ze státní bakalářské
zkoušky, dále se započítávají výsledky z klauzurní zkoušky a rovněž je hodnoceno odevzdané
portfolio školních i mimoškolních prací studentů. U ostatních navazujících magisterských
oborů se při přijímacím řízení vychází z výsledků bakalářského studia. Absolventi jiného
bakalářského studijního programu se po předložení diplomu musejí podrobit ústnímu
pohovoru s diferenciačními zkouškami z okruhů, které jsou předmětem státní bakalářské
zkoušky u oborů ZF.
Zahradnická fakulta spolupracuje se středními školami v oblasti informování uchazečů o
studiu, rozesílá informační tiskoviny na celou řadu odborných škol i gymnázií, uskutečňuje
výjezdy na odborné školy v ČR i na Slovensku a to zejména na ty, ze kterých se hlásí více
studentů. Pro studenty jsou organizovány tematicky zaměřené Dny otevřených dveří. Pro
školy, se kterými fakulta blíže spolupracuje, pořádá odborné exkurze, nabízí zajímavé
odborné přednášky apod. Zahradnická fakulta se rovněž účastní všech veletrhů zaměřených
na pomaturitní vzdělávání.
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Graf č. 3 – Zájem uchazečů o studium na bakalářském stupni studia na ZF (2012 -2016)

Graf č. 4 – Zájem uchazečů o studium na navazujícím magisterském stupni studia na ZF (2012 -2016)
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Graf č. 5 – Zájem uchazečů o studium na doktorském stupni studia na ZF (2012 -2016)

2.10 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
Zahradnická fakulta reflektuje ve své výzkumné, vývojové umělecké i další tvůrčí činnosti
témata základního i aplikovaného výzkumu se zaměřením na oblast produkčního
zahradnictví, zpracování zahradnických produktů a zahradní a krajinářskou architekturu, na
základě požadavků praxe i potřeb udržitelného rozvoje. Významnou oblast představuje
studium přírodě šetrných udržitelných pěstitelských technologií ovoce, révy vinné, zeleniny,
léčivých a okrasných rostlin. Z technologických disciplín je kladen důraz na oblast skladování
zahradnických produktů, konzervační metody zpracování a produkci alkoholických a
nealkoholických nápojů. V tvůrčí činnosti je výzkum zaměřen především na vyvíjení metod a
nástrojů krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických
souvislostí v rozvoji městského i venkovského prostředí. Oblastmi, do nichž je směřována
disponibilní vědecko-výzkumná kapacita jednotlivých fakultních pracovišť jsou výzkumná
centra, grantově financovaný výzkum, specifický vysokoškolský výzkum, ale také zapojení do
mezinárodních výzkumných programů, které představují jednu z priorit internacionalizace
fakultních činností.
2.10.1 Charakteristika tvůrčí činnosti na fakultě

Vědecko-výzkumná a umělecká činnost Zahradnické fakulty v Lednici je dlouhodobě
orientována do oblasti zahradnictví, zpracování zahradnických produktů, zahradní a
krajinářské architektury. Fakulta je ve svých činnostech zaměřena na řešení aktuálních témat
základního i aplikovaného výzkumu. Významnou oblast představuje studium přírodě
šetrných udržitelných pěstitelských technologií ovoce, révy vinné, zeleniny, léčivých a
okrasných rostlin. Implementace a intenzifikace těchto technologií je podmíněna úchovou
genetických zdrojů, procesy selekce a šlechtění užitkového i okrasného rostlinného
materiálu, včetně studia jeho rezistence k biotickým a abiotickým stresorům. Z
technologických disciplín je kladen důraz na oblast skladování čerstvého ovoce a zeleniny,
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konzervační metody zpracování a produkci alkoholických a nealkoholických nápojů.
Významný prostor je věnován fyzikálně-chemickým a senzorickým postupům hodnocení
kvalitativních parametrů potravin především rostlinného původu a komplexním systémům
řízení jejich jakosti a bezpečnosti. Významná část výzkumu je založena na analytických
rozborech složení vína, které se využívají k jejich hodnocení na základě autenticity
geografického původu. Zahradnická fakulta je rovněž pracovištěm, kde se řeší výzkumné
úkoly z oblasti kvality a kultury životního prostředí člověka. Jednotlivé aspekty tohoto
složitého komplexu témat řeší specializované ústavy zaměřené na zahradní a krajinářskou
architekturu. Výzkumy jsou pak směřovány do oblastí podle jejich odborného zaměření –
dotváření či spoluvytváření urbánních prostorů, oblast biotechnických opatření, správy a
managementu zeleně, či dotváření a ochrany krajiny ve vztahu k průmyslu, bydlení, rekreaci
a dopravě. Výzkum je zaměřen především na vyvíjení metod a nástrojů krajinářské
architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí v rozvoji
městského i venkovského prostředí.
Na Zahradnické fakultě jsou do výzkumných aktivit a tvůrčí činnosti zapojováni vedle
akademických a výzkumných pracovníků 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. 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 vědeckovýzkumné a další poznatky jsou každoročně prezentovány vědeckými pracovníky i
doktorandy při jejich aktivních účastech na seminářích, workshopech a konferencích na
tuzemské i mezinárodní úrovni.
2.10.2 Zapojení studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících magisterských studijních
programů do 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 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.
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2.10.3 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace

V roce 2016 Zahradnická fakulta aktivně řešila projekty grantových agentur ČR, ať už jako
koordinátor nebo spoluřešitel. Celkem bylo řešeno 19 projektů v celkovém finančním
objemu 17.021 tis. Kč. Mezi hlavní národní poskytovatele, u kterých je fakulta dlouhodobě
úspěšná patří, MZe ČR-program KUS/NAZV (celkem řešeno 9 projektů), Ministerstvo kultury
program NAKI (celkem řešeny 4 projekty) a MŠMT program COST CZ (řešeny 3 projekty). V
posledních letech je fakulta úspěšná také v projektech TA ČR (3 řešené projekty). Při řešení
projektů v rámci IGA se v roce 2016 jednalo o částku 3110 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). Výstupy projektů ve formě závěrečných
zpráv kvalitativně splňovaly požadavky všech zadavatelů. V roce 2016 Zahradnická fakulta
realizovala v této kategorii celkem 5 zakázek ve finančním objemu 1165 tis. Kč. Mezi
nejvýznamnější zakázky smluvního výzkumu patří GEOtest, a.s. Brno, Rolnická, a.s. Králíky a
TONAK, a.s.

Tab. č. 2 – Zapojení ZF do řešených a spoluřešených projektů v programech výzkumu a vývoje ČR 2016

Název projektu

Název
poskytovatele
nebo programu

Koordinátor/
Partner*

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

NAKI (MK)

K

2464

NAKI (MK)

K

3122

NAKI (MK)

P

999

NAKI (MK)

P

1 790

NAZV

K

1015

NAZV

P

478

NAZV

P

300

NAZV

K

851

České zahradní umění a krajinářská
architektura v kontextu evropského vývoje
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a
obnovu kulturní identity vinařských regionů
na Moravě
Identifikace a prezentace památkového
potenciálu historické kulturní krajiny České
republiky
Zahradně-architektonická tvorba v kontextu
realizace cílů národního obrození během 1.
Československé republiky
Využití moderních biotechnologických
postupů pro zvýšení produkce a kvality
zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od
šlechtění, přes pěstování až po skladování
produktu
Extrakce lignanů u dřevní hmoty a jejich
využití v doplňcích stravy s významnými
biologickými účinky
Řešení aktuálních problémů pěstování
třešní a višní s tržní kvalitou plodů se
zaměřením na ekologicky šetrné postupy
Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a
odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože
a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené
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od Pyrus pyrifolia NAKAI a Pyrus ussuriensis
MAXIM
Výzkum a vývoj standardních metodických
postupů ozdravování ovocných dřevin a
révy vinné pomocí chemoterapie in vitro
kultur pro systém certifikace zdravotního
stavu výsadbového materiálu
Inovace klíčových technologických postupů
školkařské výroby ovocných výpěstků.
Přenos rezistence z GM odrůdy švestky
'HoneySweet'
do
odrůdy
'Domácí
velkoplodá', hodnocení transgenní a
netransgenní rezistence slivoní k viru šarky
švestky
Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost
fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a
ověřování účinných prostředků jejich
eliminace
Tvorba
nových
systémů
biotechnologických opatření pro zachování
a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a
lesních dřevin
Zařízení pro cílenou biotizaci zahradnických
substrátů
Různé způsoby ozeleňování a ošetřování
vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a
kvalitu produkce
Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy
vinné proti houbovým patogenům
Použití next generation sequencing pro
diagnostiku virových a virům podobných
chorob révy vinné
Zhodnocení odpadů z vinohradnictví a
vinařství na biologicky aktivní látky
Vývoj spolehlivého systému pro detekci
a kvantifikaci
patogenů
způsobujících
onemocnění kmínků révy a mapování
výskytu tohoto onemocnění v ČR

NAZV

P

806

NAZV

K

742

NAZV

K

240

NAZV

P

1093

NAZV

P

221

TA ČR

K

375

TA ČR

K

664

TA ČR

P

564

COST CZ

P

375

P

322

K

600

COST CZ

COST CZ

Pozn: (K) – koordinátor/příjemce, (P) – partner/spoluřešitel
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2.10.4 Způsob podpory studentů doktorských studijních programů a pracovníků na tzv. postdoktorandských pozicích (tj. přibližně 5 let od absolvování doktorského stud. programu).

Studentům v doktorských programech a pracovníkům v postdoktorských pozicích, kteří
představují základní článek v řetězci zahradnického výzkumu, je na Zahradnické fakultě
věnována velká podpora. Studenti doktorských studijních programů jsou podporování
zejména prostřednictvím projektů Interní grantové agentury. Dále pak zapojováním
doktorandů do řešení výzkumných projektů jako NAZV, NAKI a TA ČR. V nadcházejícím
období se předpokládá také širší zapojení studentů do projektových výzev OP VVV. Studenti
doktorských studijních programů jsou dále rovněž finančně motivování za včasné složení
státní doktorské zkoušky, obhájení disertační práce a za významné publikační aktivity dle
Vyhlášky děkana č. 2/2016.

2.10.5 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. O trvalé spolupráci
svědčí uzavřené smlouvy v rámci doplňkové činnosti (smluvní výzkum). Fakulta zajišťuje
přenos inovací zejména prostřednictvím projektů TAČR, ale také v rámci 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.
V oblasti aplikovaného výzkumu formou strategických zakázek došlo v roce 2016 k mírnému
meziročnímu poklesu. Fakulta realizovala v této kategorii celkem 5 zakázek ve finančním
objemu 1165 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější zakázky patří GEOtest, a.s. Brno, Rolnická, a.s.
Králíky a TONAK, a.s. Významná je rovněž dlouhodobá zakázka MZe ČR v oblasti úchovy
genetických zdrojů kulturních rostlin ve finančním objemu 610 tis. Kč.
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Tab. č. 3 – Smluvní výzkum – výběr významných zakázek

Řešitel

Objednatel /
zadavatel

doba řešení od - do

562 - Ústav biotechniky zeleně

VYKRUT zahradnické
služby a.s.

2.5.2016 – 30.4.2017

553 - Ústav zelinářství a květinářství

GEOtest, a.s.

29.6.2016 – 31.12.2016

553 - Ústav zelinářství a květinářství

Rolnická a.s. Králíky

30.6.2016 – 31.7.2017

554 -Ústav šlechtění a množení
zahradnických rostlin

AGRO CS a.s.

15.8.2016 – 15.11.2016

556 - Ústav vinohradnictví a
vinařství

TONAK, a.s.

1.12.2016 – 31.12.2016

2.11 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
2.11.1 Stipendia studentům, realizace vlastních stipendijních programů apod.

Všechny druhy stipendií jsou studentům vypláceny v souladu se Stipendijním řádem
univerzity.
K podpoře vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti a stimulaci rozvoje kvalifikační struktury je
uplatňován i pro doktorandy motivační program. Formou mimořádného stipendia jsou
podpořeny výstupy evidované v RIV a RUV a ukončení studia v řádném termínu.
Stipendia podporují posluchače s vynikajícími studijními výsledky, realizovanými výstupy
v rámci tvůrčí činnosti a reprezentací fakulty v odborných i sportovních aktivitách.
2.11.2 Úroveň poradenských služeb a přístup ke studentům se specifickými potřebami

Zahradnická fakulta úzce spolupracuje s Poradenským centrem VÚ ICV, zajišťujícím servis na
univerzitní úrovni, studijní oddělení kontaktuje studenty a snaží se řešit jejich složité životní
situace.
Na Zahradnické fakultě se snažíme vycházet vstříc studentům a studentkám – matkám v
rámci uznané doby rodičovství. Zejména studentky využívají často možnost prodloužených
termínů při plnění studijních povinností, dále individuální výuku i mimořádné zkušební
termíny. Na většinu těchto opatření mají nárok ze zákona, ale fakulta přistupuje k řešení
problémů vždy individuálně a s pochopením.
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3

OTEVŘENOST

3.1
3.1.1

Internacionalizace
Strategie fakulty v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí,
úroveň tohoto prostředí, prioritní oblasti, způsob propagace aktivit univerzity
v zahraničí

V roce 2016 byla dodržena hlavní strategie fakulty z pohledu internacionalizace, tj. aktivní
role v mezinárodním prostředí rozšiřováním spolupráce formou memorand, participací v
mezinárodních univerzitních sítích a výzkumných projektech s provázaností na již
etablovanou spolupráci s univerzitami a výzkumnými pracovišti. V uplynulém roce bylo péčí
ZF zahájeno jednání o smluvně podložené spolupráci (Memorandum of Understanding)
s Chiba University (Japonsko) a Vietnam National University of Agriculture, Hanoi (Vietnam).
Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci s Agricultural University of Tirana v Albánii,
které má celouniverzitní pokrytí. Byla sestavena a podepsána Smlouva o spolupráci v rámci
fakultních a studentských výměn s Louisiana State University (USA), kterou se významně
rozšířila dosavadní spolupráce o principy bilaterálních výměnných pobytů studentů,
s celouniverzitní působností.
ZF podala úspěšně nominaci v projektu pro hostování amerického specialisty pod
Fulbrightovou komisí v ČR a pobyt prof. Johna Russina z Louisiana State University byl
úspěšně realizován v období od 29.10. do 26.11.2016 v režimu působnosti na celé
Mendelově univerzitě. V roce 2016 byla navázána aktivní komunikace s Fulbrightovou komisí
a ZF se účastní každoročně pořádaných americko – českých workshopů.
Díky informačním materiálům připravených v anglickém jazyce v tištěné i elektronické
podobě probíhala kontinuální propagace ZF u výše uvedených institucí, stejně jako v mnoha
příležitostech při setkání se zahraničními partnery a návštěvou vzdělávacích a výzkumných,
zahraničních institucí.

3.1.2

Podpora stálého rozvoje mezinárodní spolupráce a mobilit studentů a akademických
pracovníků se zaměřením na jejich kvalitu a obsah

Prostřednictvím realizovaných, oboustranných mobilit akademických a vědeckých
pracovníků dochází k vytipování a založení efektivních forem spolupráce jako jsou společné
mezinárodní projekty, konkrétní vědecké výstupy, publikace či příprava nebo participování
ve společných studijních programech.
V roce 2016 hostovalo na ZF 13 zahraničních lektorů na kratších i delších stážových
pobytech, kteří aktivně participovali ve výuce a vědecko – výzkumné oblasti. Na ZF hostoval
1 hostující specialista v rámci Fulbrightovy komise. Realizováno bylo 51 mobilit v rámci
výzkumných a pedagogických aktivit, z toho 14 v programu Erasmus+.
V oblasti studentských mobilit bylo v roce 2016 18 přijatých studentů na výukový pobyt (v
rámci různých programů) a 4 přijatí studenti na stážový pobyt. Vyslaných bylo 38 studentů
na zahraniční studium a 7 studentů na stážové pobyty.
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3.1.3

Zvýšení počtu ucelených studijních programů na všech stupních studia v anglickém
jazyce

V roce 2016 byly připraveny dva ucelené moduly předmětů pro zahraniční studenty, které
pokrývají oblast studia Zahradnictví a Zahradní a krajinářské architektury v zimním i letním
semestru. Moduly, včetně nově připravené brožury věnované možnostem zahraničního
studia byly nabízeny v aktuálních nominačních procesech pro zahraniční studenty. Mimoto
probíhá výuka mezinárodního joint-degree studijního programu International Master of
Horticulture.
3.1.4

Zvýšení počtu studentů cizinců – samoplátců

Otázka studentů samoplátců zůstává obtížně řešitelná z vnějších příčin. Za hlavní příčiny
problémů lze označit náročný a zdlouhavý proces vízové povinnosti, který v některých
zemích potencionálního zájmu o studium na ZF prochází (i z důvodu současné migrační
problematiky) značnými organizačními a legislativními změnami. I přesto je ZF připravena
studenty samoplátce přijímat pro magisterské nebo doktorské studium, díky akreditovaným
studijním oborům v anglickém jazyce. Prostřednictvím těchto oborů se zvyšuje zastoupení
studentů – cizinců na fakultě.
3.2

Celoživotní vzdělávání

V rámci celoživotního vzdělávání fakulta úzce spolupracuje s ICV na kurzech Univerzity 3.
věku. V Lednici je organizován samostatný běh U3V a akademičtí pracovníci ZF se podílí i na
výuce dalších skupin v Brně. Fakulta pořádala kurzy pro veřejnost, již tradičně Ovocný strom
v krajině 2016 v rozsahu 150 hodin, začátkem roku 2016 probíhal kurz Zahradní terapie
(Hortiterapie) uzavírající běh z roku předchozího, další dvoudenní kurzy připravil Ústav
Vinohradnictví a vinařství s tématy Základy sommelierství (2x), Základy vinařství (2x) a
Základy vinohradnictví.
3.3

Propagace a marketing

V rámci možností rozpočtu fakulty proběhla propagace 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).
V rámci celouniverzitního časopisu Mendel Green bylo opublikováno celkem 14 příspěvků.
Fakulta se dále prezentuje nejen 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), oborových soutěžích (např.
Děčínská kotva, Brněnská růže, Victoria Regia) atd. Na místní úrovni fakulta pořádá vybrané
akce (např. Víkend otevřených zahrad, sezónní výstavy na Rybničním zámečku, diskuzní
večery s promítáním záznamů pořízených v rámci studia na ZF MEDNELU v čajovně
propagace, semináře a aktivity v rámci projektu „Labyrint přírody a ráj zahrad“, atd.), na
kterých prezentuje svoji činnost nejen obyvatelům z širšího okolí Lednice.
Pro potřeby všech výše zmíněných prezentací je využívána 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 je využíváno široké portfolio tištěných
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propagačních materiálů v českém i anglickém jazyce – 4 brožury, 10 letáků o ústavech a 4
obecné letáky o ZF MENDELU, včetně letáku k Akademické zahradě. Pro potřeby
mezinárodní propagace byla vytvořena elektronická publikace o možnostech studia na ZF
MENDELU v anglickém jazyce, která je zasílána partnerům a potenciálním uchazečům o
studium na naší fakultě.
Nejdůležitějším komunikačním prostředkem s uchazeči a veřejností patří prezentace fakulty
prostřednictvím webového rozhraní. Fakultní profil v síti Facebook vykazuje pozvolný, ale
kontinuální růst (aktuálně téměř 2500 označení like) fanoušků a odběratelů zveřejňovaných
zpráv. V roce 2016 byly informacemi doplňovány oficiální www stránky MENDELU. Byl
rovněž udržován informační web pro studenty www.zahradnickafakulta.cz, který je zaměřen
především na nábor nových studentů.
V roce 2016 se stěžejní akcí fakulty stalo zpřístupnění zahrad (dne 1. 10. 2016), vzniklých
v rámci projektu „Labyrint přírody a ráj zahrad pro odbornou veřejnost, ve kterých se do
konce roku odehrálo celkem 9 odborných aktivit.

3.4

Spolupráce s aplikační sférou a regionem

Hlavním cílem spolupráce s aplikační sférou a regionem je zlepšení návaznosti teoretické
části výuky na praktickou, zejména při využití potenciálu školních podniků. V rámci aktivit je
rozvíjena spolupráce s reprezentanty aplikační sféry, regionální veřejné správy a samosprávy
za účelem zvyšování uplatnitelnosti absolventů fakulty, spolupráce na společných koncepcích
a strategiích a propojení vědecko-výzkumné a inovační činnosti s praxí převážně ve
spolupráci s tradičními partnery.
Ze strany fakulty je podporována tvůrčí práce studentů (především Mgr. stupně) směřující k
inovaci praktické části vzdělávací činnosti a popularizaci pedagogických činností ve vztahu
k aplikační sféře. Nedílnou součástí je rozvoj experimentálního a sortimentálního zázemí pro
výuku.
Fakulta je zapojena do projektu Multifunkční centrum zámek Lednice, v rámci kterého jsou
realizovány odborné aktivity pro profesní i nejširší veřejnost.
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3.5

Další významné aktivity

V březnu 2016 se uskutečnil další ročník diskusního semináře Setkání s řediteli a zástupci
středních škol, který tradičně probíhá na akademické půdě Zahradnické fakulty MENDELU se
sídlem v Lednici. Cílem každoročního setkání je prohloubení partnerství, výměna aktuálních
informací, konzultace možností vzájemné spolupráce v dalším období a předání informací o
realizovaných projektech jednotlivých škol.
K dalším zajímavým akcím patřily dva odborné floristické semináře pro středoškolské
pedagogy (srpen a listopad 2016) pořádané ve spolupráci se Svazem květinářů a floristů a
firmou Florasis. Oba semináře byly u svých účastníků velmi kladně hodnoceny.
K velkým úspěchům v roce 2016 patří realizace projektu expoziční zahrady „DNA, knihovna
všech vědomostí“, představující práci našich studentů (Sebastian Loder a Nina Krajčírová,
pod vedením Ing. Jiřího Martinka, Ph.D.) na mezinárodním festivalu v Ponte de Lima
v Portugalsku.
Dne 14. 03. 2016 proběhl workshop s názvem „Oživení starých odrůd ovocných stromů”,
určený pracovníkům odborů životního prostředí, žadatelům o podporu projektů z veřejných
zdrojů, administraci projektů s přítomností starých ovocných odrůd, zemědělcům, lesníkům
aj. Cílem akce bylo zajištění přenosu správných informací do rozhodovací a technické praxe
včetně kvalitního plánování, rozpočtování, hodnocení a realizace terénních projektů v krajině
České republiky.
Dne 04. 11. 2016 se na Zahradnické fakultě konala konference „Trendy v zahradnictví a
zahradní a krajinářské architektuře 2016”. Cílem konference byla prezentace aktuálních
výsledků disertačních prací studentů doktorských programů Zahradnické fakulty v Lednici,
které přinášejí kromě nových poznatků také zvýšení obecného povědomí o výzkumných
aktivitách realizovaných na jednotlivých ústavech Zahradnické fakulty.
Dne 23. února 2016 proběhl workshop s názvem „Den techniky 2016”, která byla tematicky
zaměřena na problematiku mechanizačních prostředků využívaných při zpracování půdy a
údržbě okrasných porostů. Program pracovního setkání byl rozdělen do dvou vzájemně
provázaných částí – prezentace tržního sortimentu zahradnické, lesnické a komunální
mechanizace a na praktické ukázky vybraných kategorií mechanizace na přilehlých
pozemcích výzkumného pracoviště Mendelea. Celá akce přinesla kromě nových poznatků
také zvýšení obecného povědomí o vědecko-pedagogických aktivitách realizovaných na
fakultě, včetně provázání teoretické a praktické výuky s hlavním akcentem na aktivní
spolupráci se subjekty v regionu i s aplikační sférou.
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4
4.1

ZÁVĚR
Zhodnocení činnosti v oblasti pedagogiky

Zahradnická fakulta je jediným pracovištěm v České republice s komplexním zaměřením na širokou
oblast Zahradnictví ve všech podobách. Rozvíjí výuku v oblasti Zahradní a krajinářské architektury,
kde byla nabídka rozšířena o nový obor bakalářského studia s názvem Správa zeleně, který má
doplnit zejména vzdělávání zaměstnanců státní správy. Nově byl akreditován také samostatný
program Floristická tvorba zaměřený na zdokonalování tvůrčích dovedností absolventů.
Rozvíjí se i další obory studia – Zahradnictví, Vinohradnictví a vinařství i Jakost rostlinných
potravinových zdrojů zapojování externistů z aplikační sféry. V navazujícím magisterském stupni
studia se úspěšně pokračuje v realizaci mezinárodního studia Horticultural Science v úzké spolupráci
s univerzitami v Krakově a v Nitře. K významnému rozvoji praktických dovedností přispěl nově
vybudovaný areál Labyrintu zahrad.

4.2

Zhodnocení činnosti v oblasti VaV

Zahradnická fakulta patří v národní výzkumné excelenci k předním pracovištím v ČR a řeší
problematiku zemědělského výzkumu zejména v oblasti zahradnictví. Dokladem této
skutečnosti je poměrně vysoký podíl na řešení 9 projektů Národní agentury pro zemědělský
výzkum (NAZV). Fakulta od roku 1995 zajišťuje zakázku MZe ČR zaměřenou na uchování
genetické diverzity některých zahradnických kultur Národní program konzervace a využití
genových zdrojů rostlin a agro-biodiverzity. Současně každoročně spolupracuje s předními
zahradnickými subjekty v oblasti zakázkového – smluvního výzkumu. Velmi významných
úspěchů dosahuje 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. Fakulta se dlouhodobě účastní řešení mezinárodních výzkumných
projektů, jako jsou např. RP, COST, Leonardo, Action apod. Zástupce ZF je členem řídícího
výboru akce COST vedené pod značkou FA1303, která se zabývá onemocněním kmínků révy,
jehož výskyt a devastující účinek se v posledních letech stává v podmínkách evropského
vinohradnictví kritický a akce COST vedené pod značkou CA16107 , která se zabývá studiem a
snižováním hospodářských dopadů bakteriových patogenů z čeledi Xanthomonadaceae.
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Nejvýznamnější projekty:
• NAKI DG16P02R017 Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity
vinařských regionů na Moravě
• NAKI DG16P02H053 České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu
evropského vývoje
• NAZV QJ1510088 Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení produkce
a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po
skladování produktu
• NAZV QJ1510352 Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících
ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace
Udělené patenty:
č. 306301 - Způsob výroby termomacerovaného hroznového moštu s přídavkem kyseliny Laskorbové;
č. 306037 - Způsob výroby dihydrátu siřičitanu měďnato-měďného;
č. 306209 - Zařízení pro bezpečný pohyb obsluhy a vertikální dopravu ryb rozšiřující využití
šikmého požeráku
Zapsané užitné vzory:
č. 29940 - Pomocný rostlinný přípravek na bázi bakterií a řasy;
č. 29560 - Potravinářský výrobek typu sirupu s obsahem smrkových výhonků a lignanů
Registrované odrůdy:
Ochranná práva k odrůdě astry čínské (Callistephus chinensis (L.) Nees), Flora světle modrá
69/2016.
Ochranná práva k odrůdě astry čínské (Callistephus chinensis (L.) Nees), Flora tmavě modrá
70/2016.
Ochranná práva k odrůdě astry čínské (Callistephus chinensis (L.) Nees), Flora žlutě bílá
71/2016.
Vybrané monografie:
Burg a kol. Zhutnění půd ve vinicích a možnosti jeho nápravy. 1. vyd. Brno: Mendelova
univerzita v Brně, 2016. 112 s.
Pavloušek, P. Bio odrůdy révy vinné. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 315 s.
Středová, H. a kol. Krajina a klima ve vzájemných souvislostech. 1. vyd. Brno: Mendelova
univerzita v Brně, 2016. 183 s.
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Partneři pro spolupráci v oblasti výzkumu:
Spolupráce akademických pracovníků se zahraničními partnery má na ZF vzrůstající trend.
V roce 2016 bylo cestou Zahradnické fakulty podepsáno Memorandum o spolupráci
s Agricultural University of Tirana v Albánii, které má univerzitní pokrytí. Došlo
ke konkrétnímu rozšíření celouniverzitní spolupráce s Louisiana State University (USA)
podepsáním Smlouvy o spolupráci v rámci fakultních a studentských výměn. Aktuálně je
v připomínkovacím řízení Memorandum o spolupráci s Chiba University (Japonsko) a
Vietnam National University of Agriculture. Mezi hlavní zahraniční partnery pro spolupráci
v oblasti výzkumu dále patří: University of Life Sciences in Lublin, Polsko, University of
Agriculture in Krakow, Polsko, Russian State Agrarian University -Moscow Timiryazev,
University of Novi Sad, TU Zvolen, UNISCAPE, RECEP-ENELC, Výzkumná instituce ALTERRA,
Research institute for green Libiny environment, Landscape Observatory of Catalonia,
Ministry of Territory and Sustainability Government of Catalonia, SHMÚ Bratislava, SPU
Nitra, SAV – Arborétum Mlyňany a řada dalších.
K nejvýznamnějším tuzemským partnerům Zahradnické fakulty, kteří spolupracují
na projektech v rámci ČR, patří Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Masarykova
univerzita Brno, ČZU Praha, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Výzkumný a
šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v.v.i, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., České vysoké učení
v Praze, Národní památkový ústav a řada dalších.
Spolupráce s regionem:
Zahradnická fakulta rozvíjí spolupráci s řadou subjektů v rámci JMK. Spolupráce s aplikační
sférou je realizována na základě smluvního výzkumu, společného řešení výzkumného
projektu TAČR, formou konzultací a řešení kvalifikačních prací pro potřeby aplikační sféry.
Mimoto jsou pravidelně zváni externí přednášející z firem, aby prezentovali svoje poznatky
v profilových disciplínách studijních programů. Spolupráce mezi ZF je rozvíjena zejména s
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těmito subjekty v regionu: AMET Velké Bílovice (mikroklima porostů), Vinice ZNOVÍN, s.r.o.,
Šatov a CHATEAU BZENEC, spol. s r.o., Bzenec (vinohradnictví), Národní salon vín Valtice
(vinařství), Svaz zakládání a údržby zeleně a Ökoplant international s r. o. (školkařská
produkce), Moravoseed spol. s r. o. (semenářství), AGROTEC, a.s. Hustopeče a GARDEN
Studio s.r.o. Brno (mechanizace).

4.3

Zhodnocení činnosti v oblasti rozvoje a financování fakulty

4.3.1 Provoz fakulty byl v roce 2016 finančně zajištěn především z následujících hlavních

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, po odečtení nákladů na univerzitní a celoškolská pracoviště,
plánováno hospodařit se základním příspěvkem na zdroji 1101 v celkové výši 42.522 tis. Kč.
Z této částky bylo vyčleněno 37.252 tis. Kč na mzdy včetně pojištění a 5.270 tis. Kč na ostatní
neinvestiční náklady.
Přiznaná podpora na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2016 činila 3.110 tis. Kč na
zdroji 2101 (IGA ZF).
Na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace fakulta
obdržela 11.070 tis. Kč na zdroj 2108. Tyto prostředky byly beze zbytku využity na
dofinancování mezd.
Ve fondu rozvoje investičního majetku (8501 FRIM) měla fakulta k dispozici celkem 260 tis.
Kč. V průběhu roku 2016 bylo převedeno dalších 797 tis. Kč (tvorba z HV + převod z FPP) za
27

účelem dofinancování spoluúčasti projektu NAKI („Vinohradnictví a vinařství pro zachování a
obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě“ - ústav 556) a zpracování projektové
dokumentace „Centrální laboratoř pro ZF“, jejíž rekonstrukce bude součástí strategického
univerzitního projektu OP VVV („Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa
Mendelovy univerzity v Brně“).
K 31. 12. 2016 fakulta uzavřela hospodaření roku 2016 s následujícím výsledkem:
- zdroje 2101 a 2108 byly v souladu s pravidly poskytovatele pro jejich použití
zcela vyčerpány
- zůstatek základního příspěvku (zdroj 1101) představoval sumu 5.562 tis. Kč a byl
převeden do fondu provozních prostředků, který slouží také jako nezanedbatelný zdroj
pro vyrovnání případného deficitu příspěvku na vzdělávací činnost fakulty v příštím
období. Část FPP – označený jako neveřejný zdroj, je možné využít k dofinancování
projektů s povinnou spoluúčastí. Jeho konečný zůstatek činí 29.242 tis. Kč
- fond rozvoje investičního majetku vykazuje zůstatek 87 tis. Kč. Do fondu bude
dále převeden kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 630 tis. Kč
- rezervní fond představuje částku 422 tis. Kč a během roku 2016 nedošlo k žádnému
pohybu v jeho výši. Rezervní fond je určen zejména ke krytí ztráty za uplynulé účetní
období
- fond účelově určených prostředků činí 1.672 tis. Kč (z toho dary tvoří 1.414 tis. Kč)
- stipendijní fond fakulty má zůstatek 1.377 tis. Kč. Slouží k výplatě stipendií podle
Stipendijního řádu univerzity.

4.3.2 Rozvoj infrastruktury:

V průběhu roku 2016 byla realizována řada aktivit směřujících k rozvoji kampusu pro
potřeby hlavních činností fakulty i pro rozvoj studentských aktivit:
-

nákup bytového domu v areálu kampusu
rekonstrukce objektu „M“ pro potřeby laboratoří zahradnické techniky
rekonstrukce střechy skleníku a kotelny Mendelea
zpracování projektové dokumentace pro zhotovení stavby Pavilonu „C“ (dokončení
IV. 2017)
zpracování projektové dokumentace Centrální laboratoře Mendeleum
konsolidace IT technologií – propojení se správou IT na úrovni univerzity
vybudování trafostanice
nákup překopávače pro účely vybudování výukového a experimentálního pracoviště
na zpracování biologického odpadu
spolupráce na vybudování workoutového hřiště pro studentské mimoškolní aktivity

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně v průběhu roku 2016 úspěšně rozvíjela
vzdělávací nabídku prakticky orientovanými studijními obory Floristická tvorba a Správa
zeleně, významnou měrou zapojovala přednášející z firem, státní správy a samosprávy, ale i
ze zahraničí do vzdělávacího procesu a podstatným způsobem zpřístupnila posluchačům
příležitost k reálnému poznávání rostlin a jejich použití v nově vybudovaném objektu
Labyrintu zahrad.
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Vědeckovýzkumná a tvůrčí činnost zahrnovala značně úspěšnou bilanci přijatých projektů,
zejména TAČR a další rozvoj publikační aktivity – především v kvalitních impaktovaných a
recenzovaných periodicích. Významným úspěchem bylo také přijetí 3 patentových přihlášek
a registrace nových odrůd květin. Souběžně s tím je významná role tvůrčí činnosti
uměleckých oborů, jak realizací projektů NAKI Ministerstva kultury, tak i hodnotnými výstupy
v evidenci RUV.
Velká pozornost byla věnována zapojení do nových výzev operačního programu Věda,
výzkum, vzdělávání, kde fakulta prakticky nevynechala příležitost připravit žádost do
relevantních výzev – i díky tomu může od roku 2017 zásadně přistoupit k inovaci řady
činností i obměně výzkumné infrastruktury a objektů laboratoří a učeben.
Rozvoj infrastruktury a fakultního kampusu doznal značnou akceleraci nejen výše zmíněnou
realizací unikátního souboru Labyrint zahrad, ale i pořízením objektu uvnitř areálu a tím i
možnosti komplexního rozvoje do budoucnosti.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., v.r.
děkan ZF MENDELU

Schváleno AS ZF MENDELU dne: 2. 10. 2017
Schváleno VR ZF MENDELU dne: 24. 3. 2017
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