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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU
V roce 2017 uplynulo již 11 let od vzniku vysokoškolského ústavu. Za dobu jeho existence se
vcelku podařilo, i přes různorodé názory na jeho opodstatněnost a přínos pro univerzitu, jejímž
těžištěm je zejména zemědělské, potravinářské, technické, lesnické, dřevařské, zahradnické, ale
i ekonomické vzdělávání, převážně stabilizovat jeho personální základnu a vymezit jeho
směřování. Dokladem vnímané stabilizace vysokoškolského ústavu v prostředí univerzity může
být zejména jeho základní dokument, a to Statut Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně ze dne 11. prosince 2017 registrovaný MŠMT ČR pod čj. MSMT-33248/2017, ale též
další, s jeho činností související, dokumenty, které jsou součástí skladby vnitřních předpisů
univerzity. Jedná se o Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně ze dne 11. prosince
2017 pod čj. 33248/2017 a Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brně ze dne
11. prosince 2017.
Výroční zpráva o činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně za rok 2017 hodnotí jeho činnost ze dvou základních pohledů.
Prvním z nich je kontrola naplnění jeho 6 prioritních cílů, které jsou formulovány ve Strategickém
plánu rozvoje vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně pro období 2016-2020 a následném Plánu realizace strategického záměru vysokoškolského
ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017. Tato je součástí
Hlavní části výroční zprávy o činnosti. Po ní následuje Textová příloha výroční zprávy, jež se
skládá z 11 základních kapitol. Jejich obsah je zaměřen na specifika vysokoškolského ústavu.
I když značnou část našich stanovených priorit a úkolů se nám podařilo splnit,
uvědomujeme si, že v určitých ohledech máme rezervy. Ty velmi často souvisí s přípravou nových
koncepčních materiálů univerzity, se kterými hodláme být kompatibilní, ale také s dlouhodobým
podfinancováním vysokoškolského ústavu.
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PRIORITNÍ CÍL 1: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Dílčí cíl 1.1: Pilotně ověřit systém vnitřního hodnocení kvality
Cílem je uskutečnit pilotní ověření vnitřního hodnocení kvality v prostředí vysokoškolského
ústavu.

Plánované výstupy, indikátory:



Realizované první vnitřní hodnocení kvality na VÚ ICV.
Zpracované karty vybraných procesů.




Zpráva o pilotním vnitřním hodnocení kvality.
Počet proškolených interních auditorů kvality.

Realizované výstupy:





První hodnocení kvality na VÚ ICV jako součást pilotního univerzitního vnitřního
hodnocení kvality realizováno v období květen-červenec 2017.
Příprava karet vybraných procesů byla realizována v rámci činnosti Komise rektora pro
koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost.
Zpráva o pilotním vnitřním hodnocení kvality za kalendářní rok 2016 a akademický rok
2015/2016, srpen 2017.
1 proškolený interní auditor kvality.

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, referent kvality

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán MENDELU pro rok 2017, CRP MENDELU 2017

Dílčí cíl 1.2: Realizovat širší diskusi koncepce řízení rizik
Cílem je připravovat se na zavedení systému řízení rizik v podmínkách vysokoškolského ústavu.

Plánované výstupy, indikátory:


Koncepce řízení rizik projednaná v poradních orgánech ředitelky.

Realizované výstupy:


Koncepce řízení rizik byla v souladu s univerzitními materiály průběžně projednávána
v poradních orgánech ředitelky.



Dokument Zavedení systému řízení rizik na Mendelově univerzitě v Brně byl dne 6. 3. 2017
projednán Komisí rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost a dne 7. 3. 2017
na Kolegiu rektora.
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Dokument Metodika řízení rizik byl projednán Komisí rektora pro koncepci, rozvoj,
IT a investiční činnost dne 18. 12. 2017.

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, tajemník vysokoškolského ústavu

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán MENDELU pro rok 2017

Dílčí cíl 1.3: Rozvíjet lidské zdroje vysokoškolského ústavu
Cílem je posílit profesní rozvoj lidských zdrojů všech oddělení vysokoškolského ústavu, tj. jeho
akademických i neakademických pracovníků.

Plánované výstupy, indikátory:




Vytvořené plány kariérního rozvoje pracovníků vysokoškolského ústavu pro rok 2018.
Kontrola plánů kariérního rozvoje pracovníků vysokoškolského ústavu pro rok 2017.
Konkrétní realizovaná opatření k naplňování Koncepce rozvoje lidských zdrojů
vysokoškolského ústavu (např. Motivační program pro pracovníky vysokoškolského
ústavu pro rok 2017).

Realizované výstupy:




Plány kariérního rozvoje pracovníků pro rok 2018 zatím nebyly zpracovány.
Proběhly pohovory s jednotlivými pracovníky VÚ ICV ve vazbě na plnění plánu jejich
kariérního rozvoje v roce 2017.
Vydáno Rozhodnutí ředitelky č. 1/2017 Motivační program vysokoškolského ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání pro rok 2017, nadále realizováno jazykové vzdělávání
pro zájemce z řad zaměstnanců.

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, tajemník vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitelky
vysokoškolského ústavu pro pedagogickou činnost, zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu
pro vědu a výzkum, vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů,
vedoucí Poradenského centra

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán MENDELU pro rok 2017, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu

Dílčí cíl 1.4: Nastavit formální mechanismy získávání zpětné vazby k obsahu
studijních programů od zaměstnavatelů
Cílem je nastavit v podmínkách vysokoškolského ústavu formální požadavky k získávání zpětné
vazby k obsahu studijních a vzdělávacích programů od zaměstnavatelů.

Plánované výstupy, indikátory:
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Vytipovaní klíčoví zaměstnavatelé absolventů vysokoškolského ústavu podílející se na
hodnocení obsahu studijních programů.



Nastavený systém sběru a vyhodnocení získaných dat.

Realizované výstupy:



Vytipování klíčoví zaměstnavatelé absolventů.
Připraveno nastavení sběru a vyhodnocení získaných dat.

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost, vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání.

Zdroje:
Institucionální plán MENDELU pro rok 2017, CRP MENDELU 2017, vlastní zdroje
vysokoškolského ústavu

Dílčí cíl 1.5: Pokračovat v implementaci klíčových opatření ke snižování studijní
neúspěšnosti
Cílem je implementovat vytvořený soubor klíčových opatření ke snižování studijní neúspěšnosti
do uskutečňování studijních programů vysokoškolského ústavu a vyhodnocovat jejich dopad
na zvyšování studijní úspěšnosti.

Plánované výstupy, indikátory:



Počet realizovaných klíčových opatření.
Zpráva o vyhodnocení dopadů realizovaných klíčových opatření.

Realizované výstupy





Nastavena opatření ke snižování studijní neúspěšnosti (možnost využití pravidelných
konzultací s příslušnými vyučujícími studijních předmětů).
Využití kreditového systému ECTS, doplnění chybějících znalostí ve vyrovnávacích
kurzech, využití služeb Poradenského centra ve formě individuálního či skupinového
poradenství, kurzů a seminářů).
Připravena a prezentována Zpráva o vyhodnocení dopadů realizovaných klíčových
opatření ke snižování studijní neúspěšnosti.

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost.

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán MENDELU 2017
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PRIORITNÍ CÍL 2: DIVERZITA A DOSTUPNOST
Dílčí cíl 2.1: Podporovat studenty specifických skupin
Cílem je zvýšit podporu studentů specifických skupin, tj. zejména studentů se specifickými
vzdělávacími potřebami, studentů s nižším socio-ekonomickým statusem, rodičů s dětmi,
příslušníků jazykových a etnických minorit tuzemského a zahraničního prostředí a studentů
získávajících další vzdělání při zaměstnání. Je třeba, aby studium na univerzitě bylo v co nejvyšší
míře přístupné též studentům výše uvedených specifických skupin.

Plánované výstupy, indikátory:




15 informačních aktivit.
3 aktivity pro zaměstnance.
50 podpořených studentů specifických skupin.

Realizované výstupy:






15 informačních aktivit (6x na Úvodech do studia na všech součástech univerzity, 9x PR
aktivity – webové stránky Poradenského centra VÚ, letáky, propagační materiály
vysokoškolského ústavu a univerzity, 2x Newsletter VÚ ICV MENDELU, článek v časopisu
MENDEL GREEN 1/2017 a další).
3 aktivity pro zaměstnance (Trénování paměti, Jak se žije a studuje
s hendikepem…tentokrát na téma Co dokáže psychika, Studium studentů se specifickými
vzdělávacími potřebami potřebami).
56 podpořených studentů MENDELU se specifickými vzdělávacími potřebami a v rámci
přijímacího řízení na MENDELU podpořeno12 uchazečů s diagnostikovanou specifickou
potřebou.

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, vedoucí Poradenského centra, pracovnice PR

Zdroje:
Institucionální plán MENDELU pro rok 2016-2018

Dílčí cíl 2.2: Vytvořit podmínky pro identifikaci nadaných studentů
Cílem je podílet se na vytvoření systému podpory nadaných studentů na univerzitě, konkretizovat
kritéria jejich identifikace a rozvíjet jejich možnosti podpory.

Výstupy, indikátory:



Vytvořený program podpory nadaných studentů.
Semináře pro nadané studenty.



Realizace testování.
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Realizované výstupy:


2 vytvořené návrhy koncepčních materiálů Podpora nadaných studentů na MENDELU
a Podpora nadaných uchazečů o studium, které byly postoupeny Komisi rektora pro
pedagogickou činnost, ale tyto nebyly v průběhu roku 2017 schváleny.



Uskutečněná soutěž bakalářských prací studentů 3. ročníků studijního programu
Specializace v pedagogice, které byly prezentovány na Studentském inkubátoru ve dnech
14. a 15. 12. 2017.
4 realizované semináře pro nadané studenty (Podnikni to – 2 běhy kurzu, Sebepoznání,
Tvořivost).
27 testování IQ studentů MENDELU.




Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, vedoucí Poradenského centra

Zdroje:
Institucionální plán MENDELU pro rok 2016-2018

Dílčí cíl 2.3: Rozvíjet poradenské služby v oblastech studia, kariéry, osobní
a sociální situace
Cílem je pokračovat v poskytování individuálních a skupinových poradenských služeb, a to jak pro
studenty, uchazeče o studium, tak i pro zaměstnance univerzity. Realizace bude probíhat
na základě analýzy vývoje potřeb jednotlivých forem, resp. oblastí poradenství. V této souvislosti
bude také podpořen profesní rozvoj poradenských pracovníků.

Plánované výstupy, indikátory:










410 hodin individuálního psychologického poradenství a uskutečněných diagnostik.
60 hodin individuálního a skupinového studijního poradenství.
150 hodin individuálního a skupinového kariérového poradenství.
30 hodin individuálního a skupinového poradenství na podporu duševního zdraví
a sociálně-právního poradenství.
2 veletrhy pracovních příležitostí.
10 seminářů pro rozvoj měkkých dovedností.
900 účastníků aktivit Poradenského centra, 500 účastníků veletrhu JobChallenge.
5 absolvovaných vzdělávacích aktivit poradenských pracovníků.
280 evaluačních dotazníků.

Realizované výstupy:




510 hodin individuálního psychologického poradenství a uskutečněných diagnostik.
169,25 hodin individuálního a skupinového studijního poradenství.
214,75 hodin individuálního a skupinového kariérového poradenství a koučinku.
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15,75 hodin individuálního a skupinového poradenství na podporu duševního zdraví
a sociálně-právního poradenství.




2 veletrhy pracovních příležitostí (Kariérní den MENDELU, JobChallenge).
10 seminářů pro rozvoj měkkých dovedností.



835 účastníků aktivit Poradenského centra VÚ ICV MENDELU, 500 účastníků veletrhu
JobChallenge.



5 absolvovaných vzdělávacích aktivit pracovníků Poradenského centra (výcvik
Gestaltterapie (17.–21. 3. 2017, 9.–13. 6. 2017, 22.–26. 9. 2017, 29. 11.–3. 12. 2017
v Bystrém), Praktické případové studie při práci VŠ poradce (24. 1. 2017 v Praze), Gestalt
konference (24. 3. 2017 v Seči), konference Komunikace v poradenských službách
(21.– 22. 9. 2017 v Hradci Králové), 4. ročník konference Psychologická diagnostika
(23.- 4. 11. v Brně) a další.
283 evaluačních dotazníků.



Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, vedoucí Poradenského centra

Zdroje:
Institucionální plán MENDELU pro rok 2016-2018

Dílčí cíl 2.4: Nabízet kurzy zejména v prioritních oblastech celoživotního
vzdělávání
Cílem je, na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb dospělých a jejich zaměstnavatelů,
nabízet a realizovat na univerzitě kurzy celoživotního vzdělávání požadované aplikační sférou.
Součástí cíle je též podpora rozvoje kompetencí realizátorů kurzů celoživotního vzdělávání.

Plánované výstupy, indikátory:
•
•
•
•
•
•

5 inovovaných kurzů dalšího vzdělávání.
3 rozvíjející semináře pro realizátory dalšího vzdělávání.
3 inovativní a interaktivní studijní opory pro další vzdělávání.
30 druhů uskutečněných kurzů/seminářů, celkem 90 běhů kurzů/seminářů dalšího
vzdělávání.
1 200 proškolených osob v rámci dalšího vzdělávání dle kategorií sledovaných MŠMT ČR.
30 typů evaluačních dotazníků.

Realizované výstupy:
•

•
•
•

5 inovovaných kurzů dalšího vzdělávání (Výroba běžného a jemného pečiva, Úvod
do degustace, Nedostatek sebevědomí v komunikaci, Aranžování květin pro začátečníky,
Genetika a zdraví).
39 druhů kurzů/seminářů, celkem 103 běhů kurzů/seminářů dalšího vzdělávání.
1 063 proškolených osob v rámci dalšího vzdělávání dle kategorií sledovaných MŠMT ČR.
39 typů evaluačních dotazníků.
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Hlavní část

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, vedoucí Oddělení dalšího odborného vzdělávání

Zdroje:
Institucionální plán MENDELU pro rok 2017, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu

Dílčí cíl 2.5: Poskytovat kvalitní seniorské vzdělávání
Cílem je, na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb seniorů, nabízet a realizovat,
s ohledem na koncept aktivního a zdravého stárnutí, nové či inovované kurzy a semináře pro
seniory. Jako nezbytné se jeví rozvinout kvalifikaci lektorů, nejen zaměstnanců univerzity, pro
práci v oblasti vzdělávání seniorů a zvýšit tak podporu a motivaci těchto pracovníků k vytvoření
inovované nabídky a dále k následné realizaci dalších aktivit seniorského vzdělávání

Plánované výstupy, indikátory:








Navržení a ověření metodiky Prevence rizik seniorského věku.
1 nová pobočka Univerzity třetího věku MENDELU.
5 nových kurzů seniorského vzdělávání.
2 inovované kurzy seniorského vzdělávání.
2 rozvíjející semináře pro realizátory seniorského vzdělávání.
15 uskutečněných kurzů a seminářů seniorského vzdělávání.
500 evaluačních dotazníků.

Realizované výstupy:


Navržená a ověřená metodika Prevence rizik seniorského věku.



1 nová pobočka Univerzity třetího věku MENDELU (Gymnázium a Střední odborná škola
zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace – podepsána smlouva
o spolupráci, výuka zahájena od října 2017).
5 nových kurzů seniorského vzdělávání (Španělština pro mírně pokročilé; Technické
muzeum v Brně; Česká historická zahrada; Výtvarné techniky – malba; Němčina pro
pokročilé).
2 inovované kurzy seniorského vzdělávání (Člověk a společnost; Aranžování a tvorba
dekorací).
25 kurzů a seminářů seniorského vzdělávání.
1300 evaluačních dotazníků.







Odpovědnost:

Ředitelka vysokoškolského ústavu, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán MENDELU pro rok 2017, příspěvek MŠMT ČR, dotační program
MZ ČR, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu
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Výroční zpráva o činnosti vysokoškolského ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
za rok 2017
Hlavní část

PRIORITNÍ CÍL 3: INTERNACIONALIZACE
Dílčí cíl 3.1: Pokračovat v rozvoji mezinárodní
do mezinárodních sítí, platforem a projektů

spolupráce

zapojením

Cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce vysokoškolského ústavu a zvýšení počtu mezinárodních
partnerství.

Plánované výstupy, indikátory:



1 nově fungující mezinárodní partnerství.
2 vytvořené teritoriální oblasti mezinárodní spolupráce včetně jejich obsahové náplně.



3 podané projekty mezinárodní spolupráce.

Realizované výstupy:


1 vytvořené nově fungující mezinárodní partnerství (Lotyšská republika).



3 vymezené oblasti mezinárodní teritoriální spolupráce (Kanada, Švédské království, Polská
republika).



Spolupráce při přípravě projektů OP VVV Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí
na MENDELU a přípravě a realizaci projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy
univerzity v Brně (KA4 Příprava absolventů MENDELU pro mezinárodní kariéru).

Odpovědnost:

Ředitelka vysokoškolského ústavu, zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro vědu
a výzkum

Zdroje:
OP VVV, ERASMUS +, CEEPUS, Visegrad Fund, Institucionální plán MENDELU pro rok 2017

Dílčí cíl 3.2: Podporovat multikulturní prostředí
Cílem je poskytnout pracovníkům vysokoškolského ústavu možnost rozvíjet vlastní jazykovou
vybavenost a podpořit tak jejich účast v mobilitních programech, tak i v zahraničních vědeckovýzkumných týmech, stejně jako dlouhodobě vytvářet podmínky pro vytvoření plnohodnotného
multikulturního prostředí na vysokoškolském ústavu.

Plánované výstupy, indikátory:


1 realizovaná studentská mobilita.






2 realizované akademické mobility.
2 realizovaná hostování zahraničních odborníků a pedagogů.
6 pracovníků rozvíjejících si jazykovou vybavenost.
Počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce.
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Realizované výstupy:


10 realizovaných zahraničních mobilit pracovníků.




Připraveno hostování zahraničních odborníků.
4 pracovníci rozvíjející si jazykovou vybavenost.



17 studijních předmětů nabízených pro výuku zahraničních studentů.

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro vědu
a výzkum

Zdroje:
OP VVV, ERASMUS +, CEEPUS, Visegrad Fund, Institucionální plán MENDELU pro rok 2017
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PRIORITNÍ CÍL 4: RELEVANCE
Dílčí cíl 4.1: Zlepšit aktivní spolupráci s aplikační sférou
Cílem je, v kontextu novely zákona o vysokých školách, zapojit více odborníky z praxe do výuky
a vypracovat metodické materiály k realizaci odborných stáží a odborných exkurzí studentů.
Nedílnou částí tohoto cíle je též pokračovat v rozvoji tvůrčí činnosti studentů směřující k inovaci
praktické části jejich odborného vzdělávání.

Plánované výstupy, indikátory:




Počty odborníků z praxe zapojených do výuky studijních programů.
Vytvořené metodické materiály k uskutečnění odborných stáží a odborných exkurzí
studentů.
Realizace studentské soutěže k podpoření tvůrčí činnosti studentů.

Realizované výstupy:





9 odborníků z praxe zapojeno do výuky studijních programů.
Vytvořené metodické materiály k realizaci odborných stáží studentů TZP.
Připravené podklady k realizaci odborných exkurzí pro studenty učitelství (2. ročník
UPVOV).
Vyhlášena a realizována studentská grantová soutěž (viz Rozhodnutí ředitelky č. 5/2017).

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost, zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro vědu a výzkum

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán univerzity pro rok 2017, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu

Dílčí cíl 4.2: Pokračovat v aktivním zapojování do aktivit vymezených strategickými
dokumenty JMK
Cílem je aktivně spolupracovat při naplňování aktivit RIS JMK a Strategie rozvoje lidských zdrojů
JMK v letech 2016-2025.

Plánované výstupy, indikátory:




Počet aktivit realizovaných v souladu s realizací plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů
Jihomoravského kraje 2016-2025, resp. Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje
lidských zdrojů JMK 2016-2017.
Počet aktivit realizovaných v souladu s RIS JMK.

Realizované výstupy:


Aktivity jsou realizovány ve spolupráci s aktivitami MENDELU (viz strategické cíle C1, C2, C3
a jejich aktivity a zejména naplňování strategických cílů a aktivit D1, D2, D4 a D5).
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Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost, zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro vědu a výzkum

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán univerzity pro rok 2017, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu

Dílčí cíl 4.3: Nastavení systému spolupráce s absolventy
Cílem je rozvíjet mechanismy spolupráce s absolventy a vytvořit systém pro širší zapojení
absolventů do spolupráce v identifikovaných oblastech zájmu (budování značky vysokoškolského
ústavu, nabídky praxí, stáží a pracovních příležitostí, získávání zpětné vazby při zajišťování
kvality).

Plánované výstupy, indikátory:




Návrh systému spolupráce s absolventy.
Počet spolupracujících absolventů.
Počet podpořených akcí s absolventy.

Realizované výstupy:





Pravidelné zasílání Newsletteru ICV s přehledem aktuálního dění na VÚ ICV MENDELU,
včetně nabídky služeb Poradenského centra VÚ ICV MENDELU zdarma a relevantní pracovní
nabídky.
54 členů v Klubu absolventů.
1 akce s absolventy (Kariérní den MENDELU).

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost, pracovnice PR

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán univerzity pro rok 2017, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu

Dílčí cíl 4.4: Pokračovat v informovanosti o profilaci, aktivitách a činnostech
vysokoškolského ústavu prostřednictvím PR aktivit
Cílem je zvýšit povědomí o vysokoškolském ústavu a rozvoji jeho poskytovaných služeb
ve prospěch univerzity u vnitřních i vnějších partnerů. Dalším cílem je zlepšení informovanosti
uchazečů o studium o nabídce akreditovaných studijních programů na vysokoškolském ústavu.

Plánované výstupy, indikátory:




Zpracovaný Strategický plán budování značky vysokoškolského ústavu.
Počet realizovaných PR aktivit.
Evaluace PR aktivit.
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Počet nových partnerství se středními školami.

Realizované výstupy:



Vytvořený Strategický plán budování značky vysokoškolského ústavu.
42 realizovaných PR aktivit zaměřených na zvýšení povědomí o nabídce vzdělávání
na vysokoškolském ústavu [1x Den otevřených dveří (nově s účastí ve výuce); 4x účast
na veletrzích vzdělávání Gaudeamus Brno, Praha, Nitra a Academia Bratislava; nově účast
na Noci vědců; nově prezentace ICV na celouniverzitní akci Záškolovák vč. účasti
instruktorky-studentky ICV a studentů - prváků ICV; 3x hromadné dopisy/emaily
spolupracujícím SŠ a 2x studentům MENDELU; navázání užší spolupráce
se 3 partnerskými SŠ za účelem zlepšení informovanosti o nabídce studia; 3x inzerce
v tištěných titulech orientovaných na uchazeče o VŠ studium; 3x placená on-line
prezentace; aktualizace profilu ICV na 9 internetových portálech zaměřených na nabídku
VŠ studia; 2 vydání Newsletteru ICV – řízená distribuce na fakulty; 11 článků v časopisu
Mendel Green (2x v 1/2017, 3x v 2/2017, 4x v 3/2017, 2x 4/2017);
4 tiskové zprávy a články; nově vytvořena tištěná brožura o ICV v angličtině; výroba
propagačních předmětů; průběžné zveřejňování aktualit a bannerů na www stránkách
ICV; průběžné vkládání příspěvků na Facebook (cca 100 za rok); ICOLLE – grafika
konferenčních materiálů (pozvánka, www banner, certifikát, konferenční taška, potisk
CD)].



Evaluace PR aktivit: nově účast na Noci vědců – přibližně 300 návštěvníků na stanovišti
ICV, nově zapojení ICV MENDELU do celouniverzitní akce Záškolovák; nárůst počtu
fanoušků na facebookové stránce ICV MENDELU o 12% (ze 716 na 802 osob).

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost, zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro vědu a výzkum, pracovnice
PR

Zdroje:
OP VVV, projekty regionálního rozvoje, Institucionální plán univerzity pro rok 2017, vlastní zdroje
vysokoškolského ústavu
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PRIORITNÍ CÍL 5: KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
Dílčí cíl 5.1: Rozvoj kvalitního výzkumu
Cílem je posílit rozvoj kvalitní vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických
a technických věd v podmínkách vysokoškolského ústavu.

Plánované výstupy, indikátory:



Vytvoření a realizace motivačního programu pro mladé výzkumné pracovníky.
Uskutečnění studentské grantové soutěže.







Počet navrhovaných projektů do veřejných soutěží.
Počet financovaných projektů ve veřejných soutěžích.
Počet financovaných projektů v oblasti mezinárodní spolupráce.
Počet a kvalita výstupů tvůrčí činnosti.
Objem finančních prostředků vynaložených na podporu vědecko-výzkumné práce
akademických pracovníků a studentů.
Definovaná kritéria excelentních tvůrčích týmů vysokoškolského ústavu.



Realizované výstupy:


Mladé výzkumné pracovníky je možné motivovat v souvislosti s existencí platného
Motivačního programu vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání pro
rok 2017 – Rozhodnutí ředitelky č. 1/2017 (proto pro ně nebyl vytvořen samostatný
motivační program).



Vyhlášená a uskutečněná studentská grantová soutěž, říjen-listopad 2017 (viz Rozhodnutí
ředitelky č. 5/2017).
Podán 1 projekt GA ČR (Kvalitativní konkurenceschopnost tržního segmentu bytů napříč
obdobím výstavby (Qualitative competitiveness of market segment of apartments across
their construction periods), zapojení do 3 projektových výzev OP VVV.
1 financovaný projekt v oblasti mezinárodní spolupráce (Living in History – pracovník
vysokoškolského ústavu spouluřešitelem).
10 publikačních výsledků převážně ve formě odborných článků a kapitol v knize
vykázaných v RIV.
1 000 000 Kč (Specifický vysokoškolský výzkum (IGA ICV MENDELU) – 153 000 Kč;
Institucionální podpora (RIV) – 847 000 Kč).
definovaná kritéria excelentních tvůrčích týmů pro podávání návrhů projektů OP VVV
(v souladu s kritérii MENDELU).








Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro vědu
a výzkum
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Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán univerzity pro rok 2017, CRP MENDELU 2017, komunitární
a rozvojové projekty, GA ČR, TA ČR, OP PIK, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu

Dílčí cíl 5.2: Podporovat řešitele projektů
Cílem je pokračovat na vysokoškolském ústavu v podpoře potenciálních řešitelů projektů.

Plánované výstupy, indikátory:


4 vzdělávací aktivity v rámci Inovační akademie vysokoškolského ústavu.





10 účastníků vzdělávacích seminářů a workshopů.
Vytvořený systém motivace řešitelů projektů.
10 účastníků seminářů a workshopů k vyhlášeným výzvám.

Realizované výstupy:





2 vzdělávací aktivity (jazykové vzdělávání, odborné vzdělávání) v rámci Inovační
akademie vysokoškolského ústavu s průměrným počtem 5 účastníků.
10 účastníků vzdělávacích seminářů a workshopů.
Vytvořený systém motivace řešitelů projektů (viz Rozhodnutí ředitelky č. 1/2017,
č. 3/2017).
10 účastníků seminářů a workshopů k vyhlášeným výzvám (GA ČR, TA ČR, NAZV).

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro vědu
a výzkum

Zdroje:
OP VVV, Institucionální plán univerzity pro rok 2017, CRP MENDELU 2017, komunitární
a rozvojové projekty, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu
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PRIORITNÍ CÍL 6: EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ
Dílčí cíl 6.1: Stabilizovat rozpočet
Cílem je disponovat na vysokoškolském ústavu s vyrovnaným rozpočtem a navýšit podíl
vícezdrojového financování.

Plánované výstupy, indikátory:




Vyrovnaný rozpočet.
Rozhodnutí ředitelky stanovující optimální výši režií a zisku z doplňkové činnosti pro rok
2017.
Navýšení rezervy neveřejných zdrojů pro dofinancování projektů Strukturálních fondů
o 10 %.

Realizované výstupy:




Kvůli přetrvávajícímu podfinancování VÚ ICV MENDELU vyrovnaný rozpočet sestaven
s využitím rezervy pracoviště z předchozích let.
Vydané Rozhodnutí ředitelky č. 2/2017 stanovující optimální výši režií a zisku
z doplňkové činnosti.
Rezerva tvořená byla z neveřejných zdrojů navýšena o 31 %.

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, tajemník vysokoškolského ústavu, vedoucí Oddělení dalšího
odborného vzdělávání

Zdroje:
Vícezdrojové financování

Dílčí cíl 6.2: Modernizovat infrastrukturu
Cílem je udržovat funkčnost stávajících technických prostředků a postupně je modernizovat.

Plánované výstupy, indikátory:


V návaznosti na řádnou inventuru provést revize stávajících technických prostředků.



Vyřadit zastaralé a nefunkční zařízení, zpracovat plán modernizace technických
prostředků, včetně návrhu na doplnění chybějících pro rok 2017.



Pořízení nových, potřebných technických prostředků (USB, osobní PC – 3x, tiskárna 2x,
scanner, kopírka).

Realizované výstupy:


Provedená revize hospodářských prostředků.



Vyřazení zastaralého a nefunkčního vybavení pracoviště; zpracovaný návrh doplnění
chybějícího vybavení.
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Nákup nového vybavení (USB, osobní PC – 3x, tiskárna 2x, scanner, kopírka) realizován
v druhém pololetí roku 2017.

Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu, tajemník vysokoškolského ústavu

Zdroje:

Vícezdrojové financování
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SHRNUTÍ
Různorodost činností, jimiž se vysokoškolský ústav zabývá, dokladuje nejen jeho
nezpochybnitelnou výhodu v množství možností realizovat v podmínkách vysoké školy široké
spektrum výzkumných, vzdělávacích a poradenských aktivit, ale také ve variabilitě přístupů
k různorodým věkovým kategoriím vzdělávaných osob, jejich vzdělávacím potřebám a cílům.
Komplexnost uskutečňovaných aktivit poskytuje tomuto pracovišti jedinečnou příležitost
propojit tvůrčí a vzdělávací činnosti jeho zaměstnanců a současně přispět k rozvoji všech
stěžejních rolí vysokoškolské instituce. Uvedené skutečnosti jsou proto zohledňovány v rámci
vytvořené koncepce rozvoje lidských zdrojů vysokoškolského ústavu a také promítnuty do plánů
kariérního rozvoje jeho pracovníků.
Dosažení pedagogické kvalifikace učitelů odborných předmětů a učitelů praktického
vyučování a odborného výcviku ve všech jeho legislativních podobách (studium v akreditovaných
studijních programech, studium v oblasti pedagogických věd jako kurz celoživotního vzdělávání,
kurzy pro učitele v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, studium základů
vysokoškolské pedagogiky pro studenty v doktorských studijních programech a mladé
akademické pracovníky) historicky stálo a stále stojí v centru naší pozornosti.
Od roku 2014 se systematicky věnujeme studentům specifických skupin, a to jak
studentům se specifickými potřebami, tak v posledním období i studentům nadaným.
Poskytujeme také poradenské služby, zejména pro studenty, v oblastech jejich studia, kariéry
a osobní i sociální situace. V roce 2017 jsme studentům například poskytli 510 hodin
individuálního psychologického poradenství a uskutečněných diagnostik, 214,75 hodin
individuálního a skupinového kariérového poradenství a koučinku a získali od nich přes 280
evaluačních dotazníků.
V rámci dalšího vzdělávání, tj. v rámci kurzů celoživotního vzdělávání, jsme v roce 2017
proškolili 1 063 osob v 39 kurzech a seminářích a celkově uskutečnili 103 běhů kurzů dalšího
vzdělávání. Také jsme mimo tradiční vzdělávání na Univerzitě třetího věku nabídli a zrealizovali
pro seniory 32 kurzů a seminářů.
Z celkového počtu 11,3 přepočtených akademických pracovníků se jich 10 zúčastnilo
zahraniční mobility, 10 pracovníků si zvyšovalo své jazykové a odborné kompetence, pracovníci
ústavu jsou zapojeni do 3 financovaných projektů OP VVV MENDELU, 1 pracovník je zapojen
do financovaného projektu v oblasti mezinárodní spolupráce (Living in History).
V roce 2017 jsme podali 1 projekt do GA ČR, který ale nebyl doporučen k financování.
V obsahu Plánu realizace strategického záměru vysokoškolského ústavu Institutu
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 bylo vymezeno 6 prioritních
cílů a 20 dílčích cílů. Tyto vyústily v 78 plánovaných výstupů, které reflektovaly profilaci
vysokoškolského ústavu do oblastí tvůrčí a vzdělávací činnosti, poradenských služeb pro studenty
a třetí role vysokoškolského ústavu, specifikovanou především celoživotním vzděláváním, a to jak
v rovině dalšího odborného vzdělávání, tak i seniorského vzdělávání.
Plnění plánovaných výstupů Plánu realizace strategického záměru pracoviště bylo v roce
2017 ovlivněno zejména dílčími proměnami jeho personální základny, návazností jeho
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plánovaných výstupů na postup řešení prioritních cílů univerzity, ale i přetrvávajícím způsobem
jeho financování.
S ohledem na uvedená data a skutečnosti shrnujeme, že i přes některé obtíže,
se vysokoškolský ústav s plněním svého Plánu realizace strategického záměru pro rok 2017
vyrovnal úspěšně.
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKOŠKOLSKÉM ÚSTAVU
1.1

Organizační struktura vysokoškolského ústavu

Úplný název vysokoškolského ústavu:

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně

Běžně užívaná zkratka:

ICV MENDELU

Sídlo, vč. adresy:

Zemědělská 5, 613 00 Brno

Obr. 1: Organizační struktura vysokoškolského ústavu
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1.2




1.2.1






1.2.2

Orgány vysokoškolského ústavu
Ředitelka vysokoškolského ústavu
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Tajemník vysokoškolského ústavu
Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Zástupci ředitelky vysokoškolského ústavu
Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost)
Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro vědu
a výzkum) - do 30. 9. 2017, Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. – od 1. 10. 2017
Vedoucí oddělení vysokoškolského ústavu
Bc. Martin Brandstätter, DiS. – Vedení vysokoškolského ústavu
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. – Oddělení expertního inženýrství
Ing. Lenka Danielová, Ph.D. – Oddělení sociálních věd
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová – Oddělení seniorského vzdělávání
Mgr. Alena Krejčí, DiS. – Poradenské centrum
Ing. Šárka Moravcová – Oddělení dalšího odborného vzdělávání
Vědecká rada vysokoškolského ústavu
















Interní členové:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. (od 20. 3. 2017)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
prof. Ing. Libor Grega, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (do 20. 3. 2017)
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.









Externí členové:
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
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1.2.3


















Poradní orgány
Kolegium ředitelky vysokoškolského ústavu
Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová
Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Ing. Šárka Moravcová
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (od 1. 10. 2017)
Ing. Martina Urbánková
Programová rada vysokoškolského ústavu
Předsedkyně
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Členové
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Bc. Martin Handl
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Máchal, prof.h.c.
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr.h.c.
Václav Slezáček (do 29. 6. 2017)







Disciplinární komise
Předsedkyně
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Členové
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Martin Beránek
Karolína Böhmová
Václav Slezáček (do 29. 6. 2017)








Pedagogická komise vysokoškolského ústavu
Ing. Lenka Danielová, Ph.D. - předsedkyně
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Mgr. Lenka Krajčíková
Josef Schmied
Bc. Iva Urbánková
Ing. Martin Zach, Ph.D.




Komise pro vědu a výzkum vysokoškolského ústavu
Ing. Lenka Danielová, Ph.D. – předsedkyně (do 3. 10. 2017)
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
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1.3

















1.4

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Mgr. Lucia Kvasková (od 4. 10. 2017)
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (od 4. 10. 2017)
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. – předseda (od 4. 10. 2017)
Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D. (do 31. 7. 2017)

Zastoupení vysokoškolského ústavu v orgánech univerzity
Akademický senát MENDELU: Ing. Martin Zach, Ph.D., Karolína Böhmová (do 31. 1. 2017),
Hana Čerteková (1. 2.–26. 6. 2017), Lukáš Sýkora (od 27. 6. 2017)
Vědecká rada MENDELU: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Kolegium rektora: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Disciplinární komise: Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Martin Cupal, Ph.D.
Interní akreditační komise: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost: doc. PhDr. Dana
Linhartová, CSc.
Komise rektora pro pedagogiku: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Komise rektora pro vědu a výzkum: Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (do 30. 9. 2017),
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (od 1. 10. 2017)
Komise rektora pro internacionalizaci: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Komise rektora pro celoživotní vzdělávání: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Komise rektora pro hospodářsko-správní činnost: Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Komise rektora pro ediční a audiovizuální činnost: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Komise rektora pro propagaci a mediální prezentaci: Ing. Martina Urbánková
Komise rektora pro stravování a ubytování: Mgr. Pavel Vyleťal (do 31. 1. 2017), Mgr. Marie
Horáčková, Ph.D. (od 1. 2. 2017)
Komise rektora pro sestavování rozvrhů: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Ústřední náhradová komise:Bc. Martin Brandstätter, DiS.

Změny v oblasti vnitřních předpisů

Během roku 2017 bylo vydáno 7 rozhodnutí ředitelky vysokoškolského ústavu, kdy větší část
z nich představuje rozhodnutí periodická. Jednalo se o následující rozhodnutí:








Rozhodnutí ředitelky č. 1/2017 – Motivační program vysokoškolského ústavu Institutu
celoživotního vzdělávání MENDELU pro rok 2017,
Rozhodnutí ředitelky č. 2/2017 – Stanovení výše zisku doplňkové činnosti pro rok 2017,
Rozhodnutí ředitelky č. 3/2017 – Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B
Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2018 na VÚ ICV MENDELU,
Rozhodnutí ředitelky č. 4/2017 – Výplata prospěchových stipendií,
Rozhodnutí ředitelky č. 5/2017 – Vyhlášení vnitřní grantové soutěže pro studenty
bakalářských studijních programů na ICV MENDELU pro rok 2017,
Rozhodnutí ředitelky č. 6/2017 – Složení Komise pro vědu a výzkum VÚ ICV MENDELU,
Rozhodnutí ředitelky č. 7/2017 – Stanovení výše zisku doplňkové činnosti pro rok 2018.
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1.5

Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Během roku 2017 nebyl vysokoškolskému ústavu adresován žádný dotaz podle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb.

1.6

Poslání a vize vysokoškolského ústavu

Poslání vysokoškolského ústavu
Posláním vysokoškolského ústavu je realizovat vzdělávací a s ní spojenou vědecko-výzkumnou
a další tvůrčí činnost reflektující potřeby aplikační sféry, regionu a společnosti pro 21. století,
současně přispívat k rozvoji Mendelovy univerzity v Brně realizací celoživotního vzdělávání
a poradenské činnosti v celé jejich šíři.
Vize vysokoškolského ústavu
Vysokoškolský ústav se chce stát stabilní, kooperativní a soběstačnou univerzitní součástí, jehož
dominantami budou, kromě akreditovaných studijních a vzdělávacích programů, také další oblasti
celoživotního učení, vědecko-výzkumná činnost a poradenské aktivity pro studenty, absolventy
i zaměstnance univerzity. Chce se stát uznávaným univerzitním pracovištěm nejen v českém
teritoriu, ale i v zahraničí.
V oblasti vzdělávání vysokoškolský ústav chce:
 vychovávat absolventy dobře uplatnitelné na trhu práce;
 nabízet relevantní vzdělávání vytvořené ve spolupráci s aplikační sférou pro potřebu
společnosti 21. století;
 nastavit a rozvinout komplexní systém hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávání
v souladu se strategickými rozhodnutími MENDELU.
V oblasti tvůrčí činnosti vysokoškolský ústav chce:
 přispívat k rozvoji poznání v definovaných oblastech;
 spolupracovat s relevantními nejen domácími, ale také zahraničními partnery;
 zapojit se do světového výzkumu a vytvářet podmínky pro přijetí zahraničních odborníků
na VÚ ICV MENDELU.
V oblasti vnějších vztahů vysokoškolský ústav chce:
 vytvořit fungující mezinárodní partnerskou síť s významnými českými i zahraničními
vzdělávacími institucemi, výzkumnými pracovišti a poradenskými centry univerzit;
 navázat spolupráci se zaměstnavateli absolventů vysokoškolského ústavu;
 rozvíjet strategickou komunikaci s potenciálními studenty a klienty vysokoškolského
ústavu prostřednictvím kvalitních PR aktivit.
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1.7

SWOT analýza

Tabulka 1: SWOT analýza

Silné stránky

Slabé stránky

1. Tradice a kvalita vzdělávání
učitelů a zkušenosti s organizací
a realizací celoživotního vzdělávání

1. Nekomfortní systém evidence
účastníků celoživotního vzdělávání

2. Nastavení systému hodnocení
kvality

2. Nedosažení nastavených standardů
kvality ve všech oblastech činností

3. Nastavení kritérií profesního
rozvoje akademických pracovníků

3. Absence kritérií profesního rozvoje
neakademických pracovníků

4. Jazyková vybavenost
akademických pracovníků

4. Omezená nabídka studijních
předmětů vyučovaných v cizím jazyce

5. Kontinuální odborný růst
akademických pracovníků

5. Rezervy v plnění milníků rozvoje
profesní kariéry akademických
pracovníků

6. Příprava žádostí o grantovou
podporu výzkumných projektů

6. Nízké zapojení akademických
pracovníků do projektů

7. Rozšiřování nabídky kurzů
celoživotního vzdělávání pro
zaměstnance univerzity

7. Nevyrovnaný zájem o využití nabídky
kurzů celoživotního vzdělávání
zaměstnanci univerzity

8. Vysoká profesionalita pracovníků
Poradenského centra VÚ, široká
škála nabízených služeb

8. Chybějící příspěvek na financování
systemizovaných míst pracovníků
Poradenského centra VÚ

9. Vlastní zázemí, tj. moderní
výukové prostory, včetně
technického vybavení

9. Limitované prostorové kapacity nedostatek výukových prostor pro
realizaci především kurzů celoživotního
vzdělávání

10. Efektivní využívání
disponibilních finančních
a materiálních zdrojů VÚ

10. Dlouhodobé podfinancování
vysokoškolského ústavu, způsobené
nejen poklesem příspěvku ze státního
rozpočtu

Příležitosti

Hrozby

1. Nové možnosti spolupráce se
zahraničními pracovišti

1. Nezájem zahraničních partnerů
o spolupráci

2. Podpora vzdělávání učitelů ze
strany MŠMT ČR

2. Snižující se počet uchazečů o studium

3. Poptávka po studiu ze zahraničí

3. Nejednotná vízová politika státu
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4. Dlouhodobě deklarovaný důraz
na mezioborové studijní programy

4. Nevyjasněnost akreditačního procesu
mezioborových studijních programů

5. Poptávka po spolupráci se
zaměstnavateli absolventů

5. Nepřipravenost zástupců aplikační
sféry na spolupráci s vysokoškolským
prostředím

6. Nové grantové příležitosti

6. Vysoká konkurence projektů
předkládaných grantovým agenturám

7. Podpora koncepce celoživotního
vzdělávání ve strategických
dokumentech MŠMT ČR

7. Nekomplexnost postoje MŠMT ČR
k oblasti celoživotního vzdělávání na
vysokých školách

8. Podpora poradenských služeb pro
vysokoškolské studenty se
specifickými vzdělávacími
potřebami ze strany MŠMT ČR

8. Nedostatečné vymezení dalších
oblastí poradenských služeb pro
vysokoškolské studenty ze strany
MŠMT ČR

9. Výzvy v rámci ESF, ERDF

9. Nedodržování časového
harmonogramu vyhlašování
plánovaných výzev

10. Nová pravidla rozpočtování
vysokoškolského ústavu

10. Nová pravidla rozpočtování
vysokoškolského ústavu
Zdroj: VÚ ICV MENDELU

1.8

Rozvoj vysokoškolského ústavu

V roce 2017 byly vytvořeny nové legislativní podmínky pro následující rozvoj vysokoškolského
ústavu. Jedná se zejména o Statut Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
ze dne 11. prosince 2017, čj. MSMT-33248/2017, ale též další, s jeho činností související dokumenty,
které jsou součástí skladby vnitřních předpisů univerzity. Mezi ně patří Řád celoživotního
vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně ze dne 11. prosince 2017, čj. 33248/2017 a Disciplinární řád
pro studenty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 11. prosince 2017.
Koncem roku 2017 byly též započaty intenzivní práce na dalším novém strategickém
materiálu vysokoškolského ústavu, a to na Strategii rozvoje tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.
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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

Metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání
realizoval VÚ ICV MENDELU bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní
obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, bakalářský studijní program
a obor Technické znalectví a pojišťovnictví a navazující magisterský studijní program a obor
Technické znalectví a expertní inženýrství.
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Tabulka 2: Počty akreditovaných studijních programů vysokoškolského ústavu

Akreditované studijní programy (počty)
Institut
celoživotního
vzdělávání
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
KKOV
technické vědy a
nauky
21-39
pedagogika,
učitelství a sociál.
péče
74,75
Vysokoškolský ústav
celkem
X

Bakalářské
studium
P
K/D

1

1

1

1

2

2

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

1

Doktorské
studium
CELKEM
P
K/D

1

4
2

1

1

0

0

0

0

6

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

Vysokoškolský ústav realizoval v roce 2017 výuku následujících studijních programů a oborů:
•
Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, který zahrnuje dva studijní obory:
o
Učitelství odborných předmětů (UOP);
o
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV).
•

Bakalářský studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví:
o
Studijní obor: Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP).

•

Navazující magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství:
o
Studijní obor: Technické znalectví a expertní inženýrství (TZEI).

Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce VÚ ICV MENDELU nerealizuje. V roce
2017 vysokoškolský ústav nabízel pro zahraniční studenty 17 studijních předmětů
vyučovaných v anglickém jazyce. Nabídka studijních předmětů zůstala stejná jako v minulém
sledovaném období. Výuka byla realizována konzultační formou studia.

2.2

Další vzdělávací aktivity

V roce 2017 byly opětovně na vysokoškolském ústavu pro mladé akademické pracovníky
a doktorandy všech fakult univerzity připraveny, nabízeny a realizovány, v rámci projektu
Institucionálního plánu MENDELU 2017, následující vzdělávací aktivity: Základy vysokoškolské
pedagogiky a Rozvoj psychodidaktických dovedností vysokoškolského učitele (viz Tabulka 3). Cílem
těchto vzdělávacích aktivit bylo rozvinout pedagogické dovednosti účastníků. Jejich zájem o ně
však byl minimální.
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Tabulka 3: Vzdělávací aktivity pro mladé akademické pracovníky a doktorandy univerzity

Název kurzu

Termín konání Délka kurzu Počet
(hod)
účastníků

Základy vysokoškolské pedagogiky
Rozvoj psychodidaktických dovedností VŠ učitele

5-6/2017

50

8

6/2017

8

8

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

2.3

Kurzy a účastníci celoživotního vzdělávání

Kurzy celoživotního vzdělávání jsou na vysokoškolském ústavu ICV MENDELU realizovány
v rámci činnosti Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Oddělení vzdělávání seniorů
a Poradenského centra.
Z hlediska obsahového zaměření se tyto kurzy dělí do tří skupin:
 kurzy orientované na výkon povolání;
 kurzy zájmové;
 kurzy pro seniory (zejména Univerzita třetího věku).
Z hlediska rozsahu se dělí na:
 krátkodobé (do 15 hod);
 střednědobé (16-100 hod);
 dlouhodobé (více než 100 hod).
Z uvedených celkových dat vyplývá, že v roce 2017 bylo na vysokoškolském ústavu
uskutečněno celkem 100 kurzů celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo celkem 2 756
posluchačů. Souhrnné informace o kurzech a účastnících celoživotního vzdělávání uvádějí
následující Tabulky 4 a 5.
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Tabulka 4: Počty kurzů celoživotního vzdělávání na vysokoškolském ústavu (doplněno za ODOV, PC, OVS)

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysokoškolském ústavu (počty kurzů)
Institut
celoživotního
vzdělávání

Skupiny
akreditovaných
studijních programů KKOV
přírodní vědy
a nauky
11-18
technické vědy a
nauky
21-39
zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky
41,43
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
51-53
společenské vědy,
nauky a služby
61,67,71-73
Ekonomie
62,65
právo, právní a
veřejnosprávní
činnost
68
pedagogika, učitelství
a sociál. péče
74,75
obory z oblasti
psychologie
77
vědy a nauky o
kultuře a umění
81,82
CELKEM

Kurzy orientované na
výkon povolání
od 16 více
do
než
do 15
100
100
hod
hod
hod

4
8

2

4

2

1

1

1

Kurzy zájmové
od 16 více
do
než
do 15
100
100
hod
hod
hod

U3V CELKEM

7

7

1

1

6

2

3

15

1

1

7

47

30

4
2

4

3

4
10

17

6

6

40

10

2

4

6
25

6
100

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU
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Tabulka 5: Počty účastníků v kurzech celoživotního vzdělávání na vysokoškolském ústavu (doplněno
za ODOV, PC, OVS)

Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysokoškolském ústavu (počty účastníků)
Institut
celoživotního
vzdělávání

Kurzy
orientované na
výkon povolání Kurzy zájmové

od
16
do do
15 100
hod hod
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
KKOV
přírodní vědy a
nauky
11-18
technické vědy a
nauky
21-39 50
zeměděl.-les. a
veter. vědy a
nauky
41,43 286
zdravot., lékař. a
farm. vědy a
nauky
51-53
společenské
vědy, nauky a
služby
61,67,71-73 48
Ekonomie
62,65
5
právo, právní a
veřejnosprávní
činnost
68
pedagogika,
učitelství a
sociál. péče
74,75
obory z oblasti
psychologie
77
vědy a nauky o
kultuře a umění
81,82
CELKEM
389

29

více
než do
100 15
hod hod

více
než
100
hod U3V

576

576

18

24

92

81

245

641

96

96

194

887

186

247

5

20

od
16
do
100
hod

212
34

44

65

85
49

240

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

164 296

49

34

286
212 1421

286
2756

0

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU
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Oddělení dalšího odborného vzdělávání (dále ODOV) vysokoškolského ústavu ICV MENDELU
v roce 2017 vyškolilo celkem 1 063 účastníků kurzů CŽV v celkem 39 kurzech, které se
uskutečnily ve 103 bězích. Celkově se jednalo o 92 000 studentohodin.
Tabulka 6: Souhrnné počty kurzů, účastníků a studentohodin kurzů CŽV

Počty
kurzů

Vzdělávací aktivity

Počet
účastníků

Počet
studentohodin

4

85

5 600

Kurzy orientované na výkon povolání

25

708

23 350

Kurzy zájmové

10

270

63 050

CELKEM

39

1 063

92 000

Kurzy pro pedagogy a lektory

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

Tabulka 7: Kurzy celoživotního vzdělávání pro pedagogy a lektory dalšího vzdělávání

Název kurzu

Termín konání

Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství odborných
předmětů
Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická
komunikace

2017
10/2015 – 06/2017

Délka kurzu
(hod)
350

250

Lektor dalšího vzdělávání - rekvalifikační kurz

09–12/2017

141

Pedagog volného času

03–05/2017

45

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU
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Tabulka 8: Kurzy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání

Název kurzu

Termín konání

Délka kurzu
(hod)

Dlouhodobé
10/2015 - 06/2017
10/2017 – 06/2019
04–05/2017
10/2017 – 01/2018

Specializační studium Rostlinolékařství
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

485

2017

300
200

Střednědobé
Zpracování masa a výroba masných výrobků
Výroba a zrání sýrů
Rétorika a veřejné vystupování
Projektové řízení dle IPMA pro přípravu na st. D
Jazykové kurzy AJ, NJ, ŠJ, RJ, FJ

1/2017

24

01–02/2017

18

2017

24

01–03/2017

30

2017

Krátkodobé
Kurz teplotechniky a hydrotechniky

50, 25

03,11/2017

12

Základy finančního řízení

05/2017

10

Adobe Photoshop pro začátečníky

05/2017

8

Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace

05, 06/2017

12

Základy vinařství

01, 09/2017

12

Základy vinohradnictví

08/2017

12

Základy sommeliérství

02, 09/2017

13

Úvod do degustace

01/2017

12

Výroba běžného a jemného pečiva

08/2017

12

02, 05,10/2017

8

Intenzivní rétorika (víkendová)

03, 04/2017

12

Nedostatek sebevědomí v komunikaci

Základy senzorické analýzy

04,10/2017

4

Time Management

04/2017

8

Kurz komunikačních dovedností

05/2017

5

Katastr nemovitostí a občanský zákoník

11/2017

8

Kurzy arboristiky

2017

Kurz dřevin

11/2017

8 a 15
8

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU
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Tabulka 9: Kurzy celoživotního vzdělávání – zájmové

Název kurzu

Termín konání

Čeština pro cizince – dvousemestrální

09/2016- 06/2017,
09/2017- 06/2018

Čeština pro cizince – jednosemestrální

LS 2016/17

Délka kurzu
(hod)
850, 560,280
360

Výroba kosmetických produktů

05/2017

5

Výroba mýdel

04/2017

5

Aranžování květin pro začátečníky

10/2017

5

Aromaterapie

10/2017

5

Český pravopis: jistoty a novinky

04,10/2017

6

Formální úprava textů aneb Základy typografie

04,11/2017

5

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

Oddělení seniorského vzdělávání (dále OSV) je garantem a realizátorem Univerzity třetího
věku (dále U3V) na Mendelově univerzitě v Brně.
Studium na U3V (tzv. zájmové neprofesní vzdělávání) je realizováno prostřednictvím
základního programu Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí, dále formou jednoletých
studijních programů Zahrada a zdraví, Člověk, zvíře a životní prostředí, Člověk a společnost a Naše
zahrádka, které probíhají v Brně.
Pro mimobrněnské posluchače je pak studium na U3V uskutečňováno prostřednictvím
základního programu Člověk a zahrada na pobočce v Lednici a Člověk a region na pobočkách
v Kyjově, v Bruntálu a v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 2017 byla otevřena nová pobočka U3V
v Kyjově, a to se základním programem Člověk ve třetím tisíciletí.
Tabulka 10: Počet posluchačů U3V – základní program a jednoleté programy v roce 2017 (data k 31. 10.
2017)

Ročník

Program

Celkem posluchačů
ZS 2017/2018

Tříletý program Brno
1. ročník
2. ročník
3. ročník

Základní program
Základní program
Základní program

78
87
70

Jednoleté programy Brno
Naše zahrádka
Člověk a společnost
Zahrada a zdraví
Člověk, zvíře a životní prostředí
CELKEM BRNO

99
98
93
53
578

Pobočka Bruntál
1. ročník
2. ročník
Celkem

Základní program
Základní program
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Pobočka Kyjov
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem

Základní program
Základní program
Základní program

34
33
22
89

Pobočka Lednice
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem

Základní program
Základní program
Základní program

34
20
27
81

Pobočka Rožnov pod Radhoštěm
1. ročník
2. ročník
Celkem

Základní program
Základní program

24
31
55

Pobočka Vyškov
1. ročník
Celkem
CELKEM POBOČKY

Základní program

CELKEM

32
32
304

882
Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

Základní program Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí v Brně sestával v akademickém
roce z 20 přednášek pro každý ročník. Každá přednáška měla časový rozsah 3 výukové hodiny.
Celkem tedy 180 výukových hodin na akademický rok. K 31. 10. 2017 bylo zapsáno 235
posluchačů.
V roce 2017 probíhaly přednášky pro další 4 jednoleté programy. U každého
z programů Zahrada a zdraví a Člověk, zvíře a životní prostředí bylo v akademickém roce
realizováno 20 přednášek a u programů Naše zahrádka a Člověk a společnost bylo realizováno
12 přednášek. Celkem bylo připraveno celkem 64 přednášek za akademický rok. Každá přednáška
měla časový rozsah 3 výukové hodiny, což činilo 192 výukových hodin za akademický rok.
K 31. 10. 2017 bylo do těchto čtyř jednoletých programů zapsáno 343 posluchačů.

Pobočky U3V – základní program
Na pobočce v Bruntálu je od roku 2017 dvouleté studium. Celkem bylo v průběhu roku 2017
připraveno 40 přednášek, tj. 120 výukových hodin. K 31. 10. 2017 bylo zapsáno celkem
47 posluchačů.
Na pobočce v Kyjově studovali posluchači tří ročníků. Celkem bylo v průběhu roku 2017
připraveno 72 přednášek, tj. 216 výukových hodin. K 31. 10. 2017 bylo zapsáno celkem
89 posluchačů.
Na pobočce v Lednici studovali posluchači tří ročníků. Celkem bylo v průběhu roku 2017
připraveno 60 přednášek, tj. 180 výukových hodin. K 31. 10. 2017 bylo zapsáno celkem 81
posluchačů.
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Na pobočce v Rožnově pod Radhoštěm studovali posluchači dvou ročníků. Celkem bylo
v průběhu roku 2017 připraveno 48 přednášek, tj. 144 výukových hodin. K 31. 10. 2017 bylo
zapsáno celkem 55 posluchačů.
Na pobočce ve Vyškově byl otevřen dvouletý studijní program s názvem „Člověk ve třetím
tisíciletí“. Do prvního ročníku se přihlásilo k 1. 10. 2017 32 posluchačů. V ZS 2017/2018 bylo
realizováno celkem 10 přednášek, tj. 30 výukových hodin.
Na pobočkách U3V je k 31. 10. 2017 zapsáno celkem 304 posluchačů.
Další aktivity určené pro posluchače U3V, které se uskutečnily v roce 2017
V průběhu roku 2017 byly též uskutečněny krátkodobé (do 15 hod.) a střednědobé kurzy (16-100
hod.) s finančním příspěvkem posluchačů U3V a s možností doplnit počty účastníků i o externí
seniory. Těchto kurzů se zúčastnilo 530 seniorů. Jednalo se o následující kurzy:
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Tabulka 11: Přehled dalších aktivit pro seniory v roce 2017

Kurzy
Angličtina pro pokročilé
Angličtina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Němčina pro pokročilé
Španělština
Španělština
pro
mírně
pokročilé
Výtvarné techniky - kresba
Výtvarné techniky - malba
Pilates

Výtvarné techniky
Technické muzeum v Brně
Historie Brna
Historie brněnského podzemí
Aranžování a tvorba dekorací
Česká historická zahrada

Termín konání

Počet
běhů

Délka
(hodin)

Počet
účastníků

2-5/2017
10-12/2017
2-5/2017
10-12/2017
2-5/2017

1
1
1
1
2

24
20
24
20
32

10-12/2017
10-12/2017
1-5/2017

1
1
1
1

20
15
24
20

12
13
8
12
10
7
6
9
11
8

2-4/2017
10-12/2017

1
2

36
30

10-12/2017

2

30

2-6/2017

5

9-12/2017

5

1-5/2017
10/12/2017
2-3/2016
3-4/2017
3-5/2017
2-4/2017
10-12/2017

1
1
1
1
1
1
2

4-5/2017
CELKEM ÚČASTNÍKŮ

1

18
18
18
21
20
10
10
10
10
10
30
30
24
6
12
30
30
30
30

10
10
12
7
12
10
10
10
9
10
7
10
10
10
10
11
11
15
77
90
11
13
13
46
530

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

Jako každý rok, tak i v roce 2017 byla pro posluchače U3V základního cyklu v Brně i na
pobočkách připravena terénní cvičení v rozsahu 76 hodin, vždy s výkladem odborného
pracovníka. Zúčastnilo se jich 277 seniorů. Senioři navštívili:






Lednický areál, Pálava (5/2017; 16 hodin) – 76 účastníků;
ŠLP Křtiny (5/2017; 12 hodin) – 111 účastníků;
Arboretum Řícmanice (2/2017; 16 hodin) – 30 účastníků;
Rybniční zámeček (4/2017; 16 hodin) – 30 účastníků;
Arboretum Křtiny (5/2017; 16 hodin) – 30 účastníků.
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Oddělení vzdělávání seniorů vysokoškolského ústavu ICV MENDELU poskytlo vzdělávání
v základních a jednoletých programech celkem 882 posluchačům, 530 posluchačům v 15
střednědobých a krátkodobých kurzech, včetně 277 seniorům formou terénního cvičení. Celkově
se jednalo o 66 192 studentohodin pro 1689 seniorů.
Tabulka 12: Počet účastníků seniorského vzdělávání v roce 2017

Vzdělávací aktivita

Počet posluchačů

U3V – tříleté a jednoleté studium, studijní
programy na pobočkách
Střednědobé a krátkodobé kurzy
Terénní cvičení
CELKEM

Studentohodiny

882

51 600

530
277
1689

10 604
3 988
66 192
Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU
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3

STUDENTI

3.1

Studenti v akreditovaných studijních programech

Ve sledovaném období studovalo na vysokoškolském ústavu celkem 280 studentů
v akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Z toho 205
studentů (73 %) studovalo v kombinované formě studia. Stejně jako v předchozím období
převažují studenti zapsaní do bakalářského studijního program Specializace v pedagogice,
studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.
Tabulka 13: Studenti v akreditovaných studijních programech

Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
Navazující
Bakalářské Magisterské magisterské
studium
studium
studium
P
K/D
P
K/D
P
K/D

Institut celoživotního
vzdělávání
Skupiny akreditovaných
studijních programů
technické vědy a nauky
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
Vysokoškolský ústav
celkem

KKOV
21-39

11

56

74,75

64

116

X

75

172

Doktorské
studium
P
K/D

33

CELKEM

100
180

0

33

0

0

0

0

280

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

Ve sledovaném období VÚ ICV MENDELU neeviduje žádného studenta samoplátce.

3.2

Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti a neúspěšní studenti

Studijní neúspěšnost studentů VÚ ICV MENDELU činila průměrně 7 %.
Problémy studentů se týkaly především těchto oblastí:





nároků studia po stránce vědomostí, dovedností a utváření kompetencí;
osobních a osobnostních problémů - tzv. mimointelektové faktory (například rodinné
obtíže, zdravotní komplikace, speciální vzdělávací potřeby, koordinace pracovní, rodinné
a studijní zátěže u studentů kombinované formy studia, finanční problémy);
nevhodně vybraný studijní program a obor.

Na VÚ ICV MENDELU bylo v roce 2017 nastaveno několik nástrojů ke snížení studijní
neúspěšnosti studia:



možnost využití pravidelných konzultací s příslušnými vyučujícími studijních předmětů;
využití kreditového systému ECTS (Vysvětlení: nutnost získat v prvním semestru jen
12 kreditů a v dalších dvou po sobě jdoucích semestrech jen 40 kreditů; to umožňuje
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posluchačům do určité míry zmenšovat velký rozdíl ve stylu studia na střední a vysoké
škole po jejich nástupu na univerzitu);


doplnění chybějících znalostí ve vyrovnávacích kurzech, které jsou pravidelně nabízeny
studentům ICV za podpory Oddělení dalšího vzdělávání;



využití služeb Poradenského centra ve formě individuálního či skupinového poradenství,
kurzů a seminářů.

Tabulka 14: Studijní neúspěšnost v 1. ročníku studia na vysokoškolském ústavu

Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia (v %)
Institut
celoživotního
vzdělávání

Bakalářské studium

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

Doktorské
studium

P
K/D
CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM P K/D CELKEM CELKEM
Vysokoškolský
ústav
1 % 14,5 %
6%
7%
Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

3.3

Opatření pro omezení prodlužování studia

Vysokoškolský ústav realizoval opatření pro omezení prodlužování studia ve spolupráci
s Poradenským centrem VÚ ICV MENDELU. V rámci aktivit Poradenského centra byla pomoc
zaměřena především na orientaci ve studiu, řešení situací a problémů spojených se studiem,
efektivního využívání času, řešení problémů osobního charakteru, a to prostřednictvím
poradenství a organizováním vybraných kurzů a seminářů.
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3.4

Stipendijní programy

Stipendijní programy vysokoškolského ústavu jsou rozděleny do tří oblastí. Stipendia podporující
nadané studenty, studenty v tíživé sociální situaci a stipendia umožňující zapojení studentů
do tvůrčí činnosti ve spolupráci s akademickými pracovníky vysokoškolského ústavu.
Tabulka 15: Stipendia studentům dle jejich účelu na vysokoškolském ústavu

Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob)
Institut celoživotního vzdělávání
Počty
studentů

Účel stipendia
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm.
d)
z toho ubytovací stipendium
mimořádná stipendia
CELKEM

Průměrná výše
stipendia

14

2 857

89

3 785

87

3 265

76

2 982

266

3 222

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

3.5

Poradenské služby pro studenty

Poradenské centrum vysokoškolského ústavu ICV MENDELU (dále PC VÚ ICV MENDELU)
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 individuální psychologické poradenství
(396 hod.).
3.5.1

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství bylo v roce 2017 realizováno ve formě individuálního poradenství
a skupinových seminářů a kurzů pod vedením Poradenského centra VÚ ICV MENDELU.
Individuální psychologické poradenství bylo zaměřeno na studenty, kteří potřebovali pomoc
překonat jejich osobní, rodinné či partnerské obtíže. Součástí psychologického poradenství je také
diagnostika schopností ke zjišťování profesně-studijní orientace.
V roce 2017 bylo poskytnuto celkem 396 hodin individuálního psychologického
poradenství, bylo uskutečněno 10 seminářů v oblasti osobnostního rozvoje a rozvoje měkkých
dovedností, kterých se zúčastnilo 65 studentů. 14 účastníků se zúčastnilo 8 workshopů v oblasti
ochrany duševního zdraví. Ve sledovaném období bylo uskutečněno 114 hodin skupinové
diagnostiky, které se zúčastnilo 67 studentů. Realizace diagnostiky zahrnovala skupinové
testování, vyhodnocení a zprostředkování individuální zpětné vazby pro každého studenta
na základě vyhodnocené diagnostiky.
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Tabulka 16: Hlavní aktivity psychologického poradenství

Hlavní realizované aktivity

Rozsah

Individuální psychologické poradenství

396 h

Diagnostika

114 h

Rozvojové semináře/psychohygiena – 8 aktivit

48 h

CELKEM

558 h
Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

3.5.2

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství slouží jako pomoc při volbě povolání, plánování a řízení kariéry, řešení
překážek při uskutečnění volby povolání a poradenství při hledání zaměstnání, přípravě
na výběrové řízení či pracovní pohovor, konzultace životopisů, motivačních dopisů apod.
Realizované výstupy:


Individuální kariérové poradenství - uskutečněno 62,75 hodin individuálního kariérního
poradenství.



Koučování - 63 hodiny individuálního kariérního koučinku. Koučování se zaměřuje
na podporu při hledání řešení problémů souvisejících se studiem případně pracovních
problémů, realizaci nalezených řešení a postupů, sebeorganizaci a sebeřízení, zvyšování
osobní kompetentnosti k výkonu svěřených činností.
Skupinové kariérové poradenství - 22 skupinových aktivit v oblasti kariérového
poradenství, kterých se celkem zúčastnilo 189 studentů, případně zaměstnanců.



Tabulka 17: Přehled aktivit kariérového poradenství

Hlavní realizované aktivity

Rozsah

Individuální kariérové konzultace
Individuální koučování
Kurzy/semináře/přednášky v oblasti kariérového poradenství – 22 aktivit
CELKEM

62,75 h
63 h
41 h
166,75 h

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

3.5.3

Studijní poradenství

Poradenské centrum VÚ ICV MENDELU se, s cílem snižování studijní neúspěšnosti, věnovalo také
oblasti studijního poradenství. Studijní poradenství se zaměřuje především na pomoc
studentům při orientaci ve studiu od začátku až po jeho ukončení, při řešení nových situací
a problémů spojených se studiem, na odkládání úkolů apod.



Individuální studijní poradenství - 100,75 hodin individuálního studijního poradenství.
Skupinové studijní poradenství - 14 seminářů studijního poradenství, kterých
se zúčastnilo celkem 133 studentů.
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Tabulka 18: Přehled aktivit studijního poradenství

Hlavní realizované aktivity

Rozsah

Individuální poradenství
Skupinové kurzy a semináře studijního poradenství – 14 aktivit
CELKEM

100,75 h
68 h
169,25 h
Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

Tabulka 19: Celkový počet účastníků aktivit Poradenského centra VÚ v roce 2017

Účastníci aktivit

Počet účastníků

Studenti AF

158

Studenti FRRMS

73

Studenti LDF

52

Studenti PEF

214

Studenti ZF

24

Studenti ICV

86

Veřejnost, uchazeči o studium, studenti jiné VŠ, neuvedeno
Zaměstnanci

CELKEM

198
30

835
Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

3.6

Péče o studenty

3.6.1

Podpora studentů

Podpora studentů se specifickými potřebami
Systém podpory studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na MENDELU poskytuje
každému studentovi a uchazeči o studium 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 centrum VÚ ICV MENDELU koordinuje podporu studentů se specifickými
vzdělávacími potřebami na celouniverzitní úrovni prostřednictvím následujících činností:
 zajišťuje podávání informací, evidenci uchazečů o studium se specifickými vzdělávacími
potřebami;
 provádí vyšetření uchazečů o studium se specifickými vzdělávacími potřebami;


zpracovává podklady pro modifikaci přijímacího řízení pro uchazeče o studium
se specifickými vzdělávacími potřebami;



koordinuje modifikace přijímacího řízení uchazečů o studium se specifickými
vzdělávacími potřebami na MENDELU;
zpracovává diagnostiky funkčních dopadů zdravotního znevýhodnění na průběh studia;
zajišťuje poradenství a podporu formou individuálních konzultací;
zajišťuje podporu studia dle typu postižení/znevýhodnění;
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zajišťuje rozvoj studijních, pracovních i osobnostních kompetencí prostřednictvím
workshopů a seminářů;



poskytuje individuální formou psychologické poradenství a psychoterapii studentům
se specifickými vzdělávacími potřebami;



rozšiřuje povědomí o možnostech a formách podpory uchazečů o studium a studentů
MENDELU se zdravotním znevýhodněním a specifickými vzdělávacími potřebami.

V roce 2017 evidovalo Poradenské centrum VÚ ICV 56 studentů se specifickými
vzdělávacími potřebami. V přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 bylo podpořeno
12 uchazečů o studium, kteří v přihlášce ke studiu uvedli žádost o modifikaci přijímacího řízení
z důvodu zdravotního postižení/znevýhodnění.
Podpora mimořádně nadaných studentů
V rámci institucionálního plánu č. 2.3 Identifikace a podpora nadaných studentů vytvořilo
Poradenské centrum VÚ ICV MENDELU návrhy koncepčních materiálů Podpora nadaných
studentů na MENDELU a Podpora nadaných uchazečů o studium. Materiály byly postoupeny Komisi
rektora pro vzdělávací činnost, ale nebyly v průběhu roku 2017 schváleny. V rámci projektu bylo
také zrealizováno testování IQ (27 účastníků). Podpora nadaným studentům probíhala také
formou zprostředkování informací o tuzemských a zahraničních soutěžích (např. ABB University
Award 2017 – soutěž o nejlepší bakalářskou, diplomovou a disertační práci; SocialImpact Award
– program v oblasti společensky prospěšného podnikání; Hledá se LEADr – soutěž společnosti
Člověk v tísni pro vyhledávání aktivních mladých lidí, budoucích lídrů, politiků; Nadace Unipetrol
– Stipendijní program pro nadané studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti
přírodních věd a další.
Studentům byla rovněž nabídnuta spolupráce na interních výzkumných šetřeních
zaměřených na vybrané aspekty vzdělávání budoucích učitelů odborných předmětů a učitelů
praktického vyučování a odborného výcviku (3 studenti) a možnost zapojit se do tvorby koncepce
a organizace Kariérního dne MENDELU pro rok 2017 (1 student), kariérního dne ODSTARTUJ
pro rok 2017 (1 student) a Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge pro rok 2017
(16 studentů).
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4
4.1

ABSOLVENTI
Absolventi akreditovaných studijních programů

V roce 2017 úspěšně ukončilo studium v akreditovaných studijních programech realizovaných
na vysokoškolském ústavu celkem 92 studentů. Z tohoto počtu bylo 21 absolventů (23 %)
prezenční formy studia a 71 absolventů (77 %) kombinované formy studia.
Tabulka 20: Počty absolventů v akreditovaných studijních programech na vysokoškolském ústavu

Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
Navazující
Bakalářské Magisterské
Doktorské
magisterské
CELKEM
studium
studium
studium
studium

Vysokoškolský ústav

P
Skupiny akreditovaných
studijních programů
technické vědy a nauky
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
Vysokoškolský ústav
celkem

K/D

KKOV
21-39

1

14

74,75

20

41

X

21

55

P

K/D

P

K/D

P

K/D

16

31
61

0

16

0

0

0

0

92

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

4.2

Spolupráce a kontakt s absolventy

Kontakty s absolventy studijního programu Specializace v pedagogice vysokoškolský ústav
pravidelně udržoval formou vedení praxí studentů bakalářských studijních programů
na středních odborných školách. Někteří absolventi vysokoškolského ústavu se stali cvičnými
učiteli našich stávajících praktikujících studentů. Absolventy vysokoškolského ústavu byli
i učitelé, u kterých naši studenti absolvovali náslechy v rámci výuky studijního předmětu Úvod
do individuální řízené pedagogické praxe. K podpoře spolupráce s absolventy, ale také z důvodu
podpory nástupu absolventů do pedagogické praxe a setrvání začínajících učitelů v ní, byl v roce
2017 realizován projekt s názvem: Příprava pedagogických pracovníků na ICV MENDELU. Tento
projekt by finančně podpořen z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2017.
Kontakty s našimi absolventy také přispěly k rozvoji systému odborných praxí
ve studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví.
Při osobních návštěvách na pracovišti vysokoškolského ústavu jeho absolventi nejčastěji
konzultovali odborné otázky své profese a jejich potřeb, ale přicházeli se též podělit o své postřehy
z praxe.
V roce 2016 byl založen také Klub absolventů vysokoškolského ústavu. Do Klubu
absolventů se v roce 2017 přihlásilo 24 nových absolventů. V současné době je v Klubu absolventů
evidováno 54 absolventů VÚ ICV MENDELU.

4.3

Zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů

Uplatnitelnost absolventů je podporována realizací aktivit, jejichž prostřednictvím mají studenti
možnost setkávat se se zaměstnavateli a rozvíjet své kompetence potřebné pro vstup na trh práce.
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Podpora uplatnitelnosti absolventů byla rozvíjena prostřednictvím Kariérního dne MENDELU
a veletrhu pracovních příležitostí pro studenty a absolventy vysokých škol JobChallenge 2017.
Třetí ročník Kariérního dne MENDELU (dále jen KD MENDELU) se konal ve středu
12. 4. 2017 a aktivně ho připravovali a zrealizovali zástupci Agronomické fakulty, Fakulty
regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Provozně ekonomické fakulty, vysokoškolského
ústavu Institutu celoživotního vzdělávání a PR MENDELU pod vedením pracovníků Poradenského
centra VÚ ICV MENDELU. Kariérního dne se aktivně zúčastnilo 39 firem.
Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge 2017 se uskutečnil 22. listopadu 2017
v brněnské Fait Gallery. Veletrh společně uspořádala poradenská centra 3 brněnských univerzit,
a to Kariérní centrum Masarykovy univerzity, Poradenské centrum Mendelovy univerzity v Brně
a Poradenské centrum Vysokého učení technického v Brně. Veletrhu se zúčastnilo
130 vystavujících subjektů z komerčního i veřejného sektoru, s nimiž mohli studenti diskutovat
možnosti pracovního uplatnění v jejich organizaci.
Dále se v průběhu roku 2017 konala řada dalších seminářů a workshopů, jejichž cílem bylo
podporovat plánování kariéry, připravovat na výběrová řízení apod. Více je uvedeno v kapitole
3.5.2.

4.4

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli

Vysokoškolský ústav využívá kontakty na svých 44 cvičných SOŠ a SOU, na kterých studenti
bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice vykonávají svoji pedagogickou praxi
a akademičtí pracovníci i studenti realizují svoji vědecko-výzkumnou činnost. V rámci
bakalářského studijního programu a oboru Technické znalectví a pojišťovnictví navázal či rozšířil
vysokoškolský ústav spolupráci s předními zaměstnavateli regionu (AEKO s.r.o., Global Expert, s.
r. o., PS ASSISTANCE, s.r.o., Česká pojišťovna a.s., Honeywell, spol. s r.o. - HTS CZ o. z., Zetor
Tractors, a. s., Poclain Hydraulics s.r.o., IN-EKO TEAM s.r.o., SC&C Partner, spol. s r.o., ALLIUM,
s.r.o., SIVOP-I s.r.o., GLOBAL Expert, s.r.o. atd.). Zástupci těchto podniků se podílejí na odborné
praxi studentů třetích ročníků a zadávání témat závěrečných prací studentů. Potenciální
zaměstnavatelé se rovněž podílejí na výuce v akreditovaných studijních programech
uskutečňovaných vysokoškolským ústavem formou pravidelné výukové činnosti či mimořádných
přednášek a seminářů.
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5
5.1

ZÁJEM O STUDIUM
Zájem o studium na vysokoškolském ústavu

Zájem uchazečů o studium v nabízených studijních programech a oborech vysokoškolského
ústavu měl v roce 2017 mírně vzrůstající tendenci. Počet přihlášek pro akademický rok
2017/2018 vzrostl oproti předchozímu období o 4 %. Vzrostl počet přihlášek u bakalářského
studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství odborných předmětů
(navýšení o 8 přihlášek), studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
(navýšení o 12 přihlášek), naopak klesající tendence zůstala u bakalářského studijního programu
a oboru Technické znalectví a pojišťovnictví (pokles o 9 přihlášek) a navazujícího magisterského
studijního programu a oboru Technické znalectví a expertní inženýrství (pokles o 3 přihlášky).
Celkově uchazeči volili zejména studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku.
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Tabulka 21: Zájem o studium na vysokoškolském ústavu

Zájem o studium na vysokoškolském ústavu
VÚ ICV

Bakalářské studium

Počet
Počet
uchazeč přihláš
ů
ek
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů
technické vědy
a nauky
pedagogika,
učitelství a
sociál. péče
VÚ ICV celkem

K
K
O
V
21
39
74
,7
5
X

Navazující magisterské
studium

Magisterské studium

Počet
Poče zápis
t
ů ke
Počet
Počet
přije studi uchazeč přihláš
tí
u
ů
ek

40

40

27

18

82
122

82
122

60
87

49
67

0

Počet
Poče zápis
t
ů ke
Počet
Počet
přije studi uchazeč přihláš
tí
u
ů
ek

0

0

0

0

Doktorské studium

Počet
Poče zápis
t
ů ke
Počet
Počet
přije studi uchazeč přihláš
tí
u
ů
ek

24

18

17

24

18

17

0

0

Počet
Poče zápis
t
ů ke
přije studi
tí
u

0

0

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU
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5.2

Charakter přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky v roce 2017 vysokoškolský ústav realizoval ve shodě se schválenými
akreditačními spisy a Podmínkami pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech
na vysokoškolském ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
v akademickém roce 2017/2018 schválenými Akademickým senátem Mendelovy univerzity
v Brně.
V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, studijním oboru Učitelství
odborných předmětů (UOP) byla písemná přijímací zkouška (váha 60 %), kterou tvořil test
z všeobecně-kulturního přehledu se zaměřením na pedagogické, psychologické
a sociologické disciplíny. Byl sledován také studijní průměr dosažený v průběhu dosavadního
vysokoškolského studia (váha 40 %).
V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, studijním oboru Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) tvořil součást přijímacího řízení test
všeobecných znalostí v rozsahu středoškolského studia (váha 80 %). Sledovány byly
i výsledky středoškolského studia (váha 20 %).
V bakalářském studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP) bylo
v rámci přijímacího řízení požadováno ukončené středoškolské studium s maturitní zkouškou.
Pořadí uchazečů bylo sestaveno na základě dosaženého studijního průměru na střední škole.
V navazujícím magisterském studijním programu Technické znalectví a expertní
inženýrství byli uchazeči o studium přijímáni na základě přijímacího řízení do kombinované
formy studia. Součástí přijímacího řízení byla písemná zkouška (váha 60 %) a dosažený průměr v
bakalářském stupni studia shodného nebo příbuzného oboru (váha 40 %).

5.3

Komunikace se středními školami v oblasti propagace

Vysokoškolský ústav dlouhodobě spolupracuje se svými 44 univerzitními cvičnými školami.
Pravidelně je seznamuje, prostřednictvím elektronické komunikace, se svými aktivitami. Žáci
i učitelé SŠ jsou pravidelně zváni na Dny otevřených dveří VÚ ICV MENDELU a prezentace
vysokoškolského ústavu v rámci veletrhů vysokých škol (Brno, Praha, Nitra, Bratislava). Zástupci
středních
škol
se
pravidelně
účastní
také
mezinárodní
vědecké
konference celoživotního vzdělávání ICOLLE (12. - 13. 9. 2017).
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6
6.1

ZAMĚSTNANCI
Akademičtí pracovníci

Na vysokoškolském ústavu bylo v roce 2017 zaměstnáno celkem 30,5 pracovníků.
Tabulka 22: Celkové počty přepočtených akademických a vědeckých pracovníků a ostatních zaměstnanců vysokoškolského ústavu

Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (přepočtené počty)
Institut celoživotního
vzdělávání

Akademičtí pracovníci

CELKEM
akademičtí
pracovníci
VÚ Institut celoživotního
vzdělávání
Počty žen na VÚ
CELKEM
Celkem žen

Odborní
Profesoři Docenti asistenti Asistenti

Lektoři

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

Vědečtí
Ostatní
CELKEM
pracovníci** zaměstnanci*** zaměstnanci

11,3

0

1,4

7,2

2,5

0

0,2

0

14,8

26,1

7,2

0

1

3,5

2,5

0

0,2

0

12,3

19,5

11,3

0

1,4

7,2

2,5

0

0,2

0

14,8

26,1

7,2

0

1

3,5

2,5

0

0,2

0

12,3

19,5

Zdroj: SAP, HR MENDELU
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Tabulka 23: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků vysokoškolského ústavu

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)

VÚ ICV

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

Akademičtí pracovníci

Profesoři
žen
CELKEM
y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Odborní
Docenti
asistenti
CELKE žen
M
y
CELKEM ženy
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
3
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
8
4

Asistenti
CELKE žen
M
y
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

Lektoři
CELKE žen
M
y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

ženy
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
1
0
0
1

Vědečtí pracovníci*
CELKEM
0
0
0
0
0
0
0

ženy
0
0
0
0
0
0
0

CELKEM
2
5
4
2
1
0
14

Zdroj: SAP, HR MENDELU
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Tabulka 24: Počty akademických a vědeckých pracovníků vysokoškolského ústavu podle rozsahu pracovních úvazků

Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace
(počty fyzických osob)
Institut celoživotního
vzdělávání

Akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci*

CELKEM

z toho
ženy

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

CELKEM
0
0
0
0
0
0

doc.
ženy
0
0
0
0
0
0

CELKEM
0
1
0
1
0
2

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.
ženy
0
0
0
1
0
1

CELKEM

ostatní

ženy
0
2
0
5
1
8

0
1
0
2
1
4

CELKEM
0
1
0
2
0
3

ženy
0
1
0
2
0
3

CELKEM
1
0
0
0
0
1

ženy
1
0
0
0
0
1

1
3
0
10
0
14

1
2
0
5
1
9

Zdroj: SAP, HR MENDELU
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Tabulka 25: Akademičtí a vědečtí pracovníci vysokoškolského ústavu s cizím státním příslušenstvím

Akademičtí a vědečtí pracovníci
s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob)

Institut celoživotního vzdělávání
CELKEM

Akademičtí pracovníci
2
2

Vědečtí pracovníci
0
0
Zdroj: SAP, HR MENDELU

6.2

Motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v závislosti na dosažených
výsledcích

Mezi motivační nástroje vysokoškolského ústavu pro odměňování pracovníků v závislosti
na dosažených výsledcích patří 2 rozhodnutí ředitelky, a to:


Rozhodnutí ředitelky č. 1/2017 – Motivační program vysokoškolského ústavu Institutu
celoživotního vzdělávání MENDELU pro rok 2017,



Rozhodnutí ředitelky č. 2/2016 – Kritéria hodnocení pedagogické a vědeckovýzkumné
činnosti akademických pracovníků.

Kritéria hodnocení jsou určena k podpoře procesu evaluace akademických pracovníků v oblasti
přímé a nepřímé výukové činnosti a vědecko-výzkumné činnosti.
V souladu se Směrnicí č. 7/2012 Mendelovy univerzity v Brně - Kariérní řád, je každoročně
vyhlašován Motivační program vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně. Motivační program je určen k podpoře řízení kariéry akademických
pracovníků při zvyšování a prohlubování kvalifikací, vědecko-výzkumné a publikační činnosti.
Program je rozdělen do tří oblastí:


oblast zvyšování a prohlubování kvalifikací akademických pracovníků;



oblast vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků;



oblast publikační činnosti akademických pracovníků.

6.3

Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků

Akademičtí pracovníci měli v roce 2017 možnost zúčastnit se kurzů celoživotního vzdělávání
zaměřených na základy vysokoškolské pedagogiky, rozvoj psychodidaktických dovedností
VŠ učitelů. Nabízené vzdělávací aktivity byly poskytovány bezplatně, v rámci naplňování projektu
Institucionálního plánu kategorie B s názvem Rozvoj pedagogických, didaktických
a psychosociálních kompetencí akademických pracovníků MENDELU.
Jednalo se o následující vzdělávací aktivity: Základy vysokoškolské pedagogiky a Rozvoj
psychodidaktických dovedností vysokoškolského učitele (viz Tabulka 3). Cílem těchto
vzdělávacích aktivit bylo rozvinout pedagogické dovednosti účastníků. Jejich zájem o ně však byl
minimální.
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7
7.1

INTERNACIONALIZACE
Podpora účasti studentů na zahraničních mobilitních programech

Tabulka 26: Zapojení vysokoškolského ústavu do programů mezinárodní spolupráce

Zapojení vysokoškolského ústavu do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na
zdroj financování)
Institut celoživotního
vzdělávání

H2020/ 7. rámcový
program EK

CELKEM

Z toho
Marie-Curie
Actions

Ostatní

CELKEM

Počet projektů
Počet vyslaných studentů

1
0

1
0

Počet přijatých studentů

2

2

Počet vyslaných
akademických a vědeckých
pracovníků

10

10

Počet přijatých
akademických a vědeckých
pracovníků

0

0

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU

V roce 2017 se celkem 10 pracovníků zúčastnilo zahraničních mobilit v délce trvání
minimálně 5 dní. Výukové pobyty byly realizovány v rámci programu Erasmus+ nebo IP 3.3 2017.
Cílem mobilit bylo navázání spolupráce při řešení vědecko-výzkumných projektů, podpora
kariérního růstu akademických pracovníků a rozvoj jejich profesních kompetencí.
V oblasti studentských mobilit vysokoškolský ústav ICV MENDELU přijal 2 zahraniční
studenty, kteří úspěšně ukončili v anglickém jazyce vybrané předměty vyučované konzultační
formou.
Mobilita akademických pracovníků se uskutečnila do následujících zemí: USA, Dánské
království, Švédské království, Lotyšská republika, Ruská federace, Španělské království, Irsko,
Slovenská republika.
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8

VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST

8.1

Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti

Vysokoškolský ústav věnuje trvale pozornost zapojení předních odborníků do výuky ve všech
bakalářských a navazujících studijních programech. Jedná se o formu pravidelné výukové činnosti
či mimořádných přednášek a seminářů. Velmi žádané jsou také exkurze na smluvní pracoviště
(např. IQ Roma servis, Výchovný ústav se střední odbornou školou Velké Meziříčí, Mendelovo
muzeum v Brně, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Speciálně pedagogické centrum při
ZŠ Sekaninova 1, Brno, Středisko volného času Lužánky). Realizováno bylo také 6 seminářů
a přednášek za účasti odborníků z praxe, např. na téma Školní vzdělávací program SOŠ
a Adiktologie a prevence rizikového chování.
Studenti měli rovněž možnost, prostřednictvím grantových soutěží (IGA ICV MENDELU,
Interní grantová soutěž ICV MENDELU), podílet se na tvůrčí činnosti akademických pracovníků
vysokoškolského ústavu a realizovat svoje závěrečné práce ve spolupráci se zástupci aplikační
sféry.

8.2 Zapojení studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících magisterských
studijních programů a tvůrčí činnosti
Prioritou vysokoškolského ústavu v předešlém i stávajícím období zůstává zapojení studentů
všech studijních programů do tvůrčí, vědecké, vývojové a výzkumné činnosti vysokoškolského
ústavu.
V souladu s Pravidly grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury
vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro
rok 2017 byly vyhlášeny následující okruhy a témata:
Okruh I Magisterský projekt (MP):








Analýza a vývoj realitního trhu v ČR s vazbou na tržní oceňování;
Činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství (poradenství);
Řízení výrobních procesů v malých a středních podnicích;
Tvorba a analýza mapových podkladů relevantních pro oceňování nemovitých věcí;
Využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti;
Využití příručních měřících přístrojů ve znalecké praxi – fyzikální experiment;
Zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou firmy.

V roce 2017 byl řešen projekt IGA: Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb:
měření na vybraných místech, jehož řešitelem byl Ing. Martin Zach, Ph.D. Přidělená finanční
podpora byla ve výši 153 000 Kč. V projektu bylo zapojeno celkem 7 řešitelů, z toho 5 bylo
studentů navazujícího magisterského studijního programu Technické znalectví a expertní
inženýrství.
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V roce 2017 byla rovněž vyhlášena Vnitřní grantová soutěž pro studenty bakalářských
studijních programů vysokoškolského ústavu. Ze zúčastněných studentů bylo formou
mimořádného stipendia oceněno 7 z nich.

8.3 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace
V roce 2017 měl vysokoškolský ústav k dispozici na výzkum, vývoj a inovace celkovou částku
1 000 000 Kč. Tato sestávala z následujících zdrojů:


Specifický vysokoškolský výzkum (IGA ICV MENDELU) – 153 000 Kč;



Institucionální podpora (RIV) – 847 000 Kč.

8.4 Vědecké konference
ICOLLE 2017
Ve dnech 12.-13. 9. 2017 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně pořádán 9. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2017
(International Conference of Lifelong Education).
Cílem bylo zhodnotit aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického
výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje.
Na konferenci byla věnována pozornost zejména otázkám vzdělávání žáků středních škol
a studentů vysokých škol, rozvoji profesních kompetencí pedagogických a akademických
pracovníků
a trendům dalšího vzdělávání včetně vzdělávání seniorů. Na konferenci však byla přednesena
a diskutována i další témata vážící se k problematice celoživotního vzdělávání a učení.
Na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2017 se přihlásilo 88 účastníků, přítomno
vlastnímu jednání jich bylo 75.
Z obsahu jednání konference vyplynuly následující závěry:




Podporovat zařazení VŠ pedagogiky do profesního rozvoje akademických pracovníků.
Zařadit do VŠ výuky všech programů předměty osobnostně kultivující.
Zdůraznit význam kvalitního přípravného systémového vzdělávání budoucích
pedagogických pracovníků.



Soustředit pozornost na další vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů dalšího
vzdělávání.
Soustředit se na klíčové problémy fungování efektivního výchovně-vzdělávacího systému.
Orientovat se na poznávání specifických vzdělávacích potřeb rozmanitých cílových
skupin.
Realizovat vysokoškolským ústavem Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně v příštím roce jubilejní desátou mezinárodní vědeckou konferenci
celoživotního vzdělávání ICOLLE 2018.
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8.5 Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů
Vysokoškolský ústav spolupracuje se středními odbornými školami a učilišti, na kterých studenti
bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice vykonávají svoji pedagogickou
praxi.
K rozvoji spolupráce s aplikační sférou dochází také prostřednictvím akademických
pracovníků Oddělení expertního inženýrství VÚ ICV MENDELU. Do této spolupráce se snaží
zapojit rovněž studenty technických studijních programů. Oddělení 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. Odborníci z aplikační sféry se také podílejí
na výuce v akreditovaných studijních programech TZP a TZEI (např. u studijních předmětů
Pojistná matematika, Management distribuce pojistných produktů, Likvidace pojistných událostí,
Kriminální činy v pojišťovnictví, Produkt management v neživotním pojištění), a tak přispívají
k lepšímu kontaktu s praxí a k vyšší uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce.
Již od doby svého vzniku vysokoškolský ústav intenzivně spolupracuje jak
s vysokoškolskými institucemi v rámci svého regionu, tak i s dalšími partnery nejen v České
republice, ale i v zahraničí.
Mezi jeho dlouhodobé partnery patří akademičtí pracovníci Filozofické fakulty
a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, Pedagogické fakulty UK v Praze, SPU v Nitre, akademičtí pracovníci vysokoškolského
ústavu Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze a 2. lékařské fakulty UK v Praze.
V oblasti pedagogického vzdělávání učitelů středních odborných škol jsou jeho blízkými
spolupracovníky akademičtí pracovníci Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
a Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. V rámci psychologického poradenství pro
studenty vysokoškolský ústav spolupracuje s Kariérním centrem MU a Poradenským centrem
VUT v Brně.
Tabulka 27: Odborníci z praxe podílející se na výuce vysokoškolského ústavu

Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi
v akreditovaných studijních programech (počty)
Osoby mající pracovně právní vztah
s vysokou školou nebo její součástí
Počet osob
podílejících
Počet osob se na vedení Počet osob
podílejících
závěrečné
podílejících
se na výuce
práce
se na praxi
VÚ ICV
MENDELU
z toho ženy
CELKEM

0

0

0

Osoby nemající pracovně právní vztah
s vysokou školou nebo její součástí
Počet osob
podílejících se Počet osob
Počet osob
na vedení
podílejících
podílejících se
závěrečné
se na
na výuce
práce
praxi***
9
4
9

0

84
57
84

Zdroj: Materiály VÚ ICV MENDELU
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9

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

V období květen-červenec 2017 proběhlo na Mendelově univerzitě v Brně první hodnocení
kvality. Do této aktivity byl samozřejmě zapojen také vysokoškolský ústav ICV MENDELU.
Po zhodnocení získaných dat byla zpracována Zpráva o pilotním vnitřním hodnocení kvality
za kalendářní rok 2016 a akademický rok 2015/2016 (dále Zpráva), která byla vytvořena srpnu
2017 a následně zveřejněna.
V ní je uvedeno, že v rámci celkového vyhodnocení všech 40 hodnocených ukazatelů daných
oblastí činností, tj. činností vzdělávacích, tvůrčích, naplňování třetí role oblastí řízení, ve II. úrovni
vysokoškolský ústav u 36 ukazatelů dosahuje stanoveného standardu, u 3 ukazatelů standard
přesahuje a pouze u 1 ukazatele svůj standard nedosahuje (Zpráva, s. 36).
Rezervy v činnosti vysokoškolského ústavu dle materiálu Standardy a postupy vnitřního
hodnocení kvality, II. úroveň – VÚ ICV ze srpna 2017 známe a usilovně řešíme. Jedná se zejména
o studijní neúspěšnost studentů 1. roč. NMgr. studia, počet uchazečů o studium realizovaném v ČR
a v zahraničí, počet zahraničních studentů, počty vyjíždějících studentů do zahraničí a jejich počet
studentodnů při výjezdu do zahraničí, účast studentů v evaluacích, počet přijíždějících
akademických pracovníků, počet publikací akademických a vědeckých pracovníků a řízení rizik.
Na vysokoškolském ústavu byla v roce 2017 opětovně věnována pozornost také
následujícím aktivitám souvisejícím se zajišťováním kvality a hodnocení realizovaných
vzdělávacích a tvůrčích činností, jimiž byly:








evaluace studijních předmětů,
evaluace závěrečných zkoušek,
vytvoření opatření ke snížení studijní neúspěšnosti,
analýza obsahové i formální stránky závěrečných prací studentů,
hodnocení kariérního rozvoje akademických pracovníků,
hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti akademických pracovníků,
pravidelné hodnocení tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu.

42

Výroční zpráva o činnosti vysokoškolského ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
za rok 2017
Textová příloha

10 DALŠÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
10.1

Studentský inkubátor 2017

Termín konání: 14. – 15. 12. 2017
9. ročník přehlídky studentských prací studentů bakalářského studijního programu Specializace
v pedagogice, kterého se aktivně zúčastnilo 7 studentů studijního oboru Učitelství odborných
předmětů a 45 studentů studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.
Nejvýznamnější studentské práce jsou pravidelně prezentovány na mezinárodní vědecké
konferenci ICOLLE, která je pořádána VÚ ICV MENDELU.

10.2

Nezávislé recenzované odborné periodikum Lifelong Learning – celoživotní
vzdělávání

Od roku 2011 vydává vysokoškolský ústav také nezávislé recenzované odborné periodikum
Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání (ISSN 1804-526X – Print; ISSN 1805-8868 - Online).
Odborný časopis publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů,
přehledové studie, vynikající studentské práce, zprávy a analytické recenze vztahující
se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného
vzdělávání a vzdělávání seniorů). Svým obsahem je zaměřeno na akademické pracovníky,
vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním,
pedagogické pracovníky středních odborných škol a učilišť, lektory kurzů celoživotního
vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost.
Cílem odborného časopisu je přinášet aktuální poznatky z oblasti celoživotního učení
a vzdělávání. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v České republice, do databází EBSCO a ERIH Plus.
V roce 2017 byla vydána 3 čísla odborného časopisu. Celkově bylo ve sledovaném období
publikováno 12 studií, 6 recenzí a 5 zpráv.
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11 ZÁVĚR
11.1 Oblast vzdělávací činnosti vysokoškolského ústavu
V oblasti pedagogické činnosti byly aktivity vysokoškolského ústavu orientovány zejména
do oblasti rozvoje a zkvalitňování vzdělávací činnosti, opatření pro snížení studijní neúspěšnosti,
spolupráce s aplikační sférou a regionem na praktické výuce studentů a aktualizace obsahů
vzdělávacích programů. Výuka 280 studentů ve vysokoškolských studijních programech byla
realizována vyučujícími z Oddělení sociálních věd a Oddělení expertního inženýrství,
akademických pracovníků z jiných součástí MENDELU a zástupců aplikační sféry. Kvalita
vzdělávací činnosti byla pravidelně sledována a hodnocena vedením vysokoškolského ústavu
a vedením jednotlivých oddělení. Z výsledků hodnocení vyplývá nutnost v dalším období sledovat
a hodnotit kvalitu prostřednictvím hospitační činnosti ve výuce, přípravou nových metodických
materiálů pro vyučující i studijních opor pro studenty. Ve sledovaném období měli akademičtí
pracovníci možnost dále rozvíjet své pedagogické kompetence prostřednictvím kurzů
celoživotního vzdělávání.
Ve spolupráci s Poradenským centrem VÚ ICV MENDELU byla realizována podpora
uchazečům o studium a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Poradenské centrum
poskytovalo také služby psychologického, studijního a kariérového poradenství studentům
i zaměstnancům všech fakult Mendelovy univerzity v Brně. Jejich cílem bylo 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. Lze shrnout, že Poradenské centrum vysokoškolského ústavu v roce 2017
poskytlo své služby 835 osobám.
V rámci vzdělávacích činností vyškolilo Oddělení dalšího odborného vzdělávání
vysokoškolského ústavu celkem 1 063 účastníků v 39 typech kurzů, jež byly uskutečněny ve 103
bězích v souhrnném rozsahu 92 000 studentohodin.
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání je garantem a realizátorem
nejen Univerzity třetího věku, ale i dalších vzdělávacích aktivit pro seniory. Oddělení vzdělávání
seniorů poskytlo vzdělávání v základních a jednoletých programech celkem 882 posluchačům,
530 posluchačům v 15 střednědobých a krátkodobých kurzech, včetně 277 seniorům formou
terénního cvičení. Celkově se jednalo o 66 192 studentohodin pro 1 689 seniorů.
Zájmové i odborné kurzy celoživotního vzdělávání byly realizovány prostřednictvím
Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Oddělení vzdělávání seniorů a Poradenského centra.
V roce 2017 bylo na vysokoškolském ústavu uskutečněno celkem 100 kurzů celoživotního
vzdělávání, kterých se zúčastnilo celkem 2 756 posluchačů. Téměř polovina z realizovaných
kurzů byla orientována do oblasti společenských věd, nauky a služeb.
Vzdělávacích a poradenských aktivit na vysokoškolském ústavu ICV MENDELU
se v roce 2017 celkově zúčastnilo 3 867 osob.
V roce 2017 byla prohloubena spolupráce s aplikační sférou, zejména prostřednictvím
dvou realizovaných vzdělávacích projektů (IP MENDELU, kategorie B, FVP MŠMT). Uzavírání
nových smluv a rozvoji spolupráce jak v oblasti vzdělávání, tak v další projektové činnosti bude
věnována pozornost i v následujícím období.
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11.2 Oblasti tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu
Tvůrčí činnost vysokoškolského ústavu byla realizována v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity
v Brně na období 2016–2020 a jeho aktualizací pro rok 2017, Dlouhodobým záměrem vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského
ústavu Institutu celoživotního vzdělávání pro období 2016–2020 a jeho aktualizací pro rok 2017.
V roce 2017 vysokoškolský ústav připravil a podal samostatně nebo ve spolupráci s partnerskou
institucí 7 projektů (1 projekt GA ČR; rozvojové programy MŠMT ČR (4 IP); 1 projektová žádost
Fond vzdělávací politiky MŠMT ČR; 1 projekt Ministerstvo zdravotnictví ČR).
V oblasti mezinárodní spolupráce došlo k navýšení počtu uzavřených smluv s evropskými
univerzitami a k prohloubení vzájemné spolupráce. V oblasti zaměstnaneckých i studentských
mobilit jejich počty, vzhledem k předchozímu období, zůstaly stabilní. V roce 2017 pracovala
1 akademická pracovnice vysokoškolského ústavu jako spoluřešitelka zahraničního projektu.
V oblasti publikační činnosti bylo ve sledovaném období vykázáno do RIVu 10 publikačních
výstupů, zejména v podobě odborných článků a kapitol v monografii.
Jednou z prioritních oblastí nadále zůstává podpora studentů v oblasti tvůrčí činnosti
a jejich zapojení do výzkumné činnosti našeho pracoviště. Ve sledovaném období byla tato činnost
podpořena prostřednictvím Interní grantové agentury ICV MENDELU a realizací výstupů projektu
IP kategorie B.
K významným aktivitám realizovaným v roce 2017, které mají již dlouholetou tradici,
patřilo mimo jiné uspořádání již 9. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního
vzdělávání ICOLLE 2017. K tradičním aktivitám umožňujícím našemu pracovišti šířit povědomí
o tvůrčí činnosti našeho pracoviště a spolupracovat s širší vědeckou komunitou patří vydávání
nezávislého recenzovaného odborného periodika Lifelong Learning-celoživotní vzdělávání.
V roce 2017 bylo ve třech číslech odborného časopisu publikováno 12 studií, 6 recenzí a 5 zpráv.

11.3 Oblast strategického a finančního řízení vysokoškolského ústavu
Rok 2017 nepřinesl v oblasti financování vysokoškolského ústavu žádné změny. Nová pravidla
rozpočtování nebyla vypracována, převod technických oborů na AF nebyl realizován. K žádoucím
změnám v oblasti rozpočtování v tomto roce nedošlo. Vysokoškolský ústav pracoval na základě
zmrazeného rozpočtu univerzity, po schválení rozpočtu na rok 2017 byla nadále využívána
implementovaná úsporná opatření. To neumožnilo nikterak zásadní rozvoj lidských zdrojů, ani
zavedení nových motivačních mechanismů pro zaměstnance. Díky stabilnímu zázemí (udržování
dislokovaných prostor, průběžné doplňování hospodářských a především technických
prostředků pracoviště), efektivnímu využívání disponibilních, byť značně omezených, zdrojů byly
zachovány veškeré plánované či realizované aktivity, a to v návaznosti na strategické cíle a vizi
vysokoškolského ústavu. V oblasti doplňkové činnosti odpovědné pracoviště nejen splnilo plán,
ale navíc dokázalo navýšit rezervu tvořenou z neveřejných zdrojů nutnou pro spolufinancování
evropských projektů v budoucnu, a to o 31 %. Ke krytí nezbytných provozních výdajů byly využity
prostředky z vytvořené rezervy z předchozích let, avšak oproti původnímu odhadu pouze
v minimální míře.
Dosažené výsledky za jednotlivé činnosti v roce 2017 potvrzují správně nastavený systém
řízení a kontinuální rozvoj vysokoškolského ústavu. Pro jeho další fungování a rozvoj v budoucnu
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je však třeba podrobit rozpočtování tohoto pracoviště důkladné analýze, a to na celouniverzitní
úrovni a nastavit jeho financování v souladu s jeho začleněním do organizační struktury
univerzity.
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