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1
1.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ
Organizační struktura fakulty

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 fakulty

Děkan:
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia:
prof. 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:
Vladimír Arnošt (od 1.2.2017)

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

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 průmyslu a obchodu ČR

prof. 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 (do 31.1.2017)

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 ústav ovocnářský, 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 (do 31.1.2017)

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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Akademický senát (od 1.2.2017)
Předseda:
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Místopředsedové:
Vladimír Arnošt
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Tajemník:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Členové :
Vladimír Arnošt
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Ing. Iveta Kopřivová
PharmDr. Martina Kotlandová, Ph.D.
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Zdeněk Řezanina
doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Sandra Šuránková
Bc. Vojtěch Urban
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
Ing. Patrik Voda

1.2.4

Poradní orgány – kolegium děkana

Předseda:
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Členové:
Vladimír Arnošt (od 1.2.2017)
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D. (od 1.2.2017)
Ing. Iveta Kopřivová (do 31.1.2017)
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
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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. (do 31.1.2017)
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová

1.3

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.
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 do roku 2020
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.
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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.

1.4

Rozvoj fakulty

Rozvoj fakulty byl realizován prostřednictvím Institucionálního plánu Zahradnické fakulty pro léta
2016-2018. Cílem projektu byla podpora rozvoje hlavních činností fakulty v oblasti pedagogické,
vědecko-výzkumné, ale i posílení její třetí role ve vztahu k vnějšímu okolí.
V pedagogické oblasti bylo řešení zaměřeno na inovaci studijní nabídky v souladu s potřebami praxe,
angažování hostujících odborníků ve výuce a podpora zvyšování kvalifikace pedagogů prostřednictvím
motivačního programu fakulty. V oblasti tvůrčí byl rozvoj zaměřen na podporu excelence, využití
motivačního programu pro rozvoj odborných týmů a podpora spolupráce s mezinárodními partnery.
Cílem byl také další internacionalizace prostředí fakulty, posilování výuky v anglickém jazyce, stejně
jako zvyšování počtu zapojených pracovníků a studentů do mobilitních programů.
Ve vztahu k inovaci a zkvalitňování vzdělávací a tvůrčí činnosti byl podpořen rozvoj technického zázemí
pro výuku a rozvoj ICT infrastruktury se záměrem zvyšovat praktické dovednosti studentů a zlepšovat
podmínky pro práci doktorandů i všech tvůrčích pracovníků.
Realizované akce v rámci rozvoje kampusu fakulty:
•
•
•
•
•
•

Slavnostní otevření Labyrintu přírody a ráje zahrad
Pokračování rekonstrukce objektu „M“ pro potřeby laboratoří zahradnické techniky
Zpracování projektové dokumentace pro zhotovení stavby Pavilonu C
Zpracování projektové dokumentace Závlahový systém ZF v Lednici
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce laboratoří a učeben – budova A
Pořízení nakladače – zajištění potřeb pro provoz zahradnického střediska
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2
2.1

STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků učení
v souladu s Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky.

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.

CZ

BD 3

FT

Bc.

Zahradní a krajinářská architektura

CZ

BD 4

FT

Bc.

Zahradní a krajinářská architektura

CZ

MD 2

FT

Ing.

Zahradní a krajinářská architektura

CZ

PHD 4(3)

FT, PT

Ph.D.

Zahradní a krajinářské realizace

CZ

BD 3

FT

Bc.

CZ

MD 2

FT

Ing.

CZ

BD 3

PT

Bc.

Zahradnické inženýrství

Zahradnictví
Jakost rostlinných potravinových zdrojů
Horticulture Engineering
International Master of Horticulture
Science (Joint Degree)
Floristická tvorba
Floristická tvorba
Zahradní a krajinářská architektura

Management zahradních a krajinářských
úprav
Správa zeleně
Poznámky k obsahu:
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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2.2

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

Zahradnická fakulta má jeden studijní program akreditován jako joint degree dvouletý navazující
magisterský studijní program: Horticulture Engineering, obor International Master of Horticulture
Science. V roce 2017 v něm studovalo 14 studentů.
Tab. č. 2:

Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ

Fakulta

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Název programu 1

Horticulture Engineering, obor International Master of
Horticulture Science

Partnerské organizace

FACULTY OF HORTICULTURE, UNIVERSITY OF AGRICULTURE
IN KRAKOW (PL), FACULTY OF HORTICULTURE AND
LANDSCAPE ENGENEERING, SLOVAK UNIVERSITY OF
AGRICULTURE IN NITRA (SK), ZAHRADNICKÁ FAKULTA
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ (ČR)

Přidružené organizace
Počátek realizace programu

akademický rok 2014/2015 (akreditace), výuka od
2015/2016

Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)

Joint degree

Délka studia (semestry)

2 roky/4 semestry

Typ programu (bakalářský,
magisterský, doktorský)

navazující

magisterský,

navazující magisterský

Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a
ukončení

Magisterský program v rámci studia „Horticulture
Engineering, obor International Master of Horticulture
Science“ trvá čtyři semestry (120 ECTS). Studium je
rozloženo v rámci 4 semestrů, během kterých studenti
absolvují výuku na každé ze spolupracujících univerzit.
Výuka je zahájena prvním (zimním) semestrem na Fakultě
biotechnologie a zahradnictví v Krakowě, druhý semestr
stráví mezinárodní skupina studentů na Zahradnické fakultě
v Lednici a třetí semestr studium pokračuje na Fakultě
zahradnictví a krajinného inženýrství v Nitře. Poslední,
čtvrtý semestr, stráví studenti na každé ze svých univerzit a
zaměří se na dokončení a obhajobu diplomové práce.
O přijetí studentů rozhoduje přijímací komise.
Uchazeči o program musí splnit tyto požadavky:
- ukončené vzdělání bakalářského stupně v počtu min. 180
ECTS, ze kterého minimálně 120 ECTS odpovídá odbornému
zaměření tohoto magisterského studijního programu
- dostatečná a doložená znalost anglického jazyka.
Po složení Státní závěrečné zkoušky udělí absolventům
domovská univerzita akademický titul, Mendelova
univerzita udělí titul „Ing.“. Univerzita vydá pro tento účel
vysvědčení k titulu s datem obhajoby diplomové práce.

Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?

Mendelova univerzita udělí titul „Ing.“ ve studijním
programu Horticulture Engineering, obor International
Master of Horticulture Science. Univerzita vydá pro tento
účel vysvědčení k titulu s datem obhajoby diplomové práce.
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Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?

Studium je rozloženo v rámci 4 semestrů, během kterých
studenti absolvují výuku na každé ze spolupracujících
univerzit. Výuka je zahájena prvním (zimním) semestrem na
Fakultě biotechnologie a zahradnictví v Krakově, druhý
semestr stráví mezinárodní skupina studentů na
Zahradnické fakultě v Lednici a třetí semestr studium
pokračuje na Fakultě zahradnictví a krajinného inženýrství v
Nitře. Poslední, čtvrtý semestr, stráví studenti na domovské
univerzitě.

Počet aktivních studií k 31. 12.

14

2.3

Akreditované studijní programy uskutečňované s jinou vysokou školou nebo vyšší
odbornou školou

Zahradnická fakulta nemá žádné akreditované obory uskutečňované s jinou vysokou školou, vyšší
odbornou školou nebo uskutečňované mimo obec, ve které má Zahradnická fakulta sídlo.

2.4

Další vzdělávací aktivity

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 2017 v rozsahu 150 hodin,
pracovníci fakulty se podíleli na kurzech U3V organizovaných ICV.
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, 141 externích pracovníků mělo 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,
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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

Kurzy a účastníci celoživotního vzdělávání

Fakulta pořádala kurzy pro veřejnost, již tradičně Ovocný strom v krajině 2017 v rozsahu 150 hodin,
který absolvovalo v roce 2017 celkem 23 účastníků. Pracovníci fakulty se podíleli na kurzech U3V
organizovaných ICV.

Tab. č. 3:

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)

Zahradnická fakulta

Skupiny
akreditovaných
studijních programů

KKOV

přírodní
nauky

11-18

vědy

a

Kurzy orientované na výkon
povolání

Kurzy zájmové

do 15
hod

do 15
hod

od 16
do 100
hod

více
než
100
hod

U3V

od 16
do 100
hod

více
než
100
hod

1

CELKEM

0

0

0

0

0

CELKEM

1

1

0

1

Tab. č. 4: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)
Zahradnická
fakulta

Skupiny
akreditovanýc
h
studijních
programů

KKOV

přírodní vědy a
nauky

11-18

CELKEM

Kurzy orientované na
výkon povolání

Kurzy zájmové

do
15
hod

do
15
hod

od 16
do
100
hod

více
než
100
hod

od 16
do
100
hod

U3V

CELKEM
*

více
než
100
hod

23

23

23

23

Z
toho
počet
účastníků, jež byli
přijímaní
do
akreditovaných
studijních programů
podle § 60 zákona o
vysokých školách
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3
3.1

STUDENTI
Studenti v akreditovaných studijních programech

Na Zahradnické fakultě studovalo v roce 2017 celkem 982 studentů, z toho v bakalářském
stupni studia v prezenční formě 459, v kombinované formě 221. V navazujícím magisterském
stupni v prezenční formě 191 a 108 v kombinované, v doktorském studiu 30 studovalo
prezenčně a 26 v kombinované formě.

Graf č. 1 Studenti v jednotlivých stupních a formách studia (2013 – 2017)

Graf č. 2 Aktivní studenti celkem (2013–2017)
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3.2

Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti a neúspěšní studenti

Neúspěšnost studentů po prvním ročníku je rozdílná pole studovaných oborů, u některých dosahuje
téměř 40 %, průměrná hodnota dosahuje cca 35 %.
Zahradnická fakulta vyhodnotila výsledky studijní neúspěšnosti v celém rozsahu studijních plánů a z
nich byl vypracován přehled jednotlivých předmětů, na které se fakulta zaměřila. 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.

3.3

Opatření pro omezení prodlužování studia

Zahradnická fakulta se snaží omezovat prodlužování studia zlepšením spolupráce studentů a
zahraničního oddělení děkanátu již při přípravě výjezdů do zahraničí, kdy jsou studenti 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.

3.4

Stipendijní programy

Zahradnická fakulta poskytuje mimořádnou odměnu za úspěšnou prezentaci na konferenci a
mimořádnou odměnu za úspěšnou reprezentaci fakulty/univerzity. Další formy individuální podpory
představují prospěchová stipendia. Zaměstnanci a studenti doktorského stupně studia jsou
podporováni ve svých odborných a studijních aktivitách motivačním programem fakulty, který
každoročně vychází jako vyhláška děkana. Každoročně jsou také odměněni nejlepší studenti po prvním
semestru studia, v posledních letech vždy s průměrem 1,0.

3.5

Poradenské služby pro studenty

Zahradnická fakulta úzce spolupracuje s Poradenským centrem VÚ ICV, studijní oddělení kontaktuje
studenty a snaží se řešit jejich někdy velmi složité životní situace.
Poradenské a profesní centrum vysokoškolského ústavu zajišťuje podporu uchazečům o studium a
studentům se specifickými vzdělávacími potřebami a služby psychologického, studijního a kariérového
poradenství studentům i zaměstnancům všech fakult Mendelovy univerzity v Brně i široké veřejnosti,
a to formou individuálního poradenství a skupinových aktivit. Služby jsou studentům, uchazečům o
studium a absolventům v prvním roce po ukončení studia poskytovány bezplatně. Jejich cílem je
především snižování studijní neúspěšnosti, podpora uplatnitelnosti studentů a absolventů na trhu
práce, rozvoj studentů v oblasti měkkých dovedností, stejně jako individuální pomoc jednotlivcům v
obtížných životních situacích. V rámci nabízených služeb PC VÚ ICV MENDELU bylo v roce 2017
vykázáno nejvíce hodin přímé práce na psychologické poradenství (396 hod.) a na skupinové aktivity
(225,5 hod.).
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3.6
3.6.1

Péče o studenty
Ubytování a stravování

V Lednici je pro studenty k dispozici celkem 286 lůžek na kolejích Petra Bezruče. Na osmi buňkách jsou
vybudovány společenské místnosti, dovybavené mikrovlnnými troubami a lednicemi. Veškerou agendu
spojenou s ubytováním si mohou studenti v určeném čase vyřídit také na kolejích J. A. Komenského
v Brně. Rovněž mohou využít možnost ubytování na kolejích v průběhu letních prázdnin formou
krátkodobého ubytování nebo prodloužením stávajících ubytovacích smluv se slevou
na kolejném.
Stravování je zajištěno v menze, kde je možno denně vybírat ze tří jídel, která je však nezbytné objednat
den předem.
3.6.2

Podpora studentů

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 nadaných
studentů jsou rovněž určeny projekty Interní grantové agentury. Každoročně jsou odměňováni
studenti, kteří dosáhli nejlepších výsledků za první semestr studia.
Uchazečům a studentům se specifickými potřebami jsou předávány podrobné informace, fakulta je
s nimi v kontaktu, aby měli potřebnou podporu. 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 kompenzovat
důsledky znevýhodnění projevující se při studiu. Poskytované služby a úpravy však nesnižují studijní
nároky, což znamená, že každý student MENDELU musí prokázat stejné průběžné i výstupní výsledky
pro dosažení požadované kvalifikace.
Poradenské a profesní centrum VÚ ICV MENDELU koordinuje podporu studentů se specifickými
potřebami na celouniverzitní úrovni.
3.6.3

Sportovní aktivity pro studenty

Sportovní aktivity pro studenty nabízí celoškolské Centrum sportovních aktivit, které nabízí výuku
v mnoha sportovních odvětvích: Aerobic, Aqua aerobic, Badminton, Basketbal, Fitbal, Florbal, Fotbal,
Futsal, Indoor, Cycling, Kanoistika, Kondiční a posilovací cvičení, Lední hokej, Licenční lyžování,
Lyžování, Pilates, Plavání, Ploutvové plavání, Sportovní střelba, Stolní tenis, Tenis, Volejbal.
CSA nabízí také letní a zimní výcvikové kurzy:
• Vysokohorská turistika (slovenské Roháče)
• Agroturistika (Šumava – Lipno)
• Zahraniční kurz pohybových aktivit (Itálie)
• Vodácká turistika (řeky české i slovenské)
• Výběrové lyžařské kurzy tuzemské i zahraniční (chata MENDELU v Karlově, Itálie, Rakousko, Francie)
• Lyžařské kurzy pro získání cvičitelské licence (Karlov, Rakousko – Pitztal)
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4

ABSOLVENTI

4.1

Absolventi akreditovaných studijních programů

V jednotlivých akreditovaných programech Zahradnické fakulty úspěšně ukončilo studium
bakalářského stupně celkem 156 absolventů, z toho 41 v kombinované formě studia a celkem 129
absolventů navazujícího magisterského studia (z toho 42 z kombinované formy studia). Doktorský
stupeň studia ukončilo celkem 13 absolventů. Za rok 2017 úspěšně ukončilo na Zahradnické fakultě
celkem 298 absolventů – tabulka č. 5.
Tab. č. 5
Absolventi akreditovaných studijních programů
Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně
KKOV P
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky

4.2

Navazující
magisterské
studium

Bakalářské
studium

41,43

K/D
115

P
41

Doktorské
studium

CELKEM

K/D
87

42

13

298

Spolupráce a kontakt s absolventy

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 sociálních
sítích, oficiálně před lety založený spolek absolventů není aktivní. Velmi často je fakulta v kontaktu s
absolventy 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). Fakulta je spolu s ostatními fakultami zapojena do projektu, který se právě zabývá
zpětnou vazbou a připravuje systém dotazníků, zaměřených na absolventy.

4.3

Zaměstnatelnost a uplatitelnost absolventů

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
fakulty a oborových rad doktorských oborů. 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 fakulty. I výše zmíněný projekt se
zaměřuje na zaměstnanost absolventů obecně i v absolvovaném oboru.

4.4

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli

Studenti Zahradnické fakulty se účastnili akcí organizovaných jednotlivými fakultami a podporovaných
na celouniverzitní úrovni. Fakulta eviduje a rozšiřuje databázi potenciálních zaměstnavatelů i firem,
které umožňují studentům absolvovat povinnou praxi. Plánovaná fakultní akce Trh pracovních
příležitostí, proběhla v Lednici 23. března 2017, na akci se fyzicky účastnilo přes 10 firem z oboru, řada
dalších zaslala materiály do katalogu, který byl v tištěné verzi dostupný studentům a byl zveřejněn na
webových stránkách fakulty.
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5
5.1

ZÁJEM O STUDIUM
Zájem o studium na fakultě

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 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.

Graf č. 3 Zájem uchazečů o studium na bakalářském stupni studia na ZF (2013–2017)

Graf č. 4 Zájem uchazečů o studium na navazujícím magisterském stupni studia na ZF (2013–2017)
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Graf č. 5 Zájem uchazečů o studium na doktorském stupni studia na ZF (2013–2017)

5.2

Charakter přijímacích zkoušek

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.

5.3

Komunikace se středními školami v oblasti propagace

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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6
6.1

ZAMĚSTNANCI
Akademičtí pracovníci

Tab. č. 6: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)
Mendelova
univerzita
v Brně

Akademičtí pracovníci

CELKEM
akademičtí
pracovníci
Zahradnická
fakulta

Profesoři

Docenti

Odborní
asisten- Asistenti
ti

Lektoři

Vědečtí,
výzkumní
a
vývojoví
pracovníc
i
podílející
se na
pedagog.
činnosti

Vědečtí
pracovníci*
*

9,36
51,859

5,081 12,999

Ostatní
zaměstnanci**
*

CELKEM

21,61

24,415 4

4

55,089

128,562

35,443

60,24

4,96
15,41

Z toho žen

0

3,752

6,694 4

9,387

Tab. č. 7: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
Mendelova
univerzita
v Brně

Akademičtí pracovníci

Profesoři
Zahradnická fakulta

Celke
m

Odborní
asistenti

Docenti

ženy

Celke
m

ženy

do 29 let

2

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

ženy

1

30-39 let
40-49 let

Celke
m

Asistenti

5

ženy

Celke
m

4

2

5

ženy

CELKEM

z
toho
ženy

3

10

5

27

7

14

3

7

4

4

2

12

4

3

1

5

5

24

10

3

2

12

5

1

1

8

2

0

0

18

11

81

29

4

2

0

ženy

Celke
m

Vědečtí
pracovníci*

2

8
3

Celke
m

Lektoři

Vědečtí,
výzkumní a
vývojoví
pracovníci
podílející se
na pedagog.
činnosti
Celke
m
ženy

14

4

1
2

1

30

8

14

7

0

0

0

0

Pozn.: * = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem
dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
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Tab. č. 8: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené
kvalifikace (počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)
Mendelova
univerzita v
Brně
Zahradnická
fakulta

Akademičtí pracovníci

prof.
Rozsahy
úvazků
do 0,3
0,31–0,5
0,51–0,7
0,71–1
více než 1
CELKEM

Vědečtí
pracovníci*

DrSc., CSc., Dr.,
Ph.D., Th.D.

doc.

CELKEM ženy CELKEM ženy

1
1
4
6

CELKEM
1
3
1
1
16
3
11
4
32

1
7
5
13

0

z
toho
CELKEM ženy

ostatní

ženy
1
4
3
8

CELKEM ženy CELKEM ženy
6
4
5
4
3
3
2
2
4
2
5
2
3
1
2
12
7
18
11

7
11
5
33
25
81

4
8
2
9
7
30

Tab. č. 9: Vedoucí pracovníci (fyzické počty)

Děkan

Proděkan

Akademick
ý senát

Vědecká
rada

Tajemník

Vedoucí
ústavu

Vedoucí
pracovníci
CELKEM
***

Zahradnická
fakulta

1
4
16
32 1
12
66
z toho
ženy
1
3
6
1
2
13
Pozn.: *** = Údaj celkem nemusí odrážet reálný stav fyzických osob (jedna osoba může v rámci VŠ či fakulty
zastávat více pozic), jedná se o prostý součet buněk.
Tab. č. 10: Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty)

Mendelova univerzita v Brně
Fakulta zahradnická
v tom: Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
ostatní státy EU
ostatní státy mimo EU
ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství)

Akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci**

3,535

2,178

0,578

0,312
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Tab. č. 11: Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)
Počet
Na dané VŠ*

Celkem
Mendelova univerzita v Brně
Zahradnická fakulta
Profesoři jmenovaní v roce 2017
z toho ženy
Docenti jmenovaní v roce 2017
z toho ženy

Kmenoví zaměstnanci
Z toho
VŠ jmenovaní na jiné
kmenoví
VŠ**
zaměstnanci
dané VŠ

Věkový průměr
nově
jmenovaných***

1

1

40

1
1

1
1

57
57

Pozn.: *= Zahrnuty jsou veškeré habilitace a jmenování, které proběhly v daném kalendářním roce na dané
VŠ

6.2

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

Zahradnická fakulta obsah a cíle Kariérního řádu MENDELU naplňuje každoročním zpracováním
motivačního programu, který byl pro rok 2017 zveřejněn jako vyhláška děkana č.6/2017 – Motivační
program ZF MENDELU pro rok 2017. Tímto byly vytvořeny základní podmínky pro kariérní růst
akademických pracovníků a vybudován funkční systém oceňování nejlepších pracovníků a jimi
dosažených výsledků. V daném roce byly zohledněny a finančně ohodnoceny zejména vědeckovýzkumné, tvůrčí a publikační aktivity akademických pracovníků a doktorandů dle počtu získaných
bodů v RIV a RUV za aktuální hodnocené období, dosažení vědeckého titulu a vědecko-pedagogické
kvalifikace. Odměna dle stanovených kritérií byla rovněž přiznána za získání externího projektu
evidovaného v Centrální evidenci projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, inovačního
voucheru, projektu Státního zemědělského a intervenčního fondu nebo zahraničního výzkumného
projektu. Finančně ohodnoceno bylo i složení státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce do
konce doby řádného studia. Vyhodnocení plnění stanovených kritérií provedli příslušní vedoucí
pracovníci do 31. 5. daného roku. Následně pak byla ve 3. čtvrtletí kalendářního roku realizována
výplata všech uvedených finančních pobídek.
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7
7.1

INTERNACIONALIZACE
Podpora účasti studentů na zahraničních mobilitních programech

Zahradnická fakulta umožňuje studentům aktivní zapojení do mezinárodního studijního a stážového
prostoru v několika formách mobilitních programů. Prvním, tradičně nejvyužívanějším programem
v režimech výjezdů i příjezdů studentů je komplexní program Erasmus +. Podpora zájmu studentů o
absolvování zahraničního studijního (nebo stážového) pobytu vychází z aktivního přístupu
Zahraničního oddělení, které v součinnosti s PR fakulty zabezpečuje informovanost domácích i
potenciálních zahraničních studentů formou aktuálních tištěných publikací a webových stránek.
Student před výjezdem na zahraniční univerzitu předkládá ke schválení na Zahraniční oddělení výběr
zvolených předmětů odpovídajících studijnímu oboru, po odsouhlasení tak nenastávají závažné
okolnosti, které by vedly k neuznání udělených kreditů za předměty absolvované v zahraničí. Pro
přijíždějící zahraniční studenty, nejen v rámci programu Erasmus+ má fakulta připraveny 2 ucelené
studijní moduly (pro letní a zimní semestr studia) a to v oblasti Zahradnictví i Zahradní a krajinářské
architektury. V rámci srovnání jednotlivých fakult Mendelovy univerzity má Zahradnická fakulta pouze
0,5% pokles mobilit v programu Erasmus+. Druhým způsobem podpory oboustranné
internacionalizace studentů je akreditovaný magisterský studijní obor (joint degree) International
Master of Science in Horticulture, vyučovaný v anglickém jazyce ve spolupráci s univerzitami v Krakowě
a Nitře. Ve třetí řadě dostávají zahraniční studenti možnost studia anglicky akreditovaného
doktorského studijního programu Horticulture Engineering a v neposlední řadě nelze opomenout
aktivní zapojení fakulty v programu Ceepus umožňujícím oboustranné studijní pobyty napříč studijními
obory. V roce 2017 bylo celkem na studijní a stážové pobyty přijato 21 a vysláno 48 studentů.

7.2

Integrace zahraničních členů akademické obce

Pro integraci zahraničních, hostujících odborníků v oblasti pedagogické i výzkumné, jsou na
Zahradnické fakultě využívány následující možnosti – mobility výukového nebo školícího režimu
programu Erasmus+, mobility programu Ceepus, Fulbrigtovy komise a IP projekty univerzitní a fakultní
úrovně. Hostující odborníci během stážových pobytů aktivně působí ve výuce a konzultují
s výzkumnými týmy i aktuální otázky současné nebo potenciální možné vědecko-výzkumné spolupráce.
Speciálně pro zahraniční lektory a studenty se zájmem o mezinárodní problematiku produkčního
Zahradnictví byl sestaven volitelný předmět International Horticulture, který je během semestru složen
z různých tematických celků odpovídajících odbornému profilu hostujících lektorů. V uplynulém roce
hostovalo na Zahradnické fakultě 21 zahraničních odborníků.
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8
8.1

VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST
Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti

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.
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,
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.
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8.2

Zapojení studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících magisterských
studijním 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 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.

8.3

Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace byly získány v roce 2017

Zahradnická fakulta reflektuje ve výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti na aktuální
témata základního i aplikovaného výzkumu, jenž jsou realizována na základě požadavků praxe i potřeb
trvale udržitelného rozvoje. V roce 2017 Zahradnická fakulta aktivně řešila projekty grantových agentur
ČR, ať už jako koordinátor nebo spoluřešitel. Celkem bylo řešeno 19 projektů v celkovém finančním
objemu 18,551 tis. Kč. Mezi hlavní národní poskytovatele, u kterých je fakulta dlouhodobě úspěšná
patří Ministerstvo kultury program NAKI (4 projekty), TA ČR (8 projektů), MZe ČR-program KUS/NAZV
(5 projektů) a MŠMT program COST CZ (2 projekty).
V rámci výzev OP VVV se Zahradnická fakulta zapojila do následujících projektů přijatých k financování:
• Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně
• Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně
• Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců
• Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce
• Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi
• Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně
• Rozvoj studijního prostředí – Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně
• Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně
Při řešení projektů v rámci IGA se v roce 2017 jednalo o částku 3127 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 2017 Zahradnická fakulta realizovala v této kategorii celkem 6
zakázek ve finančním objemu 2924 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější zakázky smluvního výzkumu patří
GEOtest, a.s. Brno, VYKRUT a.s., Ostrava a Rolnická, a.s. Králíky.

25 / 39

Výroční zpráva o činnosti Zahradnické fakulty MENDELU za rok 2017

Tab.č. 12: Zapojení ZF do řešených a spoluřešených projektů v programech výzkumu a vývoje ČR 2017

Název projektu

Název poskytovatele Koordinátor/Part
nebo programu
ner*

Finanční
prostředky (v
tis. Kč)

České zahradní umění a krajinářská architektura
v kontextu evropského vývoje

NAKI (MK)

K

2926

Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu
kulturní identity vinařských regionů na Moravě

NAKI (MK)

K

3220

Identifikace a prezentace památkového potenciálu
historické kulturní krajiny České republiky

NAKI (MK)

P

999

Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace
cílů národního obrození během 1. Československé
republiky

NAKI (MK)

P

1622

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

K

1347

Inovace klíčových technologických postupů školkařské
výroby ovocných výpěstků.

NAZV

K

1191

Přenos rezistence z GM odrůdy švestky 'HoneySweet'
do odrůdy 'Domácí velkoplodá', hodnocení transgenní
a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky

NAZV

K

240

Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem
napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných
prostředků jejich eliminace

NAZV

P

1454

Tvorba nových systémů biotechnologických opatření
pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských
plodin a lesních dřevin

NAZV

P

221
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Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a
jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce

TA ČR

K

736

Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení
organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech

TA ČR

K

516

Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné
proti houbovým patogenům

TA ČR

P

564

Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro
ekologickou ochranu rostlin

TA ČR

P

497

Revitalizace zemědělské
ohrožených suchem

TA ČR

K

798

Zařízení pro cílenou biotizaci zahradnických substrátů

TA ČR

K

578

Spontanní fermentace ve výrobě vína jako řiditelná
technologie

TA ČR

K

500

Technologie zpracování extraktu z hroznových semen
jako doplněk stravy v péči pro dlouhý a kvalitní život

TA ČR

K

467

Použití next generation sequencing pro diagnostiku
virových a virům podobných chorob révy vinné

COST CZ

P

375

Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci
patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy
a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR

COST CZ

K

300

půdy

v oblastech

ČR

Pozn: (K) – koordinátor/příjemce, (P) – partner/spoluřešitel

8.4

Vědecké konference

Dne 25.4.2017 proběhl workshop s názvem „Péče jako podmínka udržitelnosti na ZF MENDELU”, který
byl tematicky zaměřen na robotizovanou techniku využívanou při údržbě okrasných porostů. Program
pracovního setkání byl rozdělen do dvou vzájemně provázaných částí – prezentace nabídkového
sortimentu firmy HUSQUARNA. A praktické ukázky vybraných kategorií mechanizace na přilehlých
ukázkových pozemcích Labyrintu zahrad. Celá akce přinesla kromě nových poznatků také zvýšení
obecného povědomí o vědecko-pedagogických aktivitách realizovaných na Zahradnické 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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Ve dnech 26.4.–27.4.2017 byla uskutečněna
mezinárodní konference „Mrazy a jejich
dopady” zaměřená na problematiku výskytu
jarních mrazů, jejich předpovědí včetně
problematiky ochrany porostů před
zmrznutím, ale vůbec celého systému
pěstování, zvláště plodin náročnějších na
teplo. Hlavními garanty akce byla ZF ve
spolupráci s Českým hydrometeorologickým
ústavem a Českou bioklimatologickou
společností. Jednání konference bylo
rozděleno do několika sekcí – bioklima
pěstitelských oblastí a mikroklima porostů,
předpovědi počasí pro zemědělství, mrazovzdornost zemědělských plodin, vliv technologii na tvorbu
mikroklimatu porostů a ekonomika pěstování a možnosti pojištění porostů.
Ve dnech 3.5.–21.07.2017 proběhla výstava „Nábřeží v obraze města“. Výstava nám představuje
výstupy z projektu „Potenciál městských nábřeží a možnosti jejich implementace do urbánní struktury
měst", který prezentuje města České republiky z pohledu krajinářského architekta. Svým zaměřením
přispěla výstava k prezentaci možností a limitů rozvoje veřejných městských prostorů v návaznosti na
vodní tok.
Dne 31.5.2017 byl na ZF uspořádán workshop s názvem „Návrat ke kořenům”. Celodenní program akce
byl rozdělen do tří částí – odborné referáty od domácích i hostujících lektorů, prezentace firmy
GARDEN STUDIO, s.r.o. a HOFFMANN Landmaschinen i ukázky uceleného sortimentu techniky ve
vinicích firmy VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., Rakvice.
V úvodní části zaměřené na odborné referáty zazněla především aktuální témata z oblasti technologií
uplatňovaných při pěstování zahuštěných výsadeb vinic s důrazem na odrůdovou skladbu, pěstitelské
tvary, nároky na výživu a ochranu, dále informací o kvalitě a výnosu hroznů, využívané technice i o
nákladovosti a efektivitě. Následně zástupci firem představili účastníkům setkání široký sortiment
nabízených mechanizačních prostředků, které byly předvedeny v praktických ukázkách.
Dne 2. 11. 2017 se na Zahradnické fakultě
konala konference „Trendy v zahradnictví a
zahradní a krajinářské architektuře 2017”.
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. Vedle
přednesu referátů v průběhu plenárního
jednání byla součástí celé akce bohatá
posterová prezentace.
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8.5

Způsob podpory studentů doktorských studijních programů a pracovníků
na tzv. postdoktorandských pozicích

Studentům v doktorských programech a perspektivním pracovníkům v postdoktorských pozicích, kteří
představují základní článek v řetězci zahradnického výzkumu, je na Zahradnické fakultě věnována velká
pozornost. Studenti doktorských studijních programů jsou ve svých výzkumných aktivitách
podporování zejména prostřednictvím projektů Specifického vysokoškolského výzkumu (Interní
grantové agentury). Z pohledu jednotlivých ústavů jsou doktorandi a mladí výzkumní pracovníci
zapojováni do řešení výzkumných projektů od různých poskytovatelů nebo programů podpory
výzkumu a vývoje, např. NAZV (MZe ČR), NAKI (MK) a TA ČR. V nadcházejícím období se předpokládá
také širší zapojení studentů do projektů OP VVV, zejména Podpora multidisciplinarity výzkumných
programů mladých vědců, Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce a Rozvoj internacionalizace
výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně. Studenti doktorských studijních programů jsou
dále rovněž finančně motivování za složení státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce do
konce doby řádného studia i za významné publikační aktivity dle Vyhlášky děkana č. 6/2017 – Motivační
program ZF MENDELU pro rok 2017.

8.6

Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů

Tab. č. 13: Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních
programech (počty)
Mendelova
univerzita v
Brně

Zahradnická
fakulta

Osoby mající pracovně právní vztah s
vysokou školou nebo její součástí

Osoby nemající pracovně právní vztah s
vysokou školou nebo její součástí

Počet osob
podílejících
se na výuce

Počet osob
podílejících
se na vedení
závěrečné
práce

Počet osob
podílejících
se na praxi

Počet osob
podílejících
se na výuce

Počet osob
podílejících
se na vedení
závěrečné
práce

Počet osob
podílejících
se na praxi

5

1

2

35

2

141
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Tab. č. 14: Studijní obory/programy, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné
praxe po dobu alespoň 1 měsíce (počty)
Mendelova univerzita v Brně

Počty studijních
oborů/programů

Zahradnická fakulta

8.7

6 bc., 4 nmgr.

Počty aktivních
studií
982

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. 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 2017 k mírnému meziročnímu nárůstu. Fakulta realizovala v této
kategorii celkem 6 zakázek ve finančním objemu 2924 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější zakázky smluvního
výzkumu patří GEOtest, a.s. Brno, VYKRUT a.s., Ostrava a Rolnická, a.s. Králíky. Významná je rovněž
dlouhodobá zakázka MZe ČR v oblasti Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů
rostlin a agrobiodiversity ve finančním objemu 2311 tis. Kč.
Tab. č. 15: Smluvní výzkum – zakázky
Řešitel

Objednatel / zadavatel

doba řešení od – do

Ústav zelinářství a květinářství (553)

Rolnická, a.s. Králíky

30.6.2016-31.7.2017

Ústav zelinářství a květinářství (553)

Rolnická, a.s. Králíky

20.5.2016-31.8.2017

Ústav biotechniky zeleně (562)

VYKRUT a.s., Ostrava

2016-2017

Ústav zahradnické techniky (552)

Atrima spol s r.o.

2017-2018

Ústav zelinářství a květinářství (553)

GEOtest, a.s.

29.6.2016 - 31.12.2018

Ústav biotechniky zeleně (562)

NPÚ

1.4.2017-30.04.2018

V oblasti mezinárodní excelence získala fakulta evropský patent č. 2681301 (Evropský patentový úřad)
s názvem Composition of saturated fatty acids and its use for inhibition of alcoholic or malolactic
fermentation and dose reduction of sulphur dioxide in wine making technology, který se týká
stabilizace vína a poskytuje směs nasycených mastných kyselin pro inhibici aktivity kvasinek a mléčných
bakterií během alkoholové a malolaktické fermentace a pro snížení dávkování oxidu siřičitého během
technologie vína.
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V oblasti národní excelence pak lze zmínit další udělený patent č. 306700, s názvem Způsob výroby
lignanů pro potravinářské účely extrakcí ze suků jehličnanů, dále 4 užitné vzory, ověřenou technologii,
odrůdy Astry čínské (Sylva, Aria, Arana) a odrůdy meruněk (Betinka, Adriana, Candela), které jsou
přímým dokladem propojení vědecko-výzkumné a inovační činnosti fakulty s praxí.
Přehled patentů a užitných vzorů:
Patenty
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Composition of saturated fatty acids and its use for inhibition of
alcoholic or malolactic fermentation and dose reduction of sulphur dioxide in wine making technology.
Vynálezce: BAROŇ, Mojmír; KUMŠTA, Michal; BÁBÍKOVÁ, Petra; DE. 10.05.2017. Patent číslo 2681301
Evropský patentový úřad (EPO). Dostupné z:
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_E
P&FT=D&date=20140108&CC=EP&NR=2681301A2&KC=A2#
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob výroby lignanů pro potravinářské účely extrakcí ze suků
jehličnanů. Vynálezce: HÍC, Pavel; BALÍK, Josef; KULICHOVÁ, Jana; TŘÍSKA, Jan; STROHALM, Jan;
VRCHOTOVÁ, Naděžda; HOUŠKA, Milan; CZ. 05.04.2017. Patent číslo 306700 Úřad průmyslového
vlastnictví. Dostupné z: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306700.pdf
Užitné vzory
Sada primerů pro rozlišení rodičovských linií a hybridních jedinců v osivech vybraných odrůd zelí
hlávkového analýzou mikrosatelitní DNA. Vynálezce: RADDOVÁ, Jana; BARÁNEK, Miroslav; PEČENKA,
Jakub; CZ. 21.11.2017. Užitný vzor číslo 31219 Úřad průmyslového vlastnictví. Dostupné z:
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031219.pdf
Směs chemikálií k molekulární identifikaci dřevokazných hub Phomopsis a Phaeoacremonium sp. v
pletivech révy vinné. Vynálezce: EICHMEIER, Aleš; PEŇÁZOVÁ, Eliška; PEČENKA, Jakub; CZ. 18.04.2017.
Užitný
vzor
číslo
30587
Úřad
průmyslového
vlastnictví.
Dostupné
z:
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030587.pdf
Nápoj obohacený polyfenolickým extraktem z hroznů. Vynálezce: KULICHOVÁ, Jana; BALÍK, Josef; HÍC,
Pavel; CZ. 24.01.2017. Užitný vzor číslo 30295 Úřad průmyslového vlastnictví. Dostupné z:
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030295.pdf
ZAHRADNICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ, ÚSTAV PRO VÝZKUM GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV
ČR, V.V.I., VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, V.V.I.. Čokoláda se zvýšeným obsahem
přírodních lignanů. Vynálezce: KULICHOVÁ, Jana; BALÍK, Josef; HÍC, Pavel; HORÁK, Miroslav; TŘÍSKA,
Jan; VRCHOTOVÁ, Naděžda; HOUŠKA, Milan; STROHALM, Jan; NOVOTNÁ, Pavla; CZ. 10.01.2017. Užitný
vzor
číslo
30250
Úřad
průmyslového
vlastnictví.
Dostupné
z:
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030250.pdf
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9

INFORMAČNÍ ZDROJE A DALŠÍ FORMY PODPORY VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ
ČINNOSTI

Informační zdroje zpřístupňují Ústřední knihovna a Informační centrum, které jsou součástí
celoškolského pracoviště Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb. Jejich služby spočívají
v zajištění rovného přístupu k tištěným i elektronickým knihám a časopisům ve výpůjčních odděleních
a studovnách, v centralizovaném nákupu fondů, jejich katalogizaci a evidenci v Souborném katalogu
univerzity, ve zpracování rešerší, poskytování tuzemské i mezinárodní meziknihovní výpůjční
a výměnné služby, v zajištění přístupů do vědeckých databází a podpoře jejich využívání a v budování
digitální knihovny starých a vzácných knih. Akvizice časopisů je centralizovaná, před tištěnou formou
se preferuje elektronická podoba s dostupností 24 hodin/7 dní v týdnu pro celou akademickou obec
univerzity včetně detašovaných pracovišť. Přístup do všech EIZ je ze společných webových stránek
Informačního centra a Ústřední knihovny; zdroje jsou k dispozici na všech detašovaných pracovištích
univerzity. V souladu s licenčními podmínkami je možný vzdálený přístup z domova uživatele, a to buď
přes proxy server nebo federaci identit (Shibboleth).
Přehled zpřístupněných databází
• Plné texty časopisů: Science Direct Freedom Collection, SpringerLink Journals, Wiley Online Library,
Nature, časopisy Americké chemické společnosti, Cambridge Journal Online včetně archívu, Oxford
Journal Online, v rámci platformy EBSCO zdroje Academic Search Complete a Business Source
Complete, dále OECD iLibrary, BioOne I a II., Proquest Central Collection, JSTOR. Seznam všech online
dostupných časopisů včetně tzv. časopisů open access je zahrnut do knihovny elektronických časopisů
EBSCO A to Z.
• Databáze používané pro hodnocení vědy a výzkumu: Web of Science Core Collection, Journal Citation
Report, SCOPUS, ERIH.
• Oborové databáze: Academic Search Complete, EconLit with Full Text, Business Source Complete,
Environment Complete, ERIC, GreenFILE, ProQuest STM, ProQuest Cental, Regional Business News,
BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, SciELO Citation Index, MEDLINE,
Zoological Records, CAB Abstracts a CAB Abstracts Archive, Food Science and Technology Abstracts,
Beck-online, ASPI, Bankscope.
• Plnotextové zdroje (bez časopisů): CABI Compendia (Animal Health and Production Compendium,
Aquaculture Compendium, Crop Protection Compendium, Forestry Compendium, Invasive Species
Compendium), CAB eBooks, CABI eRefWorks, Environment Complete, OECD iLibrary, ProQuest STM
Package (kolekce řady databází z oborů přírodních a technických věd a z oblastí medicíny), Wiley
Current Protocols, FOODnetBase a Nutrition and Food Sciences Database.
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10 ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
Zajišťování kvality je řízeno na centrální úrovni univerzity a fakulta participuje na zajišťování vstupních
podkladů, jejich analýze a realizaci opatření ke zlepšení kvality v souladu s univerzitní strategií a
souvisejícími vnitřními dokumenty.
Systém řízení kvality byl nastaven a otestován v roce 2017 v rámci pilotního modelu, jak požaduje
zákon o vysokých školách.
Veškeré informace k oblasti kvality prezentuje k tomu vymezené pracoviště univerzity na veřejných
stránkách univerzity.

11 NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE FAKULTY
Zahradnická fakulta byla v roce 2017 opět úspěšně zařazena do programu Fulbrigtovy komise
prostřednictvím tří měsíčního stážového pobytu v USA tematicky spojeného se Zahradní a krajinářskou
architekturou.
Fakulta je držitelem mezinárodní akreditace krajinářské architektury „International Federation of
Landscape Architects (IFLA EUROPE)“ a akreditovaného magisterského studijního programu (jointdegree) International Master of Science in Horticulture společně se Zemědělskou univerzitou
v Krakowě a Nitře. Dlouhodobé mezinárodní aktivity jsou realizovány i díky zapojení do univerzitní sítě
Ceepus.
Z vědeckého pohledu je fakulta zapojena do mezinárodního konsorcia COST (projekt s názvem „Vývoj
spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a
mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR“).
V roce 2017 bylo oceněno několik význačných osobností fakulty na národní a mezinárodní úrovni.

12 TŘETÍ ROLE FAKULTY
Z hlediska realizace třetích rolí, působí Zahradnická fakulta významným způsobem vedle vzdělávací a
výzkumné aktivit také v oblasti přenosu poznatků a transferu technologií do praxe. Přenos poznatků
probíhá na Zahradnické fakultě v součinnosti s celouniverzitním pracovištěm CTT (Centrum transferu
technologií), které koordinuje činnost skautů, kteří nabízí výsledky vědecké a tvůrčí práce uplatnitelné
v praxi i aplikační sféře. Z pohledu třetí role je nutné uvést také služby poskytované odborné i laické
veřejnosti. Do těchto aktivit lze zahrnout především aktivní partnerství s lokálními subjekty veřejného
a soukromého sektoru, aktivity celoživotního vzdělávání, vzdělávání v oblasti primárního i
sekundárního sektoru a řada aktivit, kterými fakulta spolupůsobí ve společenském životě, s přímým
ovlivňováním a modifikací svého okolí v oblasti zahradnictví a oblastech souvisejících.
Významným aspektem třetí role je realizace sérií akcí pro nejširší veřejnost v objektu Labyrint přírody
a ráj zahrad, který v průběhu celého roku prezentuje tvůrčí témata fakulty různým cílovým skupinám
a přispívá k obecné vzdělanosti v oblasti zahradnictví, architektury nebo ekologie.

12.1 Spolupráce s firmami
Spolupráce s aplikační sférou je realizována na základě smluvního výzkumu, společného řešení
výzkumných projektů, formou odborného poradenství a konzultačních činností včetně řešení
kvalifikačních prací pro potřeby aplikační sféry. Velmi obsáhlé jsou také aktivity spojené s pořádáním
konferencí, seminářů, workshopů atd.
Spolupráce mezi ZF je rozvíjena zejména s těmito subjekty: 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, Ökoplant international s r. o. (školkařská produkce),
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Moravoseed spol. s r. o. (semenářství), AGROTEC, a.s. Hustopeče a GARDEN Studio s.r.o. Brno
(mechanizace), Arboeko (školkařství), města Brno, Šternberk, Břeclav, obec Lednice a řada dalších
(krajinářská architektura), Atelier Tsunami (krajinářská architektura).

12.2 Působení v regionu
Zahradnická fakulta rozvíjí spolupráci s řadou subjektů v rámci JMK i celorepublikovém měřítku. Pro
smluvní výzkum fakulta realizuje odborné poradenství, analytické služby, zpracovávání studií či
testování a vývoj nových produktů. I v roce 2017 pokračovala intenzivní spolupráce s Místními akčními
skupinami (MAS) činnými v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Pracovníci Zahradnické fakulty jsou
zapojeni do řady aktivit formou expertní i poradenské činnosti v pracovních skupinách pro tvorbu
strategických rozvojových dokumentů nebo metodik (např. při přípravě krajských koncepčních
dokumentů v oblasti regionálního rozvoje a životního prostředí, v oblasti vzdělávacích aktivit apod.).
Dlouhodobá aktivní spolupráce je udržována s řadou výzkumných pracovišť – Výzkumným ústavem
rostlinné výroby, v. v. i., Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v. v. i., Výzkumným a
šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví, v. v. i, Výzkumným ústavem pícninářským, spol s r.o., Národním památkovým
ústavem a řadou dalších. Mimoto jsou pravidelně zváni externí přednášející z firem, aby prezentovali
svoje poznatky v profilových disciplínách studijních programů. Na základě požadavků z praxe je
následně realizováno přenastavení výukových modelů s ohledem na aplikaci teoretických vědomostí v
praktické sféře a uplatnitelností posluchačů studijních programů ZF na trhu práce.
V obci Lednice je fakulta zapojena do řady témat, z nichž zásadní je partnerství v projektu
Multifunkčního centra Zámek Lednice.
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13 ZÁVĚR
13.1 Oblast vzdělávací činnosti
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.
V rámci změn v systému akreditací se ZF intenzivně zapojila do přípravy nového systému akreditací na
MENDELU, v rámci projektu OP VVV byly VR ZF schváleny záměry akreditací:
1) bakalářského studijního programu Zahradnické inženýrství se třemi specializacemi
2) navazujícího magisterského studijního programu Zahradnické inženýrství se třemi specializacemi
3) bakalářského studijního programu Krajinářská architektura bez specializace
Následně byly předloženy do Rady vnitřního hodnocení Mendelovy univerzity v Brně a po schválení
akademickým senátem jsou připraveny akreditační spisy.
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.

13.2 Oblasti tvůrčí činnosti
Fakulta patří v národní výzkumné excelenci k předním pracovištím v ČR a řeší problematiku
zemědělského výzkumu zejména v oblasti zahradnictví.
V roce 2017 bylo řešeno 19 projektů na národní úrovni. Mezi hlavní národní poskytovatele, u kterých
je fakulta dlouhodobě úspěšná, patří Ministerstvo kultury ČR – program NAKI (4 projekty), TA ČR (8
projektů), MZe ČR – program KUS/NAZV (5 projektů) a MŠMT program COST CZ (2 projekty). 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.
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů
významných pro výživu a zemědělství
podprogram
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity
Národní program byl na pracovišti Zahradnické fakulty v Lednici řešen prostřednictvím věcné etapy
6.2.10. Teplomilné a méně známé ovoce, réva vinná, vytrvalé zeleniny, vybrané druhy květin a léčivých
rostlin. Vlastní řešení NP je situováno do šesti specifických plodinových kolekcí, které dále obsahují
vybrané zahradnicky významné rody a druhy těchto rostlin (plodin) v souladu s cíli národního
programu.
Kolekce meruněk (Prunus armeniaca) aktuálně obsahuje 367 položek včetně mezidruhových
hybridů. V rámci výměny materiálů s výzkumnými pracovišti a školkami, bylo introdukováno 25 nových
genotypů (jedná se o velmi zajímavou skupinu pozdně zrajících odrůd ze skupiny Carmingo®, a některé
krajové odrůdy z okrajových oblastí), které byly zařazeny do pracovní kolekce.
V kolekci broskvoní a mandloní je aktuálně vedeno 277 položek broskvoní (Prunus persica) a 14 položek
mandloní (Prunus amygdalus). Do pracovní kolekce bylo získáno několik nových genotypů mandloní
zejména z Itálie a plánuje se zařazení zajímavých a potenciálně perspektivních krajových odrůd
mandloní z Rakvicka.
35 / 39

Výroční zpráva o činnosti Zahradnické fakulty MENDELU za rok 2017

Kolekce méně rozšířených ovocných druhů zahrnuje 119 položek genotypů jako jsou kdouloň obecná
(Cydonia oblonga), mišpule německá (Mespilus germanica), dřín obecný (Cornus mas), rakytník
řešetlákový (Hippophae rhamnoides), moruše trnavská (Morus nigra var. Trnaviensis), zimolez jedlý
(Lonicera edulis), kalina obecná (Viburnum opulus) a muchovník kanadský (Amelanchier canadensis).
Pro rozšíření kolekce genových zdrojů byly získány 2 nové genotypy zimolezu jedlého, 2 genotypy
kdouloně obecné, 1 genotyp rakytníku řešetlákového a 1 genotyp muchovníku kanadského.

Kolekce révy vinné (Vitis vinfera) a hybridů obsahuje celkem 261 položek. Největší zastoupení v kolekci
představují mezidruhové hybridy (234 položek), které se vyznačují rezistencí k houbovým patogenům
révy. V posledním období bylo do kolekce introdukováno 10 nových významných odrůd révy, které
disponují rezistencí k houbovým patogenům.
Kolekce léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, do skupiny léčivých rostlin jsou zařazeny rody řebříček
(Achillea) a lékořice (Glycyrrhiza), v kolekci vytrvalých druhů zelenin pak chřest (Asparagus), křen
(Armoracia) a reveň (Rheum). Celkově je na pracovišti uchováno v polní aktivní kolekci 192 položek.
Kolekce byla rozšířena o pracovní položky ze sběrových expedic (Achillea) a od dárců (Armoracia).
V kolekci květin je zařazeno 122 položek rodu Callistephus, 39 položek rodu Tagetes, 46 položek rodu
Zinnia, 20 položek rodu Carthamus a 35 položek rodu Salvia. Nově byly doplněny položky Zinnia (4) a
Salvia (2). Šest položek rodu Salvia (taxony neotropického podrodu Calosphace) a šestnáct odrůd rodu
Canna (7 původních českých), udržovaných v pracovních kolekcích, je každoročně regenerováno
vegetativně.
Současně každoročně spolupracuje s předními zahradnickými subjekty v oblasti zakázkového –
smluvního výzkumu. Fakulta se dlouhodobě účastní řešení mezinárodních výzkumných projektů, jako
jsou např. RP, COST, Leonardo, Action apod. Zástupce fakulty je členem řídícího výboru akce COST
vedené pod značkou FA1303, která se zabývá prioritními otázkami v oblasti vinohradnického výzkumu
s důrazem na systémy pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a
jejich mapováním v ČR.
Nejvýznamnější projekty (z hlediska objemu přidělených finančních prostředků):
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•
•
•

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
NAKI DF13P01OVV003 Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního
obrození během 1. Československé republiky

V oblasti mezinárodní excelence získala fakulta evropský patent č. 2681301 (Evropský patentový úřad)
s názvem Composition of saturated fatty acids and its use for inhibition of alcoholic or malolactic
fermentation and dose reduction of sulphur dioxide in wine making technology, který se týká
stabilizace vína a poskytuje směs nasycených mastných kyselin pro inhibici aktivity kvasinek a mléčných
bakterií během alkoholové a malolaktické fermentace a pro snížení dávkování oxidu siřičitého během
technologie vína.
V oblasti národní excelence pak lze zmínit další udělený patent, 4 užitné vzory, ověřená technologie,
odrůdy Astry čínské (Sylva, Aria, Arana) a meruněk (Betinka, Adriana, Candela), které jsou přímým
dokladem propojení vědecko-výzkumné a inovační činnosti fakulty s praxí.

Partneři pro spolupráci v oblasti výzkumu
Fakulta každoročně hledá nové zahraniční partnery v oblasti vědy a výzkumu. V roce 2017 bylo
podepsáno memorandum o spolupráci s Vietnam National University of Agriculture a prodlouženo
memorandum o spolupráci s institutem Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences (BAAFS)
v Číně. Aktuálně je v připomínkovacím řízení memorandum o spolupráci s Chiba University, Japonsko.
Mezi hlavní zahraniční partnery pro spolupráci v oblasti výzkumu dále patří: University of Life Sciences
in Lublin, University of Agriculture in Krakow, 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 partnerům, kteří spolupracují na projektech v rámci ČR, patří Výzkumný ústav
rostlinné výroby, v. v. i., Masarykova univerzita, ČZU v Praze, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.
v. i., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
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a okrasné zahradnictví, v. v. i, Výzkumný ústav pícninářský, spol s r.o., České vysoké učení v Praze,
Národní památkový ústav a řada dalších.

13.3 Oblast strategického a finančního řízení fakulty
Zahradnická fakulta v Lednici vychází ze strategických dokumentů, schválených jak na úrovni fakulty,
tak i na univerzitní úrovni, pro realizaci dlouhodobého záměru do roku 2020. Strategické aspekty
zahrnují oblasti pedagogiky, tvůrčí činnosti, třetí role i souvisejících oblastí internacionalizace, rozvoje
dobrého jména i dalšího budování kampusu fakulty.
Proces strategického řízení je následně realizován prostřednictvím aktualizace dlouhodobého záměru
pro rok 2017. Tento dokument byl projednán příslušnými orgány a využit pro plnění strategických cílů
v daném období. Lze konstatovat, že podstatná část úkolů byla splněna. Hlavním úkolem
v pedagogickém procesu byla příprava dokumentů pro akreditaci studijních programů v souladu
s řešenými projekty OP VVV. V oblasti tvůrčí činnosti byla velká pozornost věnována zapojení do
komplexních výzev, například Předaplikačního výzkumu, ve kterém fakulta společně s další fakultou
(AF) Mendelovy univerzity uspěla. V oblasti internacionalizace byly cíle naplněny dalším nárůstem
počtu mobilit (studentských i akademických). V oblasti rozvoje infrastruktury byla fakulta úspěšná
v dalších OP VV projektech, které umožnily rozvoj zázemí pro výuku i rozvoj přístrojové infrastruktury.
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Provoz fakulty byl v roce 2017 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 plánováno hospodařit se základním příspěvkem na zdroji 1101
v celkové výši 43.742 tis. Kč. Z této částky bylo vyčleněno 36.578 tis. Kč na mzdy včetně pojištění a
7.164 tis. Kč na ostatní neinvestiční náklady. Podpora specifického vysokoškolského výzkumu v roce
2017 činila 3.127 tis. Kč na zdroji 2101 (IGA ZF).
Na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace fakulta obdržela
12.464 tis. Kč na zdroj 2108. Tyto prostředky byly beze zbytku plánovány k použití na dofinancování
mezd.
Ve fondu rozvoje investičního majetku (8501 FRIM) měla fakulta k 1.1.2017 k dispozici celkem 87 tis.
Kč. V průběhu roku sem bylo převedeno 929 tis. Kč (tvorba z HV + převod z FPP) a vyčerpáno bylo 197
tis. především za účelem dofinancování spoluúčasti strategického univerzitního projektu OP VVV
„Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“.
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