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1 Základní údaje o vysokoškolském ústavu
Úplný název vysokoškolského ústavu:
Běžně užívaná zkratka:
Sídlo, vč. adresy:

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně
ICV MENDELU
Zemědělská 5, 613 00 Brno

1.1 Struktura vysokoškolského ústavu
Vedení vysokoškolského ústavu
Vedoucí:

Bc. Martin Brandstätter, DiS.

Zaměstnanci:

Ing. Iva Houbová
Dana Kročilová
Lenka Malchrová
Ing. Jiří Potáček, CSc.
Bc. Kateřina Schmiedová
Bc. Iva Urbánková

Oddělení sociálních věd (OSV)
Vedoucí:

Mgr. Dita Janderková, Ph.D.

Zaměstnanci:

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Mgr. Helena Fejfarová (do 31. 8. 2012)
Mgr. Vladimír Jankových, DiS.
PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Ing. Marie Horáčková
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová (od 17. 9. 2012)
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
PhDr. Kristina Marešová, CSc.
Mgr. Ivona Skalická (od 17. 9. 2012)
doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.
Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D. (do 10. 6. 2012)
Mgr. Pavel Vyleťal
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Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ODOV)
Vedoucí:

Ing. Veronika Mikulenková

Zaměstnanci:

Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Ing. Kamil Nechuta
Ing. Zdeňka Šobová

Oddělení vzdělávání seniorů (OVS)
Vedoucí:

Ida Piperisová

Zaměstnanci:

Ida Piperisová

Oddělení expertního inženýrství (OEI)
Vedoucí:

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Zaměstnanci:

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek
Ing. Martin Zach

Poradenské centrum (PC)
Vedoucí:

Ing. Pavla Štěpánková

Zaměstnanci:

Mgr. Petra Kadlecová

1.2 Orgány vysokoškolského ústavu
Ředitelka vysokoškolského ústavu ICV MENDELU:
• doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Vedení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU:
• Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro vědu a
výzkum)
• Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost)
• doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro vnější vztahy)
• Bc. Martin Brandstätter, DiS. (tajemník vysokoškolského ústavu)
Poradní orgány ředitelky vysokoškolského ústavu ICV MENDELU
• Kolegium ředitelky vysokoškolského ústavu ICV MENDELU:
o Bc. Martin Brandstätter, DiS. (tajemník vysokoškolského ústavu)
o Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro vědu
a výzkum)
o Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost, vedoucí Oddělení sociálních věd)
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o doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro vnější
vztahy, vedoucí Oddělení expertního inženýrství)
o Ing. Veronika Mikulenková (vedoucí Oddělení dalšího odborného vzdělávání)
o Ida Piperisová (vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů)
o Ing. Pavla Štěpánková (vedoucí Poradenského centra)
• Pedagogická komise vysokoškolského ústavu ICV MENDELU:
o Ing. Marie Horáčková
o Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
o Ing. Martin Zach
• Komise pro vědu a výzkum vysokoškolského ústavu ICV MENDELU:
o Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
o Mgr. Helena Fejfarová (do 31. 8. 2012),
o PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
• Vědecká rada vysokoškolského ústavu ICV MENDELU pracovala v roce 2012 ve
složení:
o Interní členové:
 prof. Ing. Libor Grega, Ph.D.
 doc. Ing. Vlastimil Chrást, CSc.
 doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
 doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
 prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
 doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (do 14. 3. 2012)
 prof. Dr. Ing. Jiří Marek
 doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc. (do 15. 9. 2012)
 doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
 doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
 doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (od 5. 9. 2012)
 prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
 prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
 doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
o Externí členové:
 doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
 Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc. (do 30. 9. 2012)
 doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
 prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
 prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc.
 prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
 doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
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1.3 Zastoupení vysokoškolského ústavu v reprezentaci vysokých škol
Zastoupení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU v Akademickém senátu MENDELU:
• za akademické pracovníky: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
• za studenty: Stanislav Zmeškal ml. (do 30. 6. 2012), Bc. Bohdana Šlégrová (od 1. 10. 2012)
Zastoupení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU ve Vědecké radě MENDELU:
• doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Zastoupení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU v Kolegiu rektora MENDELU:
• doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
• doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Vědecká rada Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
• doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (člen)
Vědecká rada Fakulty logistiky a krizového řízení UTB Zlín
• doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (člen)
Vědecká rada Technické fakulty SPU Nitra, Slovenská republika
• doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (člen)

1.4 Vize, poslání a strategické cíle vysokoškolského ústavu:
1.4.1 Vize vysokoškolského ústavu
Vybudovat z ICV renomovaný vysokoškolský ústav, vybavený jak po stránce personální,
tak i technické a materiální, založený na rozsáhlé spolupráci především se všemi fakultami
Mendelovy univerzity v Brně, ale i s vysokoškolskými ústavy a fakultami českých a zahraničních
univerzit. Začlenit ICV do struktury vzdělávacích institucí Evropské unie, podílejících se na
procesu celoživotního učení (viz Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační,
umělecké a tvůrčí činnosti VVÚ ICV MENDELU pro období 2011 – 2015 a jeho aktualizace pro
rok 2012).

1.4.2 Poslání vysokoškolského ústavu
• poskytovat absolventům středních škol, bakalářských a magisterských studijních
programů zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického,
dřevařského, krajinářského, ekonomického, informatického, zahradnického, případně
veterinárního zaměření příležitost získat odborné pedagogické vzdělání ve smyslu zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících;
• nabízet pedagogickým pracovníkům vzdělávací aktivity zaměřené do oblasti jejich dalšího
vzdělávání;
• poskytovat absolventům středních škol studium bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programů s celouniverzitním a mezioborovým charakterem;
• zajišťovat vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost orientovanou do oblasti studijních
a vzdělávacích programů vysokoškolského ústavu;
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• rozšiřovat a zvyšovat odborné kompetence absolventům bakalářských a magisterských
studijních programů poskytované jednotlivými fakultami Mendelovy univerzity v Brně,
popřípadě jinými vysokými školami (zejména v oblasti rozvoje jejich tzv. soft-skills);
• realizovat a zajišťovat rozvoj celoživotního vzdělávání, včetně seniorského vzdělávání
formou Univerzity třetího věku (U3V);
• vytvářet a realizovat systém interního vzdělávání pro akademické a neakademické
pracovníky Mendelovy univerzity v Brně;
• realizovat a rozvíjet činnost celouniverzitního Poradenského centra v oblasti odborného
a psychologického poradenství, poskytujícího služby odborné i laické veřejnosti,
studentům i zaměstnancům univerzity (viz Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,
vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti VVÚ ICV MENDELU pro období 2011 –
2015 a jeho aktualizace pro rok 2012).

1.4.3 Strategické cíle vysokoškolského
V oblasti vzdělávacího procesu:
• bude dosaženo struktury pedagogického sboru 1 : 2 : 3 (profesoři: docenti: odborní
asistenti);
• bude optimalizována struktura studijních programů a obsahy studijních předmětů;
• bude získána akreditace minimálně 2 bakalářských studijních programů;
• bude získána akreditace minimálně 1 navazujícího magisterského studijního programu;
• bude rozšířena nabídka dlouhodobých i krátkodobých kurzů celoživotního vzdělávání;
• bude vytvořen a realizován systém přenositelnosti kreditů z programů celoživotního
vzdělávání do studijních programů vysokoškolského ústavu;
• bude dosaženo zvýšení počtu „studentohodin“ přímé výuky platících studentů
v programech celoživotního vzdělávání do roku 2015 o 50 % oproti roku 2009.
V oblasti vědy a výzkumu:
• budou stanoveny priority výzkumu a vývoje;
• bude získán vědecko-výzkumný projekt v rámci GAČR, případně TAČR;
• průměrný přepočtený akademický pracovník bude ročně publikovat dva vědecké výstupy
ročně, tj. získá min. 20 bodů v kategorii "A (1-12)" dle kritérií Mendelovy univerzity
v Brně;
• bude dosaženo minimálně 3 projektů v oblasti mezinárodní vědecko-výzkumná
spolupráce.
V oblasti organizační struktury:
• budou definovány kompetence a pravidla pro obsazování jednotlivých pozic na ICV
v souladu se zavedením kariérního řádu.
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V oblasti řídící a finanční struktury:
• při řízení vysokoškolského ústavu bude primárně používáno metod projektového řízení;
• projekty budou definovány vždy v krátkodobém a střednědobém horizontu;
• bude zvýšen podíl vícezdrojového financování a financování z neveřejných zdrojů (viz
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti
VVÚ ICV MENDELU pro období 2011 – 2015 a jeho aktualizace pro rok 2012).

1.5 SWOT analýza
Tabulka 1: SWOT analýza
Silné stránky
1. Týmová práce pracovníků, úzká kooperace
pracovníků i oddělení
2. Flexibilita a entuziasmus pracovníků
3. Marketingově orientované vedení VÚ
4. Různorodé víceoborové profesní zkušenosti
pracovníků
5. Vlastní prostory
Příležitosti
1. Stát se renomovaným vědeckopedagogickým pracovištěm
2. Vytvořit vyšší přidanou hodnotu absolventů
a zaměstnanců MENDELU
3.
Rozšířit
celoživotní
vzdělávání
v podmínkách MENDELU i mimo ni
4. Nabídnout fakultám možnost organizování
a realizace celoživotního vzdělávání
5. Rozvíjet VaV činnost

Slabé stránky
1. Rezervy v zapojení pracovníků v celoživotním
vzdělávání
2. Omezené finanční prostředky
3. Stejný způsob rozpočtování VÚ jako fakult
4. Příliš široká profesní a vědecké profilace
pracovníků
5. Limitované prostorové kapacity
Hrozby
1. Vnímání VÚ fakultami jako konkurenta
2.
Nedoceňování
významu
celoživotního
vzdělávání
3. Neochota fakult spolupracovat v oblasti
celoživotního vzdělávání
4. Neakceptace VÚ jako zkušeného organizátora
a realizátora celoživotního vzdělávání
5. Opakované nepřijetí VaV a dalších projektů
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2 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost
2.1 Akreditované studijní programy (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle
typu studia a formy studia)
Tabulka 2: Akreditované studijní programy ICV MENDELU v roce 2012
Akreditované studijní programy (počty)
ICV MENDELU

Bakalářské
studium
P

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P
K/D

Doktorské
studium

CELKEM

VÚ ICV
Skupiny
akreditovaných
KKOV
studijních
programů
technické vědy
21-39
1
1
1
1
4
a nauky
pedagogika,
učitelství a
74,75
1
1
2
sociál. péče
CELKEM
2
2
1
1
6
Pozn.:
* = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

2.2 Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce
Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce ICV MENDELU nerealizuje. Od roku
2012 vysokoškolský ústav ICV MENDELU nabízí pro zahraniční studenty 19 studijních předmětů
v anglickém jazyce.

2.3 Charakteristika kreditního systému studia
Vysokoškolský ústav ICV MENDELU realizuje výuku:
v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, který je tvořen dvěma
studijními obory:
• Učitelství odborných předmětů (UOP),
• Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV);
v bakalářském studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví:
• Studijní obor: Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP),
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v navazujícím magisterském studijním programu Technické znalectví a expertní
inženýrství:
• Studijní obor: Technické znalectví a expertní inženýrství (TZEI).

Bakalářské studijní obory jsou tříleté (šestisemestrální). Jejich ukončení je vázáno na
získání celkového počtu 180 kreditů. Ve studijním oboru Učitelství odborných předmětů je
studentovi automaticky za absolvování magisterského stupně jeho odborného studia
(zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických,
lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů)
započítáván jeden rok studia (tzn. 2 semestry), za který student získá 60 kreditů.
Pro všechny studijní předměty ve studijních programech Specializace v pedagogice
a Technické znalectví a pojišťovnictví byly zpracovány ECTS sylaby, které obsahují základní
informace o předmětu a jeho kreditové hodnotě, obsahu vzdělávání, výstupu předmětu v podobě
všeobecných a oborově-specifických kompetencí, aktivity a studijní zátěž studenta, a to jak
v českém, tak anglickém jazyce. Ke studijním programům a studijním oborům byly přiřazeny
jádrové kompetence a definováno uplatnění absolventů na trhu práce. Zavedení ECTS kreditů
vede k rozšíření mobility studentů a tím i k rozšíření mezinárodní spolupráce vysokoškolského
ústavu.
Vysokoškolský ústav ICV MENDELU realizuje pravidelně každým rokem v prosinci
Studentský inkubátor. V roce 2012 se Studentský inkubátor uskutečnil 13. – 15. 12. 2012. Jedná
se o přehlídku zamýšlených bakalářských prací studentů bakalářského studijního programu
Specializace v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku. Studenti si vyzkouší prezentaci tezí své práce před
odborným publikem. Učí se obhájit své postupy, diskutovat a reagovat na případné podněty.
Bakalářské práce tak získávají na kvalitě a studenti mají zpětnou vazbu o úrovni své dosavadní
práce. Studentský inkubátor učí diskusi a podporuje komunikační a sociální dovednosti všech
účastníků. Nejvýznamnější studentské práce jsou také pravidelně prezentovány na mezinárodní
vědecké konferenci ICOLLE, která je pořádána ICV MENDELU. V roce 2012 se uskutečnila
v termínu 18. – 19. 9. 2012.
Dále byly realizovány odborné exkurze. V roce 2012 studenti navštívili například Ústav
sociální péče pro zrakově postižené v Brně Chrlicích, Diagnostický ústav pro mládež v Brně,
organizaci DROM, romské středisko, Informační a poradenské středisko při úřadu práce (Brno venkov), Waldorfskou základní školu a mateřskou školu Brno, Plovdivská 8, Základní školu
a Mateřskou školu Brno, Merhautova 37, Muzeum J. G. Mendela.
Byly realizovány i dvě besedy na téma Prevence sociálně patologických jevů, kdy vystoupil
PhDr. Stanislav Jabůrek - vedoucí oddělení - Odbor sociální péče – Magistrát města Brna a Lenka
Vitová, DiS., která působí ve ViaFitu - nestátní zdravotnické zařízení: Tématem besedy byly
poruchy příjmu potravy.
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2.4 Další vzdělávaní v roce 2012
2.4.1 Univerzita třetího věku
Univerzita třetího věku na Mendelově univerzitě v Brně je jednou ze stěžejních aktivit
vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendlovy univerzity v Brně (ICV
MENDELU) v rámci zájmového neprofesního vzdělávání. Organizačně ji zajišťuje Oddělení
vzdělávání seniorů (OVS).
Studium na U3V je realizováno prostřednictvím základního programu "Člověk a příroda
na počátku třetího tisíciletí" v Brně, dále formou specializovaných nástavbových programů
"Zahrada a zdraví" a "Člověk, zvíře a životní prostředí", které probíhají v Brně, pro
mimobrněnské posluchače pak prostřednictvím programu „Člověk a zahrada“ v Lednici
a „Člověk a region“ na pobočkách v Kyjově a v Bruntálu.
Tabulka 3: Počet posluchačů U3V v roce 2012
Program

Obor

1.

Nultý ročník U3V

Brno
Naše zahrádka

2.
3.
4.

1. ročník (Brno)
2. ročník (Brno)
3. ročník (Brno)

5.
6.

Nadstavba
Nadstavba
Celkem

Počet
k 31. 12. 2012

Celkem

75
91
102
150

Zahrada a zdraví
Člověk, zvíře a životní prostředí

66
62
546

Bruntál
7.
8.
9.

1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem

37
-17
54
Kyjov

10.
11.

1. ročník
2. ročník
Celkem

31
26
57
Lednice

12.
13.
14.

1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem

31
38
35
104
Olomouc

15.

3. ročník
Celkem

16
16
Znojmo

16.

2. ročník
Celkem
CELKEM

19
19
796
13

Základní program "Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí" v Brně
LS 2011/2012 - 34 přednášek
ZS 2012/2013 - 37 přednášek
Dne 3. 5. a 17. 5. 2012 se uskutečnilo slavnostní vyřazení 3. ročníků základního cyklu
v Brně i 3. ročníků poboček U3V.
Dne 25. 9. a 2. 10. 2012 se konaly dvě imatrikulace, a to pro základní cyklus 1. ročník
v Brně, druhá pro 1. ročník poboček v Bruntálu, Kyjově a Lednici.

Nástavby základního programu pro U3V
V roce 2012 se uskutečnily přednášky pro dvě nástavby, a to "Zahrada a zdraví"
a "Člověk, zvíře a životní prostředí. Celkem bylo v průběhu roku 2012 připraveno 40 přednášek,
kterých se účastnilo v LS 2011/2012 154 účastníků, v ZS 2012/2013 128 účastníků.

Pobočky U3V
Pro malý zájem byla v roce 2012 ukončena činnost poboček U3V v Olomouci a ve
Znojmě.
Na pobočce U3V v Kyjově byly realizovány dva ročníky, studium je dvouleté. Na pobočce
U3V v Lednici studují posluchači všech tří ročníků. Pobočka U3V v Bruntálu byla, i přes
předpokládané ukončení její činnosti, zachována a byl otevřen opět 1. ročník, do kterého
nastoupilo 37 posluchačů.
Na pobočkách U3V studovalo v roce 2012 celkem 250 posluchačů.

Další aktivity určené pro posluchače U3V, které se uskutečnily v roce 2012:
Na podzim 2012 byl s ohledem na velký zájem posluchačů opět otevřen celoroční kurz
"Naše zahrádka", který je realizován vždy 1 x za 14 dní. Navštěvovalo jej 75 seniorů.
V průběhu roku 2012 byly též uskutečněny krátkodobé kurzy s finančním příspěvkem
posluchačů U3V a s možností doplnit počty účastníků i o externí seniory, jichž se zúčastnilo 180
seniorů. Jednalo se o následující kurzy:
• Angličtina konverzace

6. 3. - 2. 5. 2012

6 posluchačů

• Angličtina pro mírně pokroč.

6. 3. -24. 4. 2012
22. 10. - 17. 12. 2012

13 posluchačů
16 posluchačů

• Digitální fotografie

27. 3. - 24. 4. 2012
19. 11. - 10. 12. 2012

11 posluchačů
10 posluchačů

• Genealogie
•
• Počítač a internet

4. 4. 2012 - 25. 4. 2012

51 posluchačů

7. 3. - 12. 4. 2 012
29. 10. - 18. 12. 2012

14 posluchačů
10 posluchačů
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• Trénování paměti

20. 3. - 19. 4. 2012

11 posluchačů

• Zdravá výživa.

3. 5. - 17. 5. 2012
19. 11. - 11. 12. 2012

25 posluchačů
13 posluchačů

Jako každý rok, tak i v roce 2012, proběhla v rozsahu 73 hodin pro posluchače U3V
základního cyklu v Brně i na pobočkách terénní cvičení. Zúčastnilo se jich 351 seniorů. Vždy byla
uskutečněna s výkladem odborného pracovníka. Senioři navštívili:
• ŠLP Žabičce 18. 4. 2012 - 35 účastníků
• ZF MENDELU v Lednici - arboretum, zámecká zahrada, skleníky, Pálavské vrchy
27. 4., 3. 5., 16. 5., 29. 5. 2012 - 111 účastníků
• Botanickou zahradu a arboretum MENDELU 2. 4., 18. 4., 24. 4. 2012 - 104 účastníků
• Křtiny, Rožnov, Kroměříž – 18. 4., 24. 4., 9. 5., 10. 5. 2012 – 101 účastníků
Oddělení vzdělávání seniorů vysokoškolského ústavu ICV MENDELU v roce 2012 poskytlo
vzdělávání celkově 1 327 posluchačům v celkem 60 kurzech. Celkově se jednalo o 62 951
studentohodin,
Tabulka 4:Počet účastníků seniorského vzdělávání v roce 2012
Vzdělávací aktivita
Počet posluchačů
studentohodiny
U3V
796
57 685
Krátkodobé kurzy
180
2 924
Terénní cvičení
351
2 342
CELKEM
1 327
62 921
Klub U3V
Klub U3V založený v roce 2006 je složený ze zástupců jednotlivých ročníků základního
cyklu U3V a má 13 členů. Připravuje pro posluchače U3V další atraktivní aktivity. V roce 2012
uspořádali senioři řadu zájezdů jak po České republice, tak i do zahraničí - Maďarsko, Slovensko,
stejně jako různé exkurze a návštěvy kulturních akcí a míst v Brně, např. Moravský zemský
archív, Univerzitní kampus MU Brno, podzemí Kraví hory.

2.4.2 Celoživotní vzdělávání
a) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD - UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Odborný garant:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)

Termín konání:

1. ročník: březen 2012 – prosinec 2013 – 18 účastníků
1. ročník: září 2012 – červen 2014 – 28 účastníků
2. ročník: březen 2011 – prosinec 2012 – 27 účastníků
2. ročník: září 2011 – červen 2013 – 26 účastníků
2. ročník: (v roce 2012 jen praxe) – 31 účastníků

Počet účastníků:

130

Délka programu:

4 semestry
15

Akreditace:

Rozhodnutí

MŠMT

ČR

o

akreditaci

vzdělávacího

programu

č. j.: 11745/2011-25-229 (do 6/2014)
Vzdělávací cíl:

v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
získání pedagogické způsobilosti pro vyučování skupiny odborných
předmětů na středních školách, v návaznosti na vystudovaný
vysokoškolský studijní obor

STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD - UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
A ODBORNÉHO VÝCVIKU
Odborný garant:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)

Termín konání:

v roce 2012 jen praxe – 15 účastníků

Počet účastníků:

15

Délka programu:

3 semestry

Akreditace:

Rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci
č. j.: 14 116/2009-25-314 (do 10/2012)

Vzdělávací cíl:

ve smyslu § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně

vzdělávacího

programu

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a § 9 zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů
Tabulka 5: Počty účastníků kurzů CŽV v roce 2012 – oblast vzdělávání učitelů
Kurzy CŽV
Počty účastníků
Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství odborných předmětů
Studium v oblasti v oblasti pedagogických věd – Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku
CELKEM

130
15
145

b) Odborné dlouhodobé kurzy
EKONOMIKA A MANAGEMENT – PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK PEF MENDELU
Odborný garant:

Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (PEF)

Termín konání:

září 2011 – červen 2012 – 9 účastníků
září 2012 – červen 2013 – 21 účastníků

Počet účastníků:

30

Délka programu:

2 semestry

Návaznost na studijní program MENDELU: Ekonomika a management (PEF)
Vzdělávací cíl:

získání ucelených
ze studijních oborů

a

v odborné

praxi

využitelných

znalostí

16

REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Odborný garant:

prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (FRRMS)

Termín konání:

září 2012 – červen 2013

Počet účastníků:

21

Délka programu:

2 semestry

Návaznost na studijní program MENDELU: Regionální rozvoj (FRRMS)
Vzdělávací cíl:

získání ucelených
ze studijních oborů

a

v odborné

praxi

využitelných

znalostí

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Odborný garant:

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. (AF)

Termín konání:

8. běh: říjen 2011 – červen 2013
9. běh: říjen 2012 – červen 2014

Počet účastníků:

10 (8. běh) + 26 (9. běh) – celkem 36 účastníků (100 hodin za každý běh)

Délka programu:

4 semestry

Návaznost na studijní program MENDELU: Technické znalectví a pojišťovnictví (ICV)
Vzdělávací cíl:

příprava specialistů pro výkon činnosti znalce v technickém oboru
a pro výkon činnosti samostatného likvidátora škodných událostí
i odhadce majetku

REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Odborný garant:

Dr. Ing. Petr Marada (AF)

Termín konání:

7. běh: duben – květen 2012, 8. běh: listopad - prosinec 2012

Počet účastníků:

8 (7. běh) + 13 (8. běh) – celkem 21 účastníků (300 hod pro každý běh)

Délka programu:

1 semestr

Vzdělávací cíl:

komplexní příprava pro výkon zemědělských činností

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA
Odborný garant:

Ing. Edita Smělíková, Ph.D. (FRRMS)

Termín konání:

září 2011 – červen 2013

Počet účastníků:

10 účastníků

Délka programu:

4 semestry

Vzdělávací cíl:

Kurz umožňuje nepřijatým studentům a uchazečům o studium na FRRMS
si předem vystudovat část předmětů 1. ročníku, které jsou jim po
úspěšném složení přijímacích zkoušek, uznány.
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SPECIALIZAČNÍ STUDIUM OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
Odborný garant:

Ing. Libor Fojtík

Termín konání:

závěrečné zkoušky – červen, září 2012

Počet účastníků:

13 (143h.)

Délka programu:

4 semestry

Vzdělávací cíl:

Cílem studia je komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti
oceňování podniku (odhadce, znalce, experta).

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ DLE IPMA PRO PŘÍPRAVU NA ST. D
Odborný garant:

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (ICV)

Termín konání:

březen 2012, listopad - prosinec 2012

Počet účastníků:

17 (8 + 9)

Délka programu:

36 hod

Vzdělávací cíl:

Kurz si klade za cíl seznámit své účastníky se všemi aspekty projektového
řízení, které jsou požadovány pro vykonání zkoušky dle IPMA pro stupeň
D (Certifikovaný projektový praktikant).

PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ DLE IPMA ST. D, PRO
SPOLEČNOST NIDV
Odborný garant:

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (ICV)

Termín konání:

7. - 10. 8. 2012, 14. 8. 2012 a 20. 9. 2012

Počet účastníků:

49 (13, 8, 17, 23)

Délka programu:

1 a 2 denní školení

Vzdělávací cíl:

Kurz si klade za cíl seznámit své účastníky se všemi aspekty projektového
řízení, které jsou požadovány pro vykonání zkoušky dle IPMA pro stupeň
D (Certifikovaný projektový praktikant).

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ
Odborný garant:

prof. Ing. Radovan Pokorný, PhD. (AF)

Termín konání:

3. běh: říjen 2012 – červen 2014

Počet účastníků:

40 účastníků (190 hod.)

Délka programu:

4 semestry

Návaznost na studijní program MENDELU: Rostlinolékařství (AF)
Vzdělávací cíl:

odpovídá rozsahem magisterskému studijnímu oboru Rostlinolékařství
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REKVALIFIKAČNÍ KURZ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA NA SÝRY A KYSANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY
Odborný garant:

doc. Ing. Květoslava Šustová, PhD.

Termín konání:

1. běh: leden 2012, 2. běh: leden-únor 2012, 3. běh září-říjen 2012

Počet účastníků:

15 (1. běh) + 15 (2. běh) + 12 (3. běh) – celkem 42 účastníků (70 h. za
každý běh)

Délka programu:

70 hodin

Vzdělávací cíl:

Kurz je určen jak široké veřejnosti, tak malým farmářům, zpracovatelům
mléka, apod. Seznámení ses surovinou mléko-vlastnosti, zpracování
apod., výroba sýrů, kysaných mléčných výrobků, legislativa v této oblasti.

Tabulka 6: Počty účastníků kurzů CŽV v roce 2012 – oblast kariérního vzdělávání
Kurzy CŽV
Rekvalifikační kurz zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky
Regionální rozvoj
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí
Rekvalifikační kurz pro výkon obecných zemědělských. činností
Přípravný ročník pro PEF
Mezinárodní teritoriální studia
Projektové řízení dle IPMA pro přípravu na st. D (36 hod.)
Příprava k certifikaci v oblasti Projekt. řízení dle IPMA, pro spol. NIDV (8 a 16 hod.)
Specializační studium Rostlinolékařství
Specializační studium Oceňování podniku
CELKEM

Počty
účastníků
42
21
36
21
30
10
17
49
40
13
279
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c) krátkodobé kurzy
Tabulka 7: Počty účastníků kurzů CŽV v roce 2012 – krátkodobé kurzy
Kurzy CŽV
Jazykové kurzy

Termín konání
2012

Čeština pro cizince
Čeština pro cizince
Čeština pro cizince
Čeština pro cizince (40 hod., letní kurz)
Psaní všemi deseti 7. běh
Psaní všemi deseti 8. běh
IT kurzy
Základy kreslení
Základy senzorické analýzy

10/2011 - 6/2012
10/2011 - 01/2012
10/2012 - 6/2013
07/2012 - 08/2012
ZS 2011/12
LS 2012/2013
2012
2012
4/2012

Rétorika

2/2012 –12/2012
5
/2012
09 - 12/2012

Základy senzorické analýzy
Arboristika – krátkodobé kurzy

Délka
programu
25 hodin + 50
hod
560 hodin
120 hodin
560 hodin
40 hodin
28 hodin
28 hodin
8 hodin
30 hodin
8 hodin

Počet
účastníků
202 + 17
43
5
47
10
40
39
21
45
15

24 hodin

48

8 hodin

15

8 a 16 hod.

131

CELKEM

678

Tabulka 8: Počty studentů a účastníků kurzů CŽV ICV MENDELU v roce 2012
Vzdělávací aktivita
Počty studentů a účastníků kurzů CŽV
Kurzy CŽV v oblasti vzdělávání učitelů
145
Kurzy CŽV v oblasti kariérního vzdělávání
279
Kurzy CŽV v oblasti specializovaného vzdělávání
678
CELKEM
1102
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Tabulka 9: Počty kurzů celoživotního vzdělávání na ICV MENDELU v roce 2012
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)
Kurzy orientované na výkon
povolání

ICV MENDELU

do 15 hod
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
technické vědy
a nauky
zeměděl.-les.
a veter. vědy
a nauky
společenské
vědy, nauky
a služby
ekonomie
pedagogika,
učitelství
a sociál. péče
vědy a nauky
o kultuře a
umění

do 100 hod

Kurzy zájmové
U3V CELKEM

více

do 15
hod

1

3

do 100
hod

více

KKOV

21-39
41,43

1

2

61,67,7173

1

62,65

1

74,75

4

2

5

7

1

4

9

4

5

2

2

81,82

CELKEM

1

9

3

7

1

1

2
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Oddělení dalšího odborného vzdělávání vysokoškolského ústavu ICV MENDELU v roce
2012 vyškolilo celkově 1102 studentů a účastníků kurzů CŽV v celkem 26 kurzech. Celkově
se jednalo o 84 690 studentohodin, a to především v kurzech orientovaných na výkon povolání
a s hodinovou dotací větší než 100 hodin.

d) další činnost a projekty
ŠKOLENÍ PRO SPOLEČNOST BRAMMER CZECH
• školení na zakázku v oblasti strojírenství pro společnost Brammer Czech – vyškoleno 80
osob
PROJEKT OP VK ROZVOJ KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
• doba konání: únor 2011 – červen 2012
• alokovaná částka: 2 679 050 Kč
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SÍŤ METODICKÝCH, VZDĚLÁVACÍCH A INFORMAČNÍCH CENTER PRO ICT KOORDINÁTORY
A PODPORU ICT – projekt OPVK
• doba konání: duben 2010 – březen 2013
• alokovaná částka: 2 739 000 Kč
KOMPETENTNÍ UČITEL ZEMĚDĚLSTVÍ – PROJEKT OPVK
• doba konání: leden březen 2011 – únor 2014
• alokovaná částka: 6 823 596 Kč
INOVACE KVALIFIKAČNÍCH ZNALOSTÍ V OBORU LESNÍHO ŠKOLAŘSTVÍ A TRENDY
PÍCNINÁŘSTVÍ A KRMIVÁŘSTVÍ 2012
• doba konání: leden 2012 – říjen 2012
• alokovaná částka: 414 891,11 Kč
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3 Studenti
3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech – celkový přehled za
vysokoškolský ústav
Tabulka 10: Počty studentů v akreditovaných studijních programech na ICV MENDELU v roce
2012
Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
ICV MENDELU

Bakalářské
studium
P

K/D

Navazující
Magisterské
Doktorské
magisterské
CELKEM
studium
studium
studium
P
K/D
P
K/D

VÚ ICV
Skupiny
akreditovaných
KKOV
studijních
programů
technické vědy
21-39
47
54
31
132
a nauky
pedagogika,
učitelství a sociál.
74,75
52
131
183
péče
CELKEM
99
185
31
315
Pozn.:
* = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

3.2 Studenti – samoplátci
Vysokoškolský ústav ICV MENDELU nerealizuje studium pro studenty – samoplátce.
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3.3 Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech
Tabulka 11: Počty neúspěšných studentů na ICV MENDELU v roce 2012
Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
ICV MENDELU

Bakalářské
studium
P

Skupiny
akreditovaných
KKOV
studijních
programů
technické vědy
21-39
4
a nauky
pedagogika,
učitelství
74,75
4
a sociál. péče
CELKEM
8
Pozn.:
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

K/D

12

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P
K/D

4

9
21

Doktorské
studium

CELKEM

20
13

4
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3.4 Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti
Studijní úspěšnost je jedním z důležitých faktorů, který musíme sledovat, protože
vypovídá o kvalitě studia. Opírá se především o jasně definovaná pravidla, která jsou studentům
známa. Pokud mají nějaké nejasnosti, mohou případné dotazy konzultovat s pracovnicí
studijního oddělení.
Problémy studentů lze spatřovat ve dvou oblastech. Jedna souvisí s nároky studia po
stránce vědomostí a dovedností, které si mají studenti osvojit. Druhá je pak provázána
s osobními a osobnostními problémy. Konkrétně se může jednat o tzv. mimointelektové faktory
jako jsou například rodinné problémy, zdravotní komplikace a omezení. U studentů
kombinované formy bývají časté problémy, jak sladit pracovní, rodinnou a studijní oblast.
Obě zmíněné oblasti jsou pečlivě sledovány. Studenti mají možnost konzultovat své
problémy, které se například dotýkají způsobů osvojování si množství učiva na vysoké škole.
Osobní problémy mohou studenti konzultovat se zkušenými pracovnicemi Poradenského centra
ICV MENDELU. Poradenské centrum ICV nabízí vedle individuálních konzultací s psychologem
také různé kurzy. Zvláště oblíbený je kurz, kde se studenti učí čelit prokrastinaci – odkládání
povinností.
Úspěšnost ve studiu posiluje také dobré sociální klima, které se snaží vytvářet a udržovat
všichni zaměstnanci ICV MENDELU. Jde například o vstřícnost ohledně vypisování zkušebních
termínů na víkendové dny. Zvláště studenty kombinované formy studia, kteří musí skloubit
studijní, pracovní a rodinné povinnosti, je tato možnost hojně využívána. Vítají ji ale i studenti
z geograficky vzdálených míst republiky.
24

Vedle už zmíněných aktivit Poradenského centra, měli studenti možnost navštěvovat
semináře soft skills zaměřené na prevenci studijní neúspěšnosti, webináře (online verze
seminářů), individuální a skupinové psychologické poradenství, individuální a skupinové
koučování. Činnost centra byla podpořena rozvojovými projekty MŠMT: „Rozvoj nabídky
poradenských služeb brněnských vysokých škol – od uchazečů po absolventy“ a „Rozvoj
kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi“.
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4 Absolventi
4.1 Absolventi akreditovaných studijních programů
Tabulka 12: Počty absolventů studijních programů ICV MENDELU v roce 2012
Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)
ICV MENDELU

Bakalářské
studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium
P
K/D

Doktorské
studium

P
K/D
P
K/D
Skupiny
akreditovaných
KKOV
studijních
programů
technické vědy
21-39
11
15
a nauky
pedagogika,
učitelství a sociál.
74,75
20
48
péče
CELKEM
31
63
% absolventů bakalářských studijních programů zapsaných v daném roce do navazujícího
magisterského studia na téže vysoké škole
Pozn.:
P = prezenční; K/D = kombinované / distanční

CELKEM

26
68
94
%

4.2 Způsob spolupráce a kontaktů s absolventy
Vysokoškolský ústav ICV MENDELU je v kontaktu se svými absolventy prostřednictvím
vedení praxí studentů bakalářských studijních programů. Někteří naši absolventi se ocitají
v rolích cvičných učitelů. Kontakt s absolventy je udržován také prostřednictvím častých návštěv
na ICV MENDELU ze strany bývalých studentů, kdy například konzultují odborné otázky své
profese. Absolventi jsou dále oslovováni v rámci empirických šetření, která jsou realizována ICV
MENDELU. Studenti a posléze absolventi se rovněž mohou obracet na Poradenské centrum
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

4.2.1 Univerzitní cvičné školy Mendelovy univerzity v Brně
1.

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko

2.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. Května
2a

3.

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53

4.

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola
knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9
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5.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23

6.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g

7.

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

8.

Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad

9.

Gymnázium a Obchodní akademie, Bučovice

10. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice
nad Pernštejnem
11. Střední průmyslová škola Hranice
12. Střední lesnická škola v Hranicích
13. Střední škola obchodu a služeb Jihlava
14. Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
15. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
16. Střední odborná škola Nové Město na Moravě
17. Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín
18. Střední škola zemědělská Olomouc
19. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava
20. Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace
21. Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47
22. Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
23. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
24. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
25. Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
26. Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
27. Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116
28. Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44
29. Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o. p. s., Brno
30. Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
31. Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113
32. Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov
33. Střední škola designu a módy, Prostějov
34. Střední odborné učiliště obchodní, Prostějov
35. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
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36. Střední škola zemědělská a přírodovědná, Rožnov p. Radhoštěm
37. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno
38. Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
39. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
40. Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov
41. Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
42. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19

4.3 Zjišťování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti absolventů a opatření pro
jejich zvyšování
Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů studijních programů ICV MENDELU nebyla
prozatím systematicky zjišťována.
Poradenské centru pro studenty MENDELU se snaží prostřednictvím svých aktivit
posilovat kompetence budoucích absolventů, které jim umožní uspět na trhu práce. Jedná se
o možnost sestavení osobnostního profilu, kariérové poradenství, kurzy a semináře. Těchto
služeb mohou vedle studentů MENDELU využívat i čerství absolventi MENDELU (do jednoho
roku po ukončení studia).
V uplynulém roce byly v oblasti kariérového poradenství realizovány následující kurzy
a semináře: „Jak se zorientovat na trhu práce a uspět při přijímacím pohovoru“, „Týmová práce:
poznejte svou roli v týmu“, „Možnosti plánování kariéry a příprava na výběrové řízení“.
Realizace kurzů byla podpořena rozvojovými projekty MŠMT: „Rozvoj nabídky poradenských
služeb brněnských vysokých škol – od uchazečů po absolventy“ a „Rozvoj kariérového
poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi“.

4.4 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli
Vysokoškolský ústav ICV MENDELU také v roce 2012 spolupracoval s 42 SOŠ a SOU, na
kterých studenti bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice mají možnost
realizovat svoji pedagogickou praxi.
ICV MENDELU také budoval a prohluboval v roce 2012 kontakty s perspektivními
pracovišti pro uskutečnění praxe studentů bakalářského studijního oboru Technické znalectví
a pojišťovnictví, případně i navazujícího magisterského studijního programu Technické
znalectví a expertní inženýrství.
ICV MENDELU se také aktivně účastnil veletrhu Gaudeamus. Jednalo se už o devatenáctý
ročník veletrhu a proběhl od 30. října do 2. listopadu 2012 v pavilonu F na brněnském výstavišti.
Poradenské centrum ICV MENDELU se spolupodílelo na přípravě a realizaci veletrhu
pracovních příležitostí „Job Challenge 2012“. Jednalo se o šestý ročník organizovaný ve spolupráci
s poradenskými centry Masarykovy univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně.
Uskutečnil se 7. listopadu 2012 v prostorách Wannieck Galery v Brně. Na pracovním veletrhu se
prezentovalo více než 70 subjektů komerční, neziskové i státní sféry. Dále účastníci mohli navštívit
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zajímavé přednášky a workshopy reflektující situaci na trhu práce s tematikou start podnikání,
výběrové řízení, sebeřízení aj. Veletrh byl určen pro studenty všech fakult a ročníků vysokých škol
v Brně, celkem se zúčastnilo cca 2 800 studentů, přičemž studenti MENDELU tvořili 15 %. Konání
veletrhu pracovních příležitostí bylo z dílčí části podpořeno projektem Institucionálního
rozvojového plánu Mendelovy univerzity v Brně (IRP MENDELU) „Vytvoření systematické a funkční
koncepce podpory studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na MENDELU a rozšíření
služeb Poradenského centra pro tyto studenty a posílení kariérového poradenství na MENDELU“.
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5 Zájem o studium
5.1 Zájem o studium na vysokoškolském ústavu
Tabulka 13: Počty zájemců o studium na ICV MENDELU v roce 2012
Zájem o studium na vysoké škole
ICV MENDELU

Bakalářské studium

Počet
Počet
přihlášek přijatých

Počet
zapsaných
ke studiu

Magisterské studium

Počet
Počet
přihlášek přijatých

Počet
zapsaných
ke studiu

Navazující magisterské
studium
Počet
Počet
Počet
zapsaných
přihlášek přijatých
ke studiu

VÚ ICV
Skupiny
akreditovaných
KKOV
studijních
programů
technické vědy
21-39 131
48
31
99
27
22
a nauky
pedagogika,
učitelství
74,75 174
82
78
a sociál. péče
CELKEM
305
130
109
99
27
22
Pozn.:
* = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční; K/D = kombinované / distanční

5.2 Charakter přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky provádí vysokoškolský ústav ICV MENDELU ve shodě se schválenými
akreditačními spisy.
V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, studijním oboru
Učitelství odborných předmětů (UOP) se přijímací zkouška skládá ze dvou částí – písemné
a ústní. Písemnou část tvoří test ze všeobecně kulturního přehledu se zaměřením na
pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny. Ústní část zkoušky má formu pohovoru,
kdy se u uchazečů zjišťuje orientace v oblasti odborného školství a osobní zájem o zvolený obor.
Současně uchazeč má za úkol předložit seznam prostudované odborné pedagogické literatury,
včetně odborných časopisů. Ohled se také bere na studijní průměr dosažený v průběhu
dosavadního vysokoškolského studia magisterského stupně.
V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice studijním oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) tvoří součást přijímacího
řízení test všeobecných znalostí v rozsahu středoškolského studia. Zohledňují se také výsledky
středoškolského studia.
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V bakalářském studijním program Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP)
se požaduje maturitní zkouška a úspěšné absolvování přijímacího řízení na základě hodnocení
výsledků studia na střední škole.
V navazujícím magisterském studijním programu Technické znalectví a expertní
inženýrství (TZEI) jsou uchazeči o studium přijímání na základě přijímacího řízení, v jehož
rámci se hodnotí výsledek přijímací zkoušky zaměřené na osvojené znalosti z oblasti základních
ekonomických, přírodovědných a technických disciplín v rozsahu bakalářského studia a/nebo
dosažený studijní průměr v bakalářském stupni studia shodného nebo příbuzného oboru.
V akademickém roce v rámci přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška, byl zohledněn pouze
studijní průměr v bakalářském stupni studia shodného nebo příbuzného oboru. Na základě
tohoto byl sestaven pořadník uchazečů.
Podmínkou zápisu studenta ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu
Technické znalectví a expertní inženýrství je doklad o složení státní závěrečné zkoušky na
úrovni bakalářského, případně magisterského studia shodného nebo příbuzného oboru.

5.3 Spolupráce se středními školami v rámci informování o studiu
Vysokoškolský ústav ICV MENDELU, má možnost, vzhledem ke své spolupráci s 42 SOŠ
a SOU, na kterých studenti bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice
vykonávají svoji pedagogickou praxi, oslovit i studenty těchto škol s nabídkou budoucího studia.
Účastníme se už zmíněných akcí jako je veletrh Gaudeamus a prezentace na JobChallenge.
Případní zájemci mají možnost navštívit ICV MENDELU také přímo fyzicky a to v době konání
Dnů otevřených dveří (7. 1. 2012 a 1. 2. 2012). Seznámí se činností ICV a s nabídkou studia
a mohou hovořit i přímo s některými akademickými pracovníky, studijní referentkou a také
stávající studenti ICV MENDELU.
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6 Akademičtí pracovníci
Na vysokoškolském ústavu ICV MENDELU bylo v roce 2012 zaměstnáno celkem 17
akademických pracovníků,
Tabulka 14: Počty akademických pracovníků ICV MENDELU v roce 2012
Akademičtí pracovníci
ICV MENDELU

Akademičtí pracovníci

CELKEM

OSV - Oddělení
sociálních věd
OEI - Oddělení
expertního
inženýrství
CELKEM

Profesoři

Docenti

14

Odborní
Asistenti
asistenti

2

3

1

1

17

1

3

5

5

Lektoři

CELKEM

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

Vědečtí
pracovníci
***

7

14

1

3

8

17

Tabulka 15: Věková struktura akademických pracovníků ICV MENDELU v roce 2012
Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků

ICV
MENDELU

Akademičtí pracovníci

Profesoři
CELKEM

do 29
let
30-39
let
40-49
let
50-59
let
60-69
let
nad 70
let
CELKE
M

ženy

Docenti
CELKEM

ženy

1
1

3

CELKEM

Asistenti

ženy

4

3

1

1

1

2

1

Odborní
asistenti

1

CELKEM

CELKEM

ženy

3

3

1

6

5

ženy

ženy

CELKEM

ženy

3

3

7
2

1
1

Lektoři
CELKEM

Vědečtí
VaV pracovníci***

1

2
3

7

4

17
32

6.1 Docenti a profesoři jmenovaní v roce 2012
V roce 2012 žádný z akademických pracovníků vysokoškolského ústavu ICV MENDELU
nebyl habilitován, ani neukončil profesorské řízení.
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7 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
7.1 Poradenská péče o studenty a absolventy
Na vysokoškolském ústavu ICV MENDELU byly v roce 2012 v rámci zřízeného
Poradenského centra poskytovány poradenské služby pro studenty a absolventy MENDELU.
Cílem služeb pro studenty a absolventy této univerzity bylo zvýšení jejich konkurenceschopnosti
na trhu práce rozvojem měkkých dovedností a zvýšením připravenosti na trh práce formou
kurzů, nabídkou Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge pořádaného třemi brněnskými
univerzitami (MU Brno, VUT Brno, MENDELU). Studentům bylo dále nabízeno profesní
poradenství, sestavení osobnostního profilu, psychologické poradenství individuální
i skupinové, přičemž část těchto aktivit byla zaměřená také na studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami. Poradenství pro studenty MENDELU bylo v roce 2012 financováno ze
dvou centralizovaných rozvojových projektů MŠMT ČR, a to „Rozvoj nabídky poradenských
služeb brněnských vysokých škol – od uchazečů po absolventy“ a „Rozvoj kariérového
poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi“, a z úkolu Institucionálního
rozvojového plánu MENDELU „Vytvoření systematické a funkční koncepce podpory studentům
se speciálními vzdělávacími potřebami na MENDELU a rozšíření služeb Poradenského centra
pro tyto studenty a posílení kariérového poradenství na MENDELU“.
Tabulka 16: Přehled aktivit realizovaných v rámci centralizovaného rozvojového projektu
Rozvoj nabídky poradenských služeb brněnských vysokých škol – od uchazečů po absolventy
Realizovaná aktivita

Rozsah

Počet
účastníků

Individuální pedagogicko - psychologické poradenství

75,5 h

20

3 semináře/6 h

24

2 kurzy/6 h

19

Seberozvojové skupiny studentů

4 setkání/2,5 h

14

Přednášky seznamující širokou akademickou veřejnost (studenty
i ak. pracovníky) s tématy zdravého životního stylu zejména
z hlediska duševního zdraví

1 přednáška/3 h

15

Prezentace poradenských služeb ICV MENDELU na SŠ

1 prezentace/2 h

19

58

29

178,5 h

140

Skupinové poradenství studentům zaměřené na snižování studijní
neúspěšnosti
Kurzy pro studenty prvních ročníků cílené na předcházení
předčasnému ukončení studia

Profesní diagnostika studentů SŠ
CELKEM
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Tabulka 17: Přehled aktivit realizovaných v rámci centralizovaného rozvojového projektu
Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi
Rozsah

Počet
účastníků

50 h

16

Skupinové psychologické poradenství

6 setkání/1,5 h

7

Organizace svépomocných skupin tematicky zaměřených

4 setkání/2,5 h

24

6 kurzů/8 h

82

117 hod.

129

Realizovaná aktivita
Individuální pedagogicko - psychologické poradenství

Kurzy zaměřené na rozvoj “měkkých dovedností“
CELKEM

7.2 Přístup ke studentům se specifickými potřebami
Poradenské centrum ICV MENDELU pokračovalo v roce 2012 ve zlepšování služeb
studentům a uchazečům o studium se specifickými vzdělávacími potřebami. Podařilo se
zpracovat příručku pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pod názvem
„Studium na Mendelu“ a příručku pro pedagogické pracovníky, poradce a další
zaměstnance MENDELU shrnující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným
studentům pod názvem „Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními
potřebami na Mendelově univerzitě v Brně“.
Poradenská péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami byla podpořena díky
úkolu Institucionálního rozvojového plánu MENDELU „Vytvoření systematické a funkční
koncepce podpory studentům se speciálními vzdělávacími potřebami na MENDELU a rozšíření
služeb Poradenského centra pro tyto studenty a posílení kariérového poradenství na
MENDELU“. Cílem tohoto projektu bylo rozšiřování poradenských služeb stávajícím studentům
Mendelovy univerzity pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří jinak mají
předpoklady pro univerzitní vzdělání, vědeckou a tvůrčí činnost, a dále realizace veletrhu
pracovních příležitostí „JobChallenge 2012“.
Dílčími částmi projektu bylo mimo jiné navázání spolupráce Poradenského centra ICV
MENDELU s dalšími pracovišti univerzity s cílem zjištění současného stavu podpory osob se
specifickými vzdělávacími potřebami a jeho možný rozvoj do budoucna (byl proveden průzkum
stávajících služeb a potenciálního rozvoje služeb), analýza legislativních doporučení pro
podporu studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na VŠ, navázání spolupráce
s poradenskými centry jiných vysokých škol zaměřujících svoji činnost na studenty
se specifickými studijními potřebami v oblasti koncepce péče o studenty. Dále individuální
a skupinové speciálně - pedagogické poradenství studentům se specifickými potřebami při
studiu sloužící ke zmírnění speciálních obtíží, které představují překážku ve zvládání studijních
nároků a k rozvoji a posílení studijních a osobních kompetencí studentů zvyšujících jejich šanci
uplatnění na trhu práce, zahrnující též psychodiagnostiku některých osob. Bylo poskytnuto
50 hodin individuálního pedagogicko-psychologického poradenství 20 osobám, bylo realizováno
5 setkání v rámci skupinového poradenství pro 7 účastníků.
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7.3 Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty
Zájmem Poradenského centra ICV v roce 2012 bylo nadále pokračovat v podpoře
mimořádně nadaných studentů. Ve spolupráci s Poradenským centrem MU a VUT v Brně byla
podána žádost o dotaci na podporu mimořádně nadaných studentů, projekt však byl neúspěšný
a nebyl podpořen.
Práce s talentovanými studenty se soustředila na individuální poradenské aktivity, které
zahrnovali individuální bilanci osobního potenciálu, kariérové poradenství ke sladění vlastního
potenciálu s představami a příležitostmi na trhu práce, doporučení pro další rozvoj v rámci
celoživotního vzdělávání a informování o možnostech účastnit se interního vědeckého výzkumu.

7.4 Péče o zaměstnance
Vedení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU se snaží vytvářet příjemné pracovní
klima, které je nezbytnou podmínkou kvalitní práce zaměstnanců. Spokojení zaměstnanci jsou
připraveni lépe čelit zátěžovým situacím a problémům. Důležité je také udržování dobrých
materiálních, ale samozřejmě i sociálních podmínek. Zohledňuje se postavení zaměstnanců, kteří
pečují o nezletilé děti. Připravoval se vznik univerzitní mateřské školy Hrášek (funguje od roku
2013) pro děti zaměstnanců a studentů MENDELU. Lze také přizpůsobit pracovní dobu –
například zkrácením pracovního úvazku, pracovní doby kombinované s domácí prací. Tato
opatření jsou uplatňována s ohledem na aktuální rodinným či zdravotní stav zaměstnanců.
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8 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
8.1 Naplňování dlouhodobého záměru MENDELU na léta 2011 – 2015
a dlouhodobého záměru ICV MENDELU na léta 2011 - 2015 (včetně jejich
aktualizací na rok 2012)
Vědeckovýzkumná činnost vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně v roce 2012 byla v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na
období 2011 – 2015 a jeho aktualizací pro rok 2012, Dlouhodobým záměrem vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského
ústavu Institutu celoživotního vzdělávání pro období 2011 až 2015 a jeho aktualizací pro rok
2012 a v souladu s Koncepcí rozvoje vysokoškolského ústavu na léta 2008 – 2013.
Vědeckovýzkumná činnost ICV byla v roce 2012, v souladu s Plánem vědeckovýzkumné
a rozvojové činnosti ICV MENDELU na rok 2012, schváleným Vědeckou radou vysokoškolského
ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně dne 14. 12. 2011,
orientována do oblasti podpory mezinárodní spolupráce, vlastní vědeckovýzkumné činnosti,
přípravy a realizace nových vědeckovýzkumných a jiných projektů a oblasti mezinárodní
spolupráce.

8.2 Vlastní vědeckovýzkumná činnost
V roce 2012 vysokoškolský ústav ICV MENDELU pokračoval v řešení 2. interního
vědeckovýzkumného projektu s názvem: „Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce“,
s dobou realizace 04/2011 – 12/2013. Spoluřešiteli projektu jsou všichni akademičtí pracovníci
Oddělení sociálních věd ICV MENDELU.
Prioritou v předešlém i nastávajícím období zůstává rovněž zapojení studentů všech
studijních programů do vědeckovýzkumné činnosti vysokoškolského ústavu., formou spolupráce
na řešení vědeckovýzkumného úkolu. Studenti se od roku 2012 mohou zapojit také do řešení
projektů v rámci specifického výzkumu. Výsledky této činnosti jsou studenty prezentovány
pravidelně na Studentském inkubátoru a na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE,
pořádanou vysokoškolským ústavem.

8.3 Příprava a realizace nových vědeckovýzkumných a jiných projektů
V roce 2012 Institut celoživotního vzdělávání připravil a podal samostatně nebo ve
spolupráci s partnerskou institucí nebo realizoval celkem 25 projektů:
• FRVŠ – 5 (Zřízení specializované počítačové učebny pro výuku a samostudium; Tvorba
předmětu Základy projektového řízení v bakalářském studijním programu Technické
znalectví a pojišťovnictví; Inovace předmětu Komunikační dovednosti; Tvorba českých
studijních materiálů multimediálního charakteru přístupných prostřednictvím internetu pro
předmět Sociální psychologie; Inovace předmětu Etika učitelství),
• GAČR – podání grantové žádosti s názvem: Funkce vzdělání a profil učitele střední odborné
školy v kontextu evropské vzdělanosti
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• Rozvojové programy MŠMT ČR (6),
• Projekty ESF OP VK (celkem 13)
• Program rozvoje venkova (1 projektová žádost).

8.4 Propojování tvůrčí činnosti a činností vzdělávací
Propojenost tvůrčí činnosti se vzdělávací je jedním z důležitých bodů koncepce
vysokoškolského ústavu. Tato propojenost spočívá zejména v inovacích obsahů studijních
předmětů v sylabech a ECTS sylabech podle nejnovějšího vědeckého poznání, v inovacích
studijních předmětů formou tvorby nových studijních materiálů, zejména průběžně
aktualizovaných elektronických studijních opor, přípravě multimediálních učebních pomůcek,
zavedení dvoustupňového systému pedagogické praxe studentů, ale také v inovaci výukových
metod tak, aby odpovídaly současnému stavu vědeckého poznání. Pravidelné organizování
odborných stáží a exkurzí pro studenty všech forem a typů studijních programů akreditovaných
na ICV MENDELU. Studenti tak mají možnost už během studia vyzkoušet získané vědomosti
a dovednosti ze studia přímo v praxi.
Jak jsme už zmínili v předchozím textu vysokoškolský ústav ICV MENDELU připravil pro
studenty besedy na téma Prevence sociálně patologických jevů a Poruchy příjmu potravy.
Nezbytností je účast odborníků z partnerských pracovišť ve výuce, pravidelné pořádání
odborných seminářů a workshopů. Dále nabídka bezplatných kurzů a seminářů pro studenty
financovaných z prostředků ESF a MŠMT atd.

8.5 Zapojování studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících
magisterských studijních programů do tvůrčí činnosti na vysokoškolském ústavu
Prioritou vysokoškolského ústavu v předešlém i nastávající období zůstává zapojení
studentů všech studijních programů do vědeckovýzkumné činnosti vysokoškolského ústavu.
Studenti bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice (SvP) byli zapojeni do
řešení 2. interního vědeckovýzkumného úkolu s názvem: „Proměny SOŠ v moderní vzdělávací
instituce“, s dobou realizace projektu 04/2011 – 12/2013.
S cílem podpory tvůrčí vědecké, vývojové a výzkumné činnosti vysokoškolského ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a zapojení studentů
akreditovaných studijních programů do řešení vědecko-výzkumné problematiky byla zřízena
v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím rektora
č.9/2009 (Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického
vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně) a rozhodnutím rektora č.9/2007 (Rámcová pravidla
organizace Interní grantové agentury fakult MZLU v Brně) Interní
grantová
agentura
vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
(IGA ICV MENDELU).
Výsledky studentské činnosti byly prezentovány na Studentském inkubátoru 2012
a na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2012, pořádanou ICV MENDELU.
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8.6 Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů
I nadále jsou dlouhodobě rozšiřovány kontakty se zaměstnavateli absolventů
vysokoškolského ústavu ICV MENDELU, zejména středními odbornými školami. Za tímto účelem
je dále rozvíjena spolupráce se 42 univerzitními cvičnými školami, na kterých mohou studenti
bakalářského studijního programu realizovat svoji individuální řízenou pedagogickou praxi.
Spolu s vybranými firmami i dalšími zaměstnavateli je vytvářen systém řízených
odborných praxí pro studenty dalších studijních programů, TZP a TZEI. Zaměstnanci
spolupracujících institucí jsou zapojováni do výuky vysokoškolského ústavu formou odborných
přednášek, workshopů, případně realizací pozic konzultantů závěrečných prací studentů.
Systematicky je organizováno pravidelné setkávání pracovníků vysokoškolského ústavu
s možnými zaměstnavateli jeho absolventů. Zástupci z aplikační sféry jsou pravidelnými
účastníky mezinárodní vědecké konference ICOLLE, pořádané vysokoškolským ústavem.
Na základě spolupráce s potenciálními zaměstnavateli absolventů vysokoškolského
ústavu jsou pravidelně získávány a vyhodnocovány informace o potřebách v oblasti odbornosti
a kompetencí absolventů vysokoškolského ústavu, což slouží k následnému zkvalitňování výuky.

8.7 Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
Vysokoškolský ústav, od doby svého vzniku, intenzivně spolupracuje jak
s vysokoškolskými institucemi v rámci svého regionu, tak i s dalšími partnery nejen v České
republice, ale i v zahraničí.
Byla navázána spolupráce s akademickými pracovníky Filozofické fakulty, Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty UKF v Nitre. Dlouhodobými
odbornými partnery jsou dále pedagogičtí pracovníci vysokoškolského ústavu Masarykova
ústavu vyšších studií ČVUT v Praze a Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty
UK v Praze.
V oblasti pedagogického vzdělávání učitelů středních odborných škol jsou jeho blízkými
spolupracovníky akademičtí pracovníci Institutu vzdělávání poradenství ČZU v Praze a Katedry
pedagogiky a psychologie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. V rámci
psychologického poradenství pro studenty vysokoškolský ústav spolupracuje s Poradenským
centrem Masarykovy univerzity a Institutem celoživotního vzdělávání VUT v Brně.
Vysokoškolský ústav spolupracuje s celkem 42 SOŠ a SOU, na kterých studenti bakalářského
studijního programu Specializace v pedagogice vykonávají svoji pedagogickou praxi.
Individuální řízená pedagogická praxe (IŘPP) je realizována jako souvislá 14 denní odborná
praxe a je povinná pro studenty obou studijních oborů Učitelství odborných předmětů (UOP)
a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV).
ICV MENDELU navazuje kontakty s perspektivními pracovišti a odborníky pro
uskutečnění praxe studentů bakalářského studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví,
případně i navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní
inženýrství (LAPA SERVICE, s.r.o., SIVOP, s.r.o., TOSHULIN, a.s., Česká komora samostatných
likvidátorů pojistných událostí, Společnost pro projektové řízení Česká republika, atd.).
Odborníci z aplikační sféry se také podílejí na výuce v akreditovaných studijních programech
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TZP a TZEI, a tak přispívají k lepšímu kontaktu s praxí a k vyšší uplatnitelnosti našich absolventů
na trhu práce.

8.8 Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných
studijních programech
V roce 2012 se 4 odborníci z aplikační sféry podíleli na výuce v akreditovaném
bakalářském studijním programu TZP a navazujícím magisterském studijním programu TZEI.
Byli to přední odborníci ze společností AXA PF, TOSHULIN, a.s., OVB. V dalších letech se tento
počet bude zvyšovat.
Tabulka 18: Počet odborníků z aplikační sféry v roce 2012
Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných
studijních programech**
ICV MENDELU

Počty osob

VÚ ICV
CELKEM

4
4

8.9 Další významné aktivity – konference, semináře a jiné aktivity.
Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2012
TERMÍN KONÁNÍ 18. a 19. 9. 2012
Cílem 4. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012 bylo zhodnocení
aktuálních trendů v oblasti neformálního vzdělávání v České republice a dalších státech EU. Na
konferenci byla diskutována zejména témata z oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků,
dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů. Jako novinka tohoto ročníku byla zařazena
do sekce Dalšího odborného vzdělávání témata týkající se oblasti vzdělávání v projektovém
řízení. Na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2012 se přihlásilo 85 účastníků, přítomno
vlastnímu jednání jich bylo 77.
Z obsahu jednání vyplynula podpora účastníků konference iniciativy děkanů pedagogických
fakult o změně ve strukturovaném studiu učitelství a další závěry:
1. rozvíjet v univerzitních podmínkách nabídku neformálního vzdělávání v souladu s požadavky
zaměstnavatelů a trhu práce;
2. inovovat akreditované studijní programy připravující budoucí učitele SŠ na nové požadavky
kladené na tuto profesi v souvislosti s jejich proměnou na centra celoživotního učení;
3. rozšířit nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků o oblast vzdělávání dospělé
populace;
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4. podporovat formulaci standardů učitelského vzdělávání v souvislosti s Národní soustavou
kvalifikací a kariérním řádem učitelů;

5. podporovat rozvoj všech forem seniorského vzdělávání jako významného činitele aktivního
stáří;

6. rozšířit konferenci o sekci vzdělávání v projektovém řízení;
7. realizovat vysokoškolským ústavem ICV MENDELU v příštím roce jubilejní pátou
mezinárodní vědeckou konferenci celoživotního vzdělávání, s cílem pokračovat v diskusi nad
aktuálními problémy celoživotního učení.

Studentský inkubátor 2012
TERMÍN KONÁNÍ: 13. 12. – 15. 12. 2012
4. ročník přehlídky studentských prací studentů bakalářského studijního programu
Specializace v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku. Nejvýznamnější studentské práce jsou pravidelně
prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE, která je pořádána ICV MENDELU.

Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce
Garant:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

TERMÍN KONÁNÍ: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2013
V roce 2012 se akademičtí pracovníci podíleli na řešení 2. interního vědeckovýzkumného
projektu, který aktuálně reaguje na vznik center celoživotního učení (CŽU) v podmínkách
vybraných středních odborných škol ČR. Projekt se zaměřuje jak na učitele a jejich potřeby
v rámci dalšího vzdělávání, tak na SOŠ samotné. Výzkumná šetření jsou realizována na
univerzitních cvičných školách vysokoškolského ústavu ICV Mendelovy univerzity v Brně.

Job Challenge 2012
TERMÍN KONÁNÍ: 7. 11. 2012
6. ročník veletrhu pracovních příležitostí určený pro vysokoškolské studenty všech
brněnských vysokých škol. Tohoto veletrhu se zúčastnilo více než 2800 studentů
a 99 potenciálních zaměstnavatelů.
Cílem JobChallenge bylo nejen umožnit setkání zaměstnavatelů s uchazeči z řad studentů
a absolventů, ale také tyto uchazeče motivovat a inspirovat.
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9 Internacionalizace
9.1 Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit
Tabulka 19: Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů
Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů
CELKEM

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
ICV MENDELU
Erasmus

Počet
vyslaných
akademických
pracovníků***

Comenius

Grundtwig

Leonardo

Jean
Erasmus
Monnet Mundus

Tempus

Ceepus

Aktion

Roz.
pr.
MŠMT

4

4

Pozn.:
* = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2012 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se
i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2011. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval
více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
*** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2012 absolvovali zahraniční
pobyt, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2011. Započítávají se pouze
pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy,
uvede to v poznámce k tabulce.
**** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2012, započítávají se i ti
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2011. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval
více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

9.2 Zapojení do mezinárodních programů výzkumu a vývoje vč. mobilit
V rámci zapojení do mezinárodních programů výzkumu a vývoje nebyl žádný student,
ani akademický pracovník vyslán či přijat.
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9.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Tabulka 20: Mobilita studentů a akademických pracovníků
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
ICV
MENDELU
Země

Počet
vyslaných
studentů*

Počet
přijatých
studentů**

Počet vyslaných
akademických
pracovníků***

Chorvatská
republika
Bulharská
republika
Slovenská
republika
CELKEM

Počet přijatých
akademických
pracovníků****

2
2
2
6

Pozn.:
* = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2012 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají
se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2011. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval
více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2012, započítávají se i ti studenti, jejichž
pobyt začal v roce 2011. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28
dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
*** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2012 absolvovali zahraniční
pobyt, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2011. Započítávají se pouze
pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy,
uvede to v poznámce k tabulce.
**** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2012, započítávají se i ti
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2011. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval
více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

9.4 Kontakty vědecké komunity se zahraničím
Spolupráce akademických pracovníků ICV MENDELU se zahraničními partnery je na
dobré úrovni. V roce 2012 zaměstnanci vysokoškolského ústavu spolupracovali s následujícím
zahraničními partnery:
SPU v Nitre, Slovenská republika; UKF v Nitre, Slovenská republika; University of Zadar,
Chorvatsko; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polsko; HumboldtUniversität zu Berlin, Německo; University of Silesia in Katovice, Polsko; London Metropolitan
University, Velká Británie; Rusenski Universitet ”Angel Kanchev“, Bulharská republika; Anadolu
University, Turecká republika; HAMK University of Applied Sciences, Finská republika;
Universidad de Córdoba, Španělské království.
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10 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
10.1 Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání
Vysokoškolský ústav pravidelně po ukončení semestru věnuje pozornost hodnocení
kvality vzdělávání. Děje se tak nejen na úrovni jednotlivých garantů studijních předmětů
a vedoucích Oddělení sociálních věd a expertního inženýrství, ale též prostřednictvím poradních
orgánů ředitelky ICV, tj. Pedagogické komise vysokoškolského ústavu a Kolegia ředitelky
vysokoškolského ústavu. Informace jsou diskutovány s jednotlivými akademickými pracovníky,
kteří se na výuce konkrétního studijního předmětu podílejí.
V rámci hodnocení studijních předmětů akreditovaných studijních programů jsou na ICV
MENDELU studenti informováni o možnosti, kterou jim poskytuje UIS MENDELU, kdy se mají
právo vyjádřit ke kvalitě výuky jednotlivých studijních předmětů prostřednictvím vyplnění tzv.
Evaluačních dotazníků. Vedoucí jednotlivých oddělení a ředitelka ICV MENDELU mají po
ukončení semestru vždy možnost pracovat se souhrnnými údaji, které jsou k problematice
hodnocení vzdělávání uvedeny v UISu na stránkách Portál vedoucího – Pedagogika – Evaluace
předmětů. Závěry jsou velmi důležité, protože dávají cennou zpětnou vazbu od studentů.
Studenti programů celoživotního vzdělávání vždy po ukončení jejich vzdělávací akce
vyplňují tzv. Hodnotící dotazník akce, s jehož výsledky jsou seznamování jak jednotliví lektoři,
tak i vedení Oddělení dalšího odborného vzdělávání. Zjištěné poznatky přispívají k výběru
kvalitních lektorů pro oblast celoživotního vzdělávání.
K odhalování plagiátorství u kvalifikačních prací na ICV MENDELU je využíván jednotný
antiplagiátorský program, který na MENDELU v rámci UIS vytvořen a využíván. Tento program
dokáže vyhodnotit výši shody s kvalifikační prací vloženou do UIS.

10.2 Vnější hodnocení kvality
V roce 2012 nebylo na ICV MENDELU realizováno.
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11 Národní a mezinárodní excelence vysokoškolského ústavu
11.1 Členství v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
Vysokoškolský ústav ICV MENDELU je od roku 2011 členem českého Národního
konsorcia v rámci evropské sítě ReferNet. V roce 2012 se vysokoškolský ústav aktivně podílel na
plnění plánu práce schváleného na zasedání Národního konsorcia sítě ReferNet 16. 12. 2011.
Ve sledovaném období institut také spolupracoval s Mittelstandvereinigung Österreich (MIÖ).
Již od roku 2006 je členem EUCEN (Europian University Continuing Education Network).

11.2 Členství v profesních asociacích, organizacích a sdruženích.
V roce 2012 byl vysokoškolský ústav ICV MENDELU a jeho pracovníci celkem zapojeni do
8 odborných institucí a společností, a to Asociace univerzit třetího věku ČR, Asociace
vysokoškolských poradců, Českomoravská psychologická společnost (ČMPS), Česká pedagogická
společnost, Česká asociace pedagogického výzkumu, Česká gerontologická a geriatrická
společnost Česká lékařská společnost JEP, Společnost pro projektové řízení, Magnanimitas
(sdružení pedagogických a vědeckovýzkumných pracovníků zabezpečujících rozvojové a školící
aktivity).

11.3 Národní a mezinárodní ocenění
Nebylo v roce 2012 ICV MENDELU uděleno.

11.4 Mezinárodní akreditace
V roce 2012 nebyla na ICV MENDELU uskutečněna.
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12 Rozvoj vysokoškolského ústavu
12.1 Zapojení do operačních programů financovaných ze strukturálních
fondů Evropské Unie
Tabulka 21: Zapojení ICV MENDELU do operačních programů financovaných ze strukturálních
fondů EU
Zapojení do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU
ICV MENDELU
Projekt (číselné
označení)

Operační
program

Doba
realizace
(od-do)

Celková
poskytnutá
finanční
částka

Finanční
částka
poskytnutá
v roce 2012

CZ.1.07/1.3.00/19.0015

OP VK

03/201102/2014

6 824

1103

CZ.1.07/1.1.02/03.0015

OP VK

01/ 201106/2012

2688

1596

6816

1462

5033

783

CZ.1.07/2.2.00/18.0017

OP VK

01/201112/2013
05/200904/2012

CZ.1.07/2.2.00/07.0158

OP VK

CZ.1.07/2.3.00/09.0041

OP VK

07/200906/2012

11921

1510

CZ.1.07/1.3.00/14.0051

OP VK

04/201003/2013

2739

652

CZ.1.07/1.3.10/02.0026

OP VK

03/201006/2012

1821

891

CZ.1.02/5.1.00/10.06433

OP ŽP

03/201006/2012

8685

0

11/013/1310b/564/0013

OP MZe

10/201110/2012

497

415

47024

8412

CELKEM

Oblast, která byla
podpořena
(krátce, výstižně)
1.3 Další
vzdělávání
pracovníků škol
a školských
zařízení
1.1 Zvyšování
kvality ve
vzdělávání
2.2 Vysokoškolské
vzdělávání
2.2 Vysokoškolské
vzdělávání
2.3 Lidské zdroje
ve výzkumu
a vývoji
1.3 Další
vzdělávání
pracovníků škol
a školských
zařízení
1.3 Další
vzdělávání
pracovníků škol
a školských
zařízení
Omezování
průmyslového
znečištění
I. 3. 1. Další
odborné
vzdělávání
a informační
gramotnost
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12.2 Zapojení do Rozvojových projektů MŠMT ČR

Tabulka 22: Zapojení ICV MENDELU do Rozvojových projektů MŠMT ČR
Institucionální rozvojový plán vysoké školy v roce 2012
(pouze veřejné vysoké školy)**

Vysoká škola (název)

Poskytnuté finanční
prostředky v tis. Kč

Naplňování
stanovených
cílů/indikátorů

Kapitálové

Běžné

Výchozí
stav

Cílový stav

0

1000

0,15:10

0,5:10

0

300

0,15:10

0,5:10

0
0

700
2000

0,15:10

0,5:10

Institucionální rozvojový plán
Podpora studentům se speciálními vzdělávacími
potřebami na MENDELU
Tvorba systému přenositelnosti kreditů z
programů celoživotního vzdělávání do studijních
programů
Analýza poptávky zaměstnavatelů po kurzech
CŽV a jejich tvorba
CELKEM
Pozn.: * = v případě potřeby přidejte řádky

Pozn.: ** = V tabulce 15.2 je v Rámcové osnově výroční zprávy o činnosti pro rok 2012 nově
sledován Institucionální rozvojový plán vysoké školy. Stejně jako v tabulce 15.1 se tento bod
týká pouze veřejných vysokých škol.

Tabulka 23: Zapojení ICV MENDELU do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT
Zapojení vysoké školy do Centralizovaných rozvojových projektů MŠMT v roce 2012 (pouze veřejné
vysoké školy)*

Vysoká škola (název)

Počet
přijatých
projektů

Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč

Kapitálové

Běžné

Program na podporu vzájemné spolupráce
vysokých škol v oblastech

2

0

451

CELKEM

2

0

451
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12.3 Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol ČR
Pro rok 2012 byly podány 4 projekty FRVŠ v tematickém okruhu F5:
• Mgr. Helena Fejfarová: Inovace studijního předmětu Komunikační dovednosti;
• Ing. Marie Horáčková: Inovace studijního předmětu Tvorba vzdělávacího programu;
• Mgr. Vladimír Jankových, DiS.: Inovace studijního předmětu Základy psychologie;
• Mgr. Pavel Vyleťal: Inovace studijního předmětu Základy pedagogiky.
Žádný z podaných projektů nebyl financován.

12.4 Další zapojení
Projekt OPŽP „Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum na MENDELU“
Projektu:

CZ.1.02/5.1.00/10.06433

Typ projektu:

OPŽP, Prioritní osa 5
a environmentálních rizik

Trvání:

07/2010 – 03/2013

–

Omezování

průmyslového

znečištění

Cílem projektu bylo zajištění přístrojů do laboratoří Ústav zemědělské, potravinářské
a environmentální techniky na AF MENDELU. Laboratoře svým vybavením poskytují odborné
zázemí při výzkumu a ověřování BAT technologií, a to pro kategorie zařízení zaměřených na
výrobu potravin, krmiv a asanační činnost.
Předkladatelem projektu byl ICV MENDELU, projektový tým byl složen z manažera
projektu doc. Ing. Pavla Máchala, CSc. (docenta ICV MENDELU), finanční manažerky Ing. Pavly
Štěpánkové (projektové manažerky ICV MENDELU) a odborného garanta prof. Ing. Jana
Marečka, DrSc. (profesora AF MENDELU).

Projekt Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařtví 2012 a trendy
pícninářství a krmivářství (Program rozvoje venkova)
Zadavatel:

Státní zemědělský intervenční fond

Trvání:

01/2012 – 08/2012

Cílem části projektu řešeného Poradenským centrem bylo zvýšit informovanost o nových
metodách, postupech a technologiích spojených s kvalitou a hygienou krmiv pro hospodářská
zvířata. Přednášky byly určené pro zaměstnance a vedoucí pracovníky zemědělských podniků
a farem, výrobců daných technologií a pro pedagogické pracovníky vzdělávacích institucí
v daných oborech. Celkem se realizovalo pět přednášek zaměřených na zajištění hygienicky
nezávadných krmiv při zdárném udržení dobrého zdravotního stavu zvířat chovaných volně na
pastvinách, či v uzavřených stájích. Vybraná témata týkající se údržby travních porostů, postupů
při konzervaci krmiv a hodnocení kvality směsných krmných dávek byly doplněny exkurzemi
v praktických podmínkách farem. Na řešení se podíleli odborníci z AF MENDELU: prof. MVDr.
Ing. Petr Doležal, CSc., doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. a Dr. Ing.
Zdeněk Havlíček.
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13 Závěr
V rámci Aktualizace Dlouhodobého záměru vysokoškolského ústavu ICV MENDELU (ADZ
ICV MENDELU) bylo pro rok 2012 formulováno celkem 44 strategických cílů, z nichž 25 bylo
splněno, 13 splněno částečně a 6 nesplněno. Je proto možné konstatovat, že naplňování
strategického dokumentu vysokoškolského ústavu bylo v roce 2012 velmi úspěšné.
Nesplněné strategické cíle jsou zejména výsledkem vlivu faktorů vnějšího prostředí
vysokoškolského ústavu, a to jak univerzitního (vymezení priorit univerzity v Institucionálním
rozvojovém plánu univerzity, rozhodnutí orgánů vedení univerzity, dopad rozpočtových
pravidel na financování vysokoškolského ústavu), tak i mimouniverzitního, (změna ve způsobu
financování U3V, snížení finančních prostředků přidělených zadavatelem pro řešení projektů).
Vlastní rezervy při naplňování strategických cílů ADZ ICV MENDELU je možné spatřovat
především v oblasti vědeckovýzkumné činnosti a její mezinárodní propojenosti.

Tabulka 24: Celkové plnění strategických cílů Aktualizace Dlouhodobého záměru ICV MENDELU
pro rok 2012
Číslo kapitoly Název oblasti
S
SČ NS Celkem
2
Kvalita a relevance
12
6
1
19
3
Otevřenost
13
5
4
22
4
Efektivita a financování
2
1
3
CELKEM
25
13
6
44
Vysvětlivky:
S – splněno
SČ – splněno částečně
NS – nesplněno
Celkem – celkový počet strategických cílů
Detailní informace o Vyhodnocení ADZ ICV MENDELU jsou uvedeny v Příloze 1.
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