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ÚVODNÍ SLOVO
Výroční zpráva o činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně za rok 2018 hodnotí jeho činnost ze dvou základních pohledů.
Prvním z nich (Hlavní část) je kontrolou naplnění 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 2018.
Druhý pohled (Textová část) se zaměřuje na dílčí specifika vysokoškolského ústavu. Tato
specifika spočívají v různorodosti činností, jimiž se vysokoškolský ústav zabývá. Tato rů
znorodost umožňuje realizovat v podmínkách vysoké školy nejen široké spektrum výzkumných, vzdělávacích a poradenských aktivit, ale také nabízet a využívat variabilitu přístupů
k různorodým věkovým kategoriím, jejich vzdělávacím potřebám a cílům. V neposlední
řadě VÚ ICV nabízí své služby též akademickým i neakademickým pracovníkům univerzity.
Komplexnost uskutečňovaných aktivit poskytuje tomuto pracovišti jedinečnou příležitost
propojit tvůrčí a vzdělávací činnost a současně přispívat k rozvoji stěžejních rolí univerzity
a jejich pracovníků. Ať už se na činnost VÚ ICV díváme z kteréhokoliv výše zmíněného pohledu, vždy můžeme konstatovat, že rok 2018 byl v mnoha ohledech úspěšný.
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Prioritní cíl 1
Zajišťování kvality
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CÍL 1

Dílčí cíl 1.1
Realizovat vnitřní hodnocení kvality
Plánované výstupy, indikátory
Vydané Rozhodnutí ředitelky o zavedení vnitřního hodnocení kvality na vysokoškolském ústavu.
Schválené standardy a postupy vnitřního hodnocení kvality.
Realizované vnitřní hodnocení kvality na vysokoškolském ústavu.
Zpracované karty vybraných procesů.
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality.
Počet proškolených interních auditorů kvality.

•
•
•
•
•
•

Realizované výstupy, indikátory
Při vnitřním hodnocení VÚ ICV v roce 2018 bylo postupováno jednotně s ostatními
součástmi univerzity v návaznosti na instrukce a požadavky garantujícího rektorátního
pracoviště (OSK). Rozhodnutí ředitelky o zavedení vnitřního hodnocení kvality na vysokoškolském ústavu nebylo vydáno.
V návaznosti na požadavky OSK byly diskutovány a upraveny schválené standardy pro
daný rok. S úpravou standardů se počítá i v následujících letech tak, aby věrně reflektovaly aktuální vývoj a potřeby VÚ ICV, resp. celé univerzity.
Dle plánu realizováno vnitřní hodnocení kvality na vysokoškolském ústavu.
Bylo pokračováno v přípravě karet vybraných procesů – v návaznosti na činnost Komise
rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost, započaté péčí komise v roce 2017.
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality je v gesci Oddělení strategie a kvality rektorátu
MENDELU. Na základě vyplněných dotazníků byla zpracována všechna sebraná data.
Výsledky hodnocení jsou součástí souhrnné zprávy za univerzitu.
Na proškolení interních auditorů kvality byli nominováni 3 pracovníci, proškolena
byla 1 pracovnice.

•

•

•
•
•

•

Zdroje
OP VVV, Institucionální plán MENDELU pro rok 2018.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, referent kvality vysokoškolského ústavu.

Dílčí cíl 1.2
Zmapovat strategická rizika
Plánované výstupy, indikátory
Identifikovaná strategická rizika vysokoškolského ústavu.
Zpracovaná klasifikace významnosti strategických rizik.
Zpracovaná opatření vedoucí k minimalizaci dopadů strategických rizik

•
•
•

10

Realizované výstupy, indikátory
•

Započato s identifikací strategických rizik vč. klasifikace jejich významnosti. Práce probíhají v návaznosti na systém řízení rizik na univerzitě.

Zdroje
Institucionální plán MENDELU pro rok 2018.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, tajemník vysokoškolského ústavu.

Dílčí cíl 1.3
Rozvíjet lidské zdroje vysokoškolského ústavu
Plánované výstupy, indikátory:
•
•
•
•
•

Vytvořené plány kariérního rozvoje pracovníků vysokoškolského ústavu pro rok 2019.
Kontrola plánů kariérního rozvoje pracovníků vysokoškolského ústavu pro rok 2018.
Evaluační zpráva o naplňování kariérního rozvoje pracovníků vysokoškolského ústavu.
Konkrétní realizovaná opatření k rozvoji lidských zdrojů vysokoškolského ústavu
(např. Motivační program pro pracovníky vysokoškolského ústavu pro rok 2018).
Podpoření pracovníci vysokoškolského ústavu absolvující zahraniční stáže za roky
2016–2018.

Realizované výstupy, indikátory:
•

•
•
•
•
•

Vytvořeny plány kariérního rozvoje akademických pracovníků VÚ ICV. U neakademických pracovníků bude postupováno jednotně dle zaváděné koncepce rozvoje lidských
zdrojů na MENDELU.
Proběhla kontrola plánů kariérního rozvoje akademických pracovníků.
Formou krátké zprávy prezentované Pedagogické komisi předneseny závěry kontroly
plánů kariérního rozvoje akademických pracovníků.
Aktualizován Motivační program pro akademické pracovníky VÚ ICV (viz Nařízení ředitelky 1 / 2018).
Realizováno výběrové řízení na krátkodobé i dlouhodobé zahraniční mobility.
Realizovány mobility akademických a neakademických pracovníků (v roce 2018 podpořeno 8 pracovníků).

Zdroje
OP VVV, Institucionální plán MENDELU pro rok 2018, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu.

Odpovědnost:
Ředitel vysokoškolského ústavu, tajemník vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitele
pro pedagogickou činnost, zástupce ředitele pro vědu a výzkum, vedoucí Oddělení sociá
lních věd, vedoucí Oddělení expertního inženýrství, vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání,
vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů, vedoucí Poradenského a profesního centra.
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Dílčí cíl 1.4
Zkvalitnit vzdělávací infrastrukturu
Plánované výstupy, indikátory
Modernizovaná učebna vysokoškolského ústavu s kapacitou 20 studentů.

•

Realizované výstupy, indikátory
Modernizovaná učebna vysokoškolského ústavu.
Kromě uvedené učebny byly modernizovány ještě další dvě – nová AV jednotka v posluchárně E02, nové IT vybavení počítačové učebny (E24).

•
•

Zdroje
OP VVV, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, garant OP VVV, tajemník vysokoškolského ústavu.

Dílčí cíl 1.5
Zvýšit studijní úspěšnost
Plánované výstupy, indikátory
Zpráva o vyhodnocení dopadů realizovaných klíčových opatření.
Aktualizace souboru opatření ke snižování studijní neúspěšnosti.
Sledovaný trend podílu neúspěšných studentů v různých fázích studia.

•
•
•

Realizované výstupy, indikátory
Připravena a prezentována Zpráva o vyhodnocení dopadů realizovaných klíčových
opatření ke snižování studijní neúspěšnosti.
V rámci opatření ke snižování studijní neúspěšnosti nastaven systém využití pravidelných konzultací s příslušnými vyučujícími studijních předmětů. Proběhlo jednání se
všemi univerzitními součástmi o návrhu opatření ke snižování studijní neúspěšnosti.
Pro sledování studijní neúspěšnosti byla využita aplikace v UIS a bylo připraveno
dotazníkové šetření určené pro neúspěšně ukončené studenty.

•
•

•

Zdroje
Institucionální plán MENDELU 2018.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitele vysokoškolského ústavu pro pedagogickou činnost.
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Prioritní cíl 2
Diverzita a dostupnost

15

CÍL 2

Dílčí cíl 2.1
Pokračovat v podpoře studentů
specifických skupin
Plánované výstupy, indikátory
Realizované informační kampaně pro studenty i zaměstnance univerzity.
Podpoření studenti se specifickými vzdělávacími potřebami.
Podpoření uchazeči o studium.
Nové vzdělávací pomůcky pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.
Nové diagnostické nástroje a asistenční pomůcky pro práci se studenty se specifickými
vzdělávacími potřebami.

•
•
•
•
•

Realizované výstupy, indikátory
Realizovány úvody do studia na všech fakultách a VÚ ICV a 4 workshopy pro
zaměstnance zaměřené na problematiku studentů se specifickými potřebami.
Realizovány 2 informační kampaně pro zaměstnance univerzity, 2 podpůrné kurzy
angličtiny pro studenty.
Podpořeno 64 evidovaných studentů se specifickými vzdělávacími potřebami.
Podpořeno 20 uchazečů o studium.
Zakoupen VoiceLink II set pro přenos řeči.
Na základě vyhodnocení aktuálních potřeb byly zakoupeny licence na digitalizaci
studijních materiálů, díky nimž je modifikována studijní literatura do elektronické
podoby, ve formátu vhodném pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

•
•
•
•
•
•

Zdroje
OP VVV, příspěvek MŠMT ČR - ukazatel F.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, vedoucí Poradenského a profesního centra, pracovnice PR.

Dílčí cíl 2.2
Pokračovat v rozvoji podpory
nadaných studentů
Plánované výstupy, indikátory:
Ověřená a upravená metodika podpory nadaných studentů.
Semináře pro nadané studenty.
Publikace zpracované ve (spolu)autorství studentů.

•
•
•
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Realizované výstupy, indikátory:
•

•
•

Ucelená metodika na celouniverzitní úrovni nebyla schválena. Část opatření pro nadané
studenty je však implementována ve vnitřním předpisu univerzity Stipendijní řád
Mendelovy univerzity v Brně.
Byl realizován seminář pro aktivizaci podnikatelského potenciálu nadaných studentů
Podnikni to! (2×), Time management (1×), Leadership (1×), diagnostika IQ (3×).
Nadaní studenti doktorských studijních programů MENDELU se za rok 2018 podíleli
na více než na 100 odborných příspěvcích. Publikace vznikly např. řešením projektů
v rámci Interní grantové soutěže. Vybrané příspěvky byly prezentovány např. na konferenci MendelNet.

Zdroje
Institucionální plán MENDELU pro rok 2018, vlastní zdroje univerzity.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, vedoucí Poradenského a profesního centra.

Dílčí cíl 2.3
Rozvíjet poradenské služby v oblastech studia,
kariéry, osobní a sociální situace
Plánované výstupy, indikátory
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet hodin individuálního kariérového poradenství a koučinku.
Počet workshopů a přednášek pro zvýšení připravenosti studentů na vstup trh práce.
Počet osob profesně diagnostikovaných.
Počet hodin individuálního studijního a skupinového studijního poradenství.
Učební poradenství pro příslušníky minorit.
Počet hodin individuálního psychologického poradenství.
Počet kontaktů internetového poradenství, telefonické intervence, adiktologického
poradenství.
Počet hodin psychologického poradenství v angličtině.
Počet seminářů pro rozvoj měkkých dovedností.
Počet seminářů pro ochranu duševního zdraví.
Počet hodin nutričního poradenství.
Účast na odborných výcvicích.
Účast na seminářích a konferencích.
Počet sebraných evaluačních dotazníků.
Zpráva z vyhodnocení dotazníků.

Realizované výstupy, indikátory:
•
•

125 hodin individuálního kariérového poradenství a koučinku.
11 workshopů a přednášek pro zvýšení připravenosti studentů na vstup trh práce.
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73 profesně diagnostikovaných osob.
45 hodin individuálního studijního a 49 skupinového studijního poradenství.
42 hodin učebního poradenství pro příslušníky minorit.
374 hodin individuálního psychologického poradenství.
6 klientů využilo internetového poradenství, telefonické intervence, adiktologického
poradenství.
17 hodin psychologického poradenství v angličtině.
6 seminářů pro rozvoj měkkých dovedností.
12 seminářů pro ochranu duševního zdraví.
Nutriční poradenství bylo nahrazeno poradenstvím pro poruchy řeči – 13 hodin.
2 účasti na odborných výcvicích.
12 účastí na 6 seminářích / workshopech a 5 účastí na 2 konferencích.
211 sebraných evaluačních dotazníků.
Zpracována zpráva z vyhodnocení dotazníků.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdroje
OP VVV, Institucionální plán MENDELU pro rok 2018.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, vedoucí Poradenského a profesního centra

Dílčí cíl 2.4
Nabízet kurzy zejména v prioritních oblastech
celoživotního vzdělávání
Plánované výstupy, indikátory
Počet nových / inovovaných kurzů celoživotního vzdělávání.
Rozvíjející seminář pro realizátory celoživotního vzdělávání.
Počet podpořených realizátorů celoživotního vzdělávání.
Počet proškolených akademických pracovníků a studentů doktorských studijních programů MENDELU v oblasti vysokoškolské pedagogiky za roky 2016 – 2018.
Počet inovativních a interaktivních studijních opor pro celoživotní vzdělávání.
Počet druhů uskutečněných kurzů / seminářů, počet běhů kurzů / seminářů celoživotního vzdělávání.
Počet proškolených osob v rámci celoživotního vzdělávání dle kategorií sledovaných
MŠMT ČR.
Počty evaluačních dotazníků.

•
•
•
•
•
•
•
•

Realizované výstupy, indikátory
Připraveno a realizováno 15 nových programů celoživotního vzdělávání.
Realizován kurz pro organizátory dalšího vzdělávání (v období 10 – 11 / 2018 v rozsahu
12 hod.).
9 absolventů kurzu pro organizátory dalšího vzdělávání.

•
•
•

18

•
•
•
•
•

30 absolventů proškolených v oblasti vysokoškolské pedagogiky.
Připraveno 15 nových studijních opor pro celoživotní vzdělávání.
Uskutečněno 52 druhů programů celoživotního vzdělávání ve 113 bězích.
1 273 proškolených osob v rámci celoživotního vzdělávání dle kategorií sledovaných
MŠMT ČR.
V návaznosti na realizované kurzy vytvořeno 52 evaluačních dotazníků.

Zdroje
Institucionální plán MENDELU pro rok 2018, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, vedoucí Oddělení dalšího odborného vzdělávání.

Dílčí cíl 2.5
Poskytovat kvalitní seniorské vzdělávání
Plánované výstupy, indikátory
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nová pobočka Univerzity třetího věku MENDELU.
Nový dvouletý studijní program (Brno).
Počet inovovaných rozšiřujících (jednoletých) studijních programů.
Počet nových kurzů seniorského vzdělávání.
Počet nových kurzů seniorského vzdělávání ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit MENDELU.
Počet vyplněných evaluačních dotazníků.
Mezigenerační program pro posluchače Univerzity třetího věku MENDELU a jejich
vnoučata ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí).
Počet členů Klubu absolventů Univerzity třetího věku MENDELU.
Počet mimořádných přednášek realizovaných ve spolupráci s Klubem Univerzity třetího věku MENDELU.
Zapojení do připravované odborné platformy Jihomoravského kraje pro vzdělávání
seniorů.

Realizované výstupy, indikátory:
•
•
•
•
•

•

Nová pobočka Univerzity třetího věku MENDELU - Brno-Komín.
Nový dvouletý studijní program (Brno) – Člověk a příroda II.
4 inovované studijní programy (Naše zahrádka; Zahrada a Zdraví; Člověk a společnost;
Člověk, zvíře a životní prostředí).
5 nových kurzů (Aranžování a tvorba dekorací; Kurz fotografování; Španělština pro
mírně pokročilé; Brněnské podzemí; Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny).
Počet nových kurzů seniorského vzdělávání ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit MENDELU – 3 nové kurzy – Pilates pro seniory, Jóga pro seniory, Zdravotní cvičení
pro seniory.
943 vyplněných evaluačních dotazníků.
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•

•
•

•

Podána žádost o dotaci na mezigenerační program pro posluchače Univerzity třetího
věku MENDELU a jejich vnoučata ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR (Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí). K žádosti do konce roku 2018 nedošlo od poskytovatele žádné vyjádření. S realizací programu se nadále počítá.
45 členů Klubu absolventů Univerzity třetího věku MENDELU.
Počet mimořádných přednášek realizovaných ve spolupráci s Klubem Univerzity třetího věku MENDELU: 4 přednášky (Lesy MENDELU; Putování po Africe; Přednáška
k 100. výročí vzniku Československa; Zdolání Pacifické hřebenovky Monikou Benešovou).
Zapojení do připravované odborné platformy Jihomoravského kraje pro vzdělávání
seniorů. Účast na setkáních odborné platformy, přednáška na Kulatém stolu „Stárnutí má budoucnost“, spolupráce na vytváření dokumentu MPSV Strategie přípravy
na stárnutí společnosti 2018 – 2022; spolupráce na přípravě strategického dokumentu
JmK v oblasti rodinné a seniorské politiky.

Zdroje
Příspěvek MŠMT ČR – ukazatel F, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů.

Dílčí cíl 2.6
Rozvíjet propagaci vysokoškolského ústavu
směrem k potenciálním zájemcům o studium
Plánované výstupy, indikátory
•
•
•
•
•
•

Upravené a zjednodušené webové stránky VÚ ICV – sekce Studium.
Den otevřených dveří.
Informační e-maily s nabídkou studia studentům MENDELU a spolupracujícím středním školám.
Informační akce na partnerských středních školách.
Tištěné materiály – aktualizace textů, nová grafika.
Vzdělávací veletrhy – Gaudeamus Brno a Praha.

Realizované výstupy, indikátory:
•
•
•
•

Upravena struktura webové stránky VÚ ICV – sekce Studium, vloženy nové obrázkové
bannery.
23. 2. 2018 realizován Den otevřených dveří.
Rozeslány informační maily ohledně 1. a 2. kola přijímacích zkoušek studentům MENDELU
a spolupracujícím středním školám.
Inzerce v tištěných titulech orientovaných na uchazeče o VŠ studium (Kam po maturitě,
Atlas školství, Učitelské noviny); placená on-line prezentace na portálu vysokeskoly.cz;
aktualizace profilu ICV na 8 internetových portálech zaměřených na nabídku VŠ stu-
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•

•

dia; rozesílka pozvánek a plakátů na den otevřených dveří spolupracujícím SŠ vč. letáků
Přehled vzdělávání na VÚ ICV; průběžná prezentace aktivit VÚ ICV v univerzitním
časopisu Mendel Green.
Připraveny informační akce na partnerských středních školách – schůzky na partnerských středních školách za účelem prezentace nabídky studia na VÚ ICV žákům SŠ.
Aktualizovány a vytištěny 3 druhy propagačních tiskovin.
Účast na vzdělávacích veletrzích Gaudeamus Brno a Praha.

Zdroje
Vlastní zdroje univerzity, vysokoškolského ústavu, Institucionální plán MENDELU pro rok 2018.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, tajemník vysokoškolského ústavu, pracovnice PR.
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Prioritní cíl 3
Internacionalizace
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CÍL 3

Dílčí cíl 3.1
Pokračovat v rozvoji mezinárodní spolupráce
a budování značky ICV MENDELU
Plánované výstupy, indikátory
Vytvoření Strategie mezinárodní spolupráce v oblasti internacionalizace.
Počet nově uzavřených mezinárodních partnerství.
Vytvořená síť strategických zahraničních partnerů v oblasti VaV.
Realizované krátkodobé i dlouhodobé zahraniční mobility.
Uspořádaní mezinárodní vědecké konference ICOLLE.
Počet podaných projektů mezinárodní spolupráce.

•
•
•
•
•
•

Realizované výstupy, indikátory
Strategie mezinárodní spolupráce je nastavena a realizována prostřednictvím projektu
OP VVV a programu Erasmus+.
Dílčí strategie mezinárodní spolupráce v oblasti internacionalizace byla postavena na platformě mezinárodní vědecké konference ICOLLE, jejíž potenciál bude VÚ
ICV i v budoucnu využíván. Nastavený koncept a 10ti letá tradice potvrzuje správné
nastavení této platformy.
Nově uzavřená smlouva o mezinárodním partnerství (State Higher Vocational School
in Nowy Sacz).
Nastaven harmonogram přijímání zahraničních hostů a výjezdů na zahraniční instituce. Přijati 3 zahraniční hosté.
Realizována výběrová řízení pro krátkodobé i dlouhodobé zahraniční mobility. Vybráno 6 pracovníků pro zahraniční mobilitu.
Relizován 10. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE (ve dnech 18. – 19. 9.
2018, 76 účastníků).
V rámci mezinárodní spolupráce se VÚ ICV zapojil do řešení projektu Erasmus+ „Increase
and development of manual skills and physical vitality of citizens of the European Union over 50 years“.

•
•

•
•
•
•
•

Zdroje
OP VVV, CRP, ERASMUS+, Institucionální plán MENDELU pro rok 2018.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, zástupce ředitele pro vědu a výzkum, zástupkyně ředitele
pro pedagogickou činnost.
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Dílčí cíl 3.2
Podpořit rozvoj multikulturního prostředí
Plánované výstupy, indikátory
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet realizovaných studentských mobilit.
Počet realizovaných akademických mobilit.
Počet realizovaných mobilit neakademických pracovníků.
Počet realizovaných hostování zahraničních odborníků a pedagogů.
Počet pracovníků rozvíjejících si jazykovou vybavenost.
Počet realizovaných propagačních akcí v zahraničí.
Aktualizovat nabídku předmětů vyučovaných v cizím jazyce.
Počet uskutečněných jazykových kurzů.
Prezentace studijních programů a dalších aktivit vysokoškolského ústavu na zahraničních vzdělávacích veletrzích i v rámci dalších zahraničních aktivit MENDELU.

Realizované výstupy, indikátory
•
•
•
•
•
•
•
•

8 přijatých studentů.
6 realizovaných akademických mobilit.
2 realizované neakademické mobility.
3 realizovaná hostování zahraničních odborníků a pedagogů.
3 pracovníci rozvíjející si jazykovou vybavenost.
Aktualizována a zveřejněna nabídka předmětů vyučovaných v cizím jazyce pro akademický 2019 / 2020.
1 uskutečněný jazykový kurz.
5 propagačních akcí v zahraničí – University of Daugavpils (květen 2018), Gaudeamus Nitra
(26. – 27. 9. 2018), Akademia Bratislava (9. – 11. 10. 2018), Sangyo University Kjótó (září
2018), Universita di Foggia (říjen 2018).

Zdroje
OP VVV, CRP, ERASMUS+, Institucionální plán MENDELU pro rok 2018, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, zástupce ředitele pro vědu a výzkum, zástupkyně ředitele
pro pedagogickou činnost, pracovnice PR.
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Prioritní cíl 4
Relevance

27

CÍL 4

Dílčí cíl 4.1
Podporovat relevanci studia
a spolupráci s praxí
Plánované výstupy, indikátory
•
•
•

Evidovaný počet externích odborníků z praxe, kteří se podílejí na výuce.
Evidovaný počet studentů účastnících se praxí.
Vyhodnocené šetření mezi zaměstnavateli zaměřené na relevanci studia.

Realizované výstupy, indikátory
•
•

•

Do výuky a její praktické části v rámci akreditovaného studia na VÚ ICV bylo zapojeno
80 externích pracovníků.
Připravena a realizována Individuální řízená pedagogická praxe studentů bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice. Podpořeno 120 studentů účastnících se obou stupňů pedagogické praxe. Připravena a realizována odborná praxe
studentů bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví. Podpořeno 10 studentů TZP.
V rámci projektu Rozvoj profesních kompetencí studentů učitelství a začínajících
učitelů na VÚ ICV připraveno a realizováno dotazníkové šetření mezi klíčovými
zaměstnavateli absolventů VÚ ICV.

Zdroje
OP VVV, Institucionální plán univerzity pro rok 2018, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu, Fond vzdělávací politiky MŠMT ČR.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost.

Dílčí cíl 4.2
Pokračovat v aktivní účasti na aktivitách
vymezených strategickými dokumenty JMK
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 2018 – 2019.
Počet aktivit realizovaných v souladu s RIS JMK.

Realizované výstupy, indikátory
•

Zapojení do aktivit Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK
2018 – 2019, prioritní osy 1 – Vzdělávání a zaměstnanost (kvalita a struktura školství, spolu-
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•

práce s praxí, rozvoj profesního vzdělávání) a prioritní osy 2 – Rozvoj lidského potenciálu
a sociální začleňování (aktivní a pozitivní stárnutí) – aktivity U3V, pedagogická praxe, náslechy na SŠ, DVPP.
Zapojení do RIS JMK , Klíčová oblast změn D: Evropsky špičkové školství, Strategický cíl D.4.: Zvýšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání v kraji (Posílení
oborové kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání – praxe studentů; Zlepšování
podmínek pro talentované studenty; Zlepšování strategického řízení na vysokých školách a hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání – používání ECTS kreditového
systému).

Zdroje
OP VVV, Institucionální plán MENDELU pro rok 2018, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost, zástupce
ředitele pro vědu a výzkum

Dílčí cíl 4.3
Prohlubovat spolupráci s absolventy
Plánované výstupy, indikátory
•
•
•
•

Zapojení absolventů do spolupráce v identifikovatelných oblastech zájmu.
Podpořené akce s absolventy.
Počet aktivit Klubu absolventů.
Poskytování poradenských služeb pro absolventy.

Realizované výstupy, indikátory:
•
•
•

•

Navázána spolupráce s absolventy zejména v oblasti přípravy a realizace pedagogické
i odborné praxe studentů VÚ ICV.
Informování absolventů o aktivitách VÚ ICV (DOD, odborné kurzy, zájmové kurzy).
Za rok 2018 přibylo do klubu 66 nových absolventů. Na začátku každého semestru je
pro absolventy vytvořen a rozeslán informační email, který obsahuje nabídku aktuálních kurzů a seminářů, pozvánky na akce MENDELU (Kariérní den, Noc vědců) a aktuální číslo univerzitního časopisu Mendel Green.
Široké portfolio aktivit nabízených PPC i v roce 2018 zahrnovalo (aktivity) služby i pro
absolventy. Tito v uplynulém roce neprojevili o nabídku zájem.

Zdroje
OP VVV, Institucionální plán MENDELU pro rok 2018, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost, vedoucí
Poradenského a profesního centra, pracovnice PR.
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CÍL 4

Dílčí cíl 4.4
Rozvíjet spolupráci s regionálními
a národními partnery
Plánované výstupy, indikátory
•
•
•
•

Fungující partnerství s externími subjekty.
Vzdělávací a výzkumné projekty.
„Media monitoring“ a evaluace dopadů.
Partnerství se středními školami.

Realizované výstupy, indikátory
•

•
•

•
•

Prohloubení stávající spolupráce se SŠ v rámci realizace projektu Fondu vzdělávací
politiky MŠMT ČR – Rozvoj profesních kompetencí studentů učitelství a začínajících
učitelů na VÚ ICV.
Navázání spolupráce se 2 novými SŠ (SOU Kyjov, OA Třebíč).
Partnerství s dalšími externími subjekty – 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.
VÚ ICV a jeho aktivity byly v médiích v roce 2018 zmíněny celkem 23×.
Ve spolupráci s Oddělením dalšího odborného vzdělávání byly realizovány 5 vzdělávací projekty s regionálními a národními partnery (např. ÚKZÚZ, Lipka, p. o.).

Zdroje
Institucionální plán MENDELU pro rok 2018, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost, zástupce
ředitele pro vědu a výzkum, pracovnice PR.
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Prioritní cíl 5
Kvalitní a relevantní výzkum,
vývoj a inovace
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CÍL 5

Dílčí cíl 5.1
Rozvíjet kvalitní výzkum
Plánované výstupy, indikátory
Návrh strategie hodnocení výzkumných pracovníků / skupin / týmů na vysokoškolském
ústavu.
Uskutečnění studentské grantové soutěže.
Počet podaných a financovaných projektů do národních veřejných soutěží, zejména
v GA ČR.
Počet podaných a financovaných projektů v mezinárodních programech.
Počet a kvalita výstupů tvůrčí činnosti.
Počet vydaných čísel časopisu Lifelong Learning.

•
•
•
•
•
•

Realizované výstupy, indikátory
Připraven systém hodnocení výzkumných pracovníků / skupin / týmů na vysokoškolském ústavu. Vydáno nařízení ředitelky č. 2 / 2018 Kritéria hodnocení pedagogické
a tvůrčí činnosti akademických pracovníků vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání.
Vyhlášena vnitřní grantová soutěž pro studenty bakalářských studijních programů na
VÚ ICV – Nařízení ředitelky č. 3 / 2018 Vyhlášení vnitřní grantové soutěže pro studenty
bakalářských studijních programů na VÚ ICV pro rok 2018.
Realizován Studentský inkubátor 2018, podpořeno 6 studentů.
Podán 1 projekt GA ČR a 1 TA ČR. Získán 1 GA ČR
S ohledem na personální změny a kapacity pracoviště byla oproti plánu pozornost
zaměřena na národní projekty.
Celkem 4 výstupy (RIV) – 2× Jsc, 1× Jost, 1× C; 14× ostatní výstupy.
Vydána 3 čísla časopisu Lifelong Learning.

•

•

•
•
•
•
•

Zdroje
OP VVV, Institucionální plán univerzity pro rok 2018, CRP MENDELU 2018, GAČR, TAČR, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, zástupce ředitele pro vědu a výzkum.

Dílčí cíl 5.2
Podporovat řešitele projektů
Plánované výstupy, indikátory
Počet vzdělávacích aktivit v oblasti vědy a výzkumu.
Počet vzdělávacích aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce.
Počet účastníků vzdělávacích seminářů a workshopů.

•
•
•
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•
•

Aktualizace systému motivace řešitelů projektů.
Počet účastníků seminářů a workshopů k vyhlášeným výzvám.

Realizované výstupy, indikátory
•
•
•
•
•

1 vzdělávací aktivita v oblasti vědy a výzkumu – Grantový systém MENDELU.
1 vzdělávací aktivita v oblasti mezinárodní spolupráce – Mobility Days.
10 účastníků vzdělávacích seminářů a workshopů.
Aktualizace systému motivace řešitelů projektů – Nařízení ředitelky č. 1 / 2018 Motivační
program vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání pro rok 2018.
9 účastníků seminářů a workshopů k vyhlášeným výzvám.

Zdroje
OP VVV, Institucionální plán univerzity pro rok 2018, vlastní zdroje vysokoškolského ústavu.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, zástupce ředitele pro vědu a výzkum.
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Prioritní cíl 6
Efektivní financování
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CÍL 6

Dílčí cíl 6.1
Stabilizovat rozpočet
Plánované výstupy, indikátory
•
•
•

Vyrovnaný rozpočet.
Rozhodnutí ředitelky stanovující optimální výši režií a zisku z doplňkové činnosti pro
rok 2018.
Navýšení rezervy neveřejných zdrojů pro dofinancování projektů Strukturálních
fondů o 10%.

Realizované výstupy, indikátory
•

•
•

VÚ ICV za rok 2018 dosáhl plánovaného hospodářského výsledku. Díky racionálnímu
využívání disponibilních zdrojů navíc oproti plánu do FPP převeden nespotřebovaný
zůstatek z příspěvku 1101.
Vydáno Rozhodnutí ředitelky 7/2017 stanovující optimální výši režií a zisku z doplňkové
činnosti pro rok 2018.
Proběhlo plánované navýšení rezervy neveřejných zdrojů pro dofinancování projektů
Strukturálních fondů.

Zdroje
Vícezdrojové financování.

Odpovědnost
Ředitel vysokoškolského ústavu, tajemník vysokoškolského ústavu, vedoucí Oddělení dalšího odborného vzdělávání.
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SHRNUTÍ
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání prožil další zajímavý rok, tentokrát
označený číslovkou 2018. Rok 2018 byl pro celou Mendelovu univerzitu v Brně do značné
míry rokem přelomovým a to zejména v souvislosti se změnou celého jejího vedení. Také
VÚ ICV v průběhu roku 2018 zaznamenalo personální změny ve svém vedení.
Nic to však nezměnilo na tom, že VÚ ICV má vzrůstající tendenci být vitální inovativní,
svébytnou, respektovanou, stabilní, kooperativní a nezbytnou součástí Mendelovy univerzity, která není neznámá jak v České republice, tak v zahraničí.
Portfolio činností VÚ ICV mu dává šanci, aby byl prestižní, atraktivní a konkurenceschopnou značkou pro všechny věkové kategorie, které se chtějí podílet na svém celoživotním
učení v kterémkoliv věku.
I v roce 2018 se realizací tvůrčí, vzdělávací a poradenské činnosti ve spolupráci s aplikační sférou snažila jednotlivá oddělení reflektovat potřeby regionu i mezinárodního společenství v kontextu 21. století a připravovala uplatnitelné absolventy pro trh práce.
Svou činností vysokoškolský ústav přispíval k naplňování třetí role Mendelovy univerzity
a byl partnerem pro představitele všech stupňů vzdělávacího systému, výzkumné instituce,
subjekty komerční a veřejné sféry, zájmové organizace a byl též aktivním účastníkem v rozvoji kulturního života a jeho kvality v regionu.
Hodnotami, na kterých chce VÚ ICV i nadále stavět svou budoucnost, jsou otevřenost,
partnerství, sociální a společenská odpovědnost, rovnost, svoboda a v neposlední řádě též
úcta k pravidlům.
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Výroční zpráva o činnosti
vysokoškolského ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně
za rok 2018
Textová část

1

Schváleno Akademickým senátem
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TEXTOVÁ ČÁST 1

1.1 O
 rganizační struktura
vysokoškolského ústavu
Úplný název vysokoškolského ústavu
Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Běžně užívaná zkratka		

Sídlo, vč. adresy

VÚ ICV					

Zemědělská 5, 613 00 Brno

1: Organizační struktura vysokoškolského ústavu

1.2 Orgány vysokoškolského ústavu
Ředitel vysokoškolského ústavu
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (do 31. 7. 2018)
Mgr. Petr Adamec, Ph.D. (od 1. 8. 2018 pověřen vedením VÚ ICV)

Tajemník vysokoškolského ústavu
Bc. Martin Brandstätter, DiS.

Zástupci ředitele vysokoškolského ústavu
Ing. Lenka Danielová, Ph.D. - zástupkyně ředitele vysokoškolského ústavu pro pedagogickou činnost
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - zástupce ředitele pro vědu a výzkum
Ing. Šárka Moravcová - zástupkyně ředitele pro celoživotní vzdělávání (od 14. 9. 2018)
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1.2.1 Vedoucí oddělení vysokoškolského ústavu
Bc. Martin Brandstätter, DiS. – Kancelář ředitele VÚ ICV
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. – Oddělení expertního inženýrství
Ing. Lenka Danielová, Ph.D. – Oddělení sociálních věd
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. – Oddělení seniorského vzdělávání
Mgr. Alena Krejčí, DiS. – Poradenské a profesní centrum
Ing. Šárka Moravcová – Oddělení dalšího odborného vzdělávání

1.2.2 Vědecká rada vysokoškolského ústavu
Předseda
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (do 31. 7. 2018)
Mgr. Petr Adamec, Ph.D. (od 1. 8. 2018)

Tajemník
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Interní členové

Externí členové:

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
prof. Ing. Libor Grega, Ph.D.
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
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.

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
(od 1. 8. 2018)
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.

1.2.3. Poradní orgány
Kolegium ředitele vysokoškolského ústavu
Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Ing. Šárka Moravcová
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Ing. Martina Urbánková
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Programová rada vysokoškolského ústavu
Předsedkyně
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (do 31. 7. 2018)
Mgr. Petr Adamec, Ph.D. (od 1. 8. 2018)

Členové
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof. h. c.
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.

Disciplinární komise
Předsedkyně
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Členové
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Nikola Debrecíni
Jan Steiner
Karel Wojnar

Pedagogická komise vysokoškolského ústavu
Předsedkyně
Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Členové
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Mgr. Lenka Štěpánková
Josef Schmied, DiS.
Bc. Iva Urbánková
Ing. Martin Zach, Ph.D.

Komise pro vědu a výzkum vysokoškolského ústavu
Předseda
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Členové
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.
Mgr. Lucia Kvasková
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
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1.3 Zastoupení vysokoškolského ústavu
v orgánech univerzity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademický senát MENDELU – Ing. Martin Zach, Ph.D., Lukáš Sýkora
Vědecká rada MENDELU – doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
(od 22. 10. 2018)
Kolegium rektora – doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (do 31. 7. 2018), Mgr. Petr Adamec,
Ph.D. (od 1. 8. 2018)
Disciplinární komise – Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Etická komise – Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (do 30. 9. 2018) Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
(od 1. 10. 2018)
Interní akreditační komise – doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (do 31. 7. 2018), Mgr. Petr
Adamec, Ph.D. (od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2018), Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (od 8. 10. 2018)
Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost – doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
(do 31. 7. 2018), Mgr. Petr Adamec, Ph.D. (od 1. 8. 2018)
Komise rektora pro vzdělávací činnost – Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Komise rektora pro tvůrčí činnost – Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Komise rektora pro informatiku – Josef Schmied, DiS., Ing. Martin Zach, Ph.D.
Komise rektora pro zahraniční vztahy a 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 – Ing. Marie Horáčková, Ph.D.
Komise rektora pro sestavování rozvrhů – Ing. Marie Horáčková, Ph.D., Ing. Martin Zach, Ph.D.
Ústřední náhradová komise – Bc. Martin Brandstätter, DiS.

1.4 Změny v oblasti vnitřních předpisů
Během roku 2018 bylo vydáno 8 nařízení ředitele vysokoškolského ústavu, kdy větší část
z nich představuje rozhodnutí periodická. Jednalo se o následující rozhodnutí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nařízení ředitelky č. 1/2018 – Motivační program vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU pro rok 2018;
Nařízení ředitelky č. 2/2018 – Kritéria hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti akademických pracovníků vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání;
Nařízení ředitelky č. 3/2018 – Vyhlášení vnitřní grantové soutěže pro studenty bakalářských studijních programů na VÚ ICV pro rok 2018;
Nařízení ředitelky č. 4/2018 – Harmonogram akademického roku 2018/2019;
Nařízení ředitelky č. 5/2018 – Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 na VÚ ICV;
Nařízení ředitelky č. 6/2018 – Výplata prospěchových stipendií;
Nařízení ředitele č. 7/2018 – Zřízení pozice zástupce ředitele VÚ ICV pro celoživotní
vzdělávání;
Nařízení ředitele č. 8/2018 – Stanovení výše zisku z doplňkové činnosti pro rok 2019.
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1.5 P
 oskytování informací podle
§ 18 zákona č. 106 / 1999 Sb.
Během roku 2018 byl vysokoškolskému ústavu adresován jeden dotaz podle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb.
I: Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Mendelova univerzita v Brně
Počet písemných žádostí o informace podaných v roce 2018:
z toho

analogová forma (např.: Česká pošta, osobní podání – podatelna)

1

digitální forma (např.: email, e-podatelna, datová schránka)

0

Počet písemných žádostí o informace vyřízených v roce 2018:

formou

1

1

odkazem na zveřejněnou informaci

0

poskytnutím informace

1

rozhodnutím o odmítnutí žádosti

0

odložením žádosti

0

odkazem na zásilku

0

Počet písemných žádostí dosud v řízení:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace:

0

z toho

v samostatné působnosti

0

v přenesené působnosti

0

Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o informace:
z toho

dosud v řízení

Počet podaných stížností podle § 16a:
důvody: zde doplňte
způsob vyřízení: stížnosti nebylo/bylo vyhověno
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0
0
0
0

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, která reflektuje potřeby aplikační sféry, regionu a společnosti 21. století. Současně chce vysokoškolský ústav 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.
Jejími 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. VÚ ICV se chce stát uznávaným univerzitním pracovištěm nejen v českém teritoriu, ale i v zahraničí.

1.7 Rozvoj vysokoškolského ústavu
V roce 2018 byla vytvořena Strategie rozvoje tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, jako základní strategický dokument
definující další směřování VÚ ICV. Na jejím základě jsou průběžně rozpracovávány další dokumenty reflektující aktuální potřeby VÚ, pokrývající široké portfolio aktivit realizovaných
VÚ ICV. Rozvoj vysokoškolského ústavu v roce 2018 je zaměřen na stěžejní oblasti své činnosti. První základní oblast se proto soustředí na historicko-pedagogický výzkum zaměřený
na poznání vývoje a každodenní reality panující na středních odborných školách zejména
v průběhu 2. poloviny 20. století. Druhá základní oblast se koncentruje na výzkum problematiky žáků, učitelů a klimatu současných středních odborných škol. Třetí základní oblast
je zaměřena na výzvy 21. století jako je např. další vzdělávání a profesní rozvoj v souvislosti
s Průmyslem 4.0 či seniorské vzdělávání zejména u absolventů středních odborných škol.
V souvislosti s činností Oddělení expertního inženýrství na VÚ ICV lze rozlišit další oblast
výzkumu VÚ ICV, který je specificky zaměřen na problematiku technického znalectví a expertního inženýrství.
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2 Studijní programy,
organizace studia
a vzdělávací činnost
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2.1 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 zajišťoval realizaci VÚ ICV bakalářský studijní program Specializace v pedagogice,
studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, studijní obor Učitelství odborných předmětů, bakalářský studijní program a obor Technické znalectví a pojišťovnictví a navazující magisterský studijní program a obor Technické znalectví a expertní
inženýrství.
II: Počty akreditovaných studijních programů vysokoškolského ústavu
Akreditované studijní programy (počty)

Institut celoživotního
vzdělávání

Navazující
Bakalářské Magisterské
magisterské
studium
studium
studium
P

K/D

P

K/D

1

1

P

K/D

Doktorské
studium

P

CELKEM

K/D

Skupiny
akreditovaných
KKOV
studijních programů
technické vědy
a nauky

21 – 39

1

1

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

74,75

1

1

X

2

2

Vysokoškolský
ústav celkem

4
2

1

1

0

0

0

0

6

Zdroj: Materiály VÚ ICV

Vysokoškolský ústav realizoval v roce 2018 výuku následujících studijních
programů a oborů:
Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, který zahrnuje dva studijní obory:
•
Učitelství odborných předmětů (UOP);
•
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV).
Bakalářský studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví:
•
Studijní obor: Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP).
Navazující magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství:
•
Studijní obor: Technické znalectví a expertní inženýrství (TZEI).
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Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce VÚ ICV nerealizuje. V roce 2018 vysokoškolský ústav nabízel pro zahraniční studenty 17 studijních předmětů vyučovaných
v anglickém jazyce. Výuka byla realizována konzultační formou studia.

2.2 Další vzdělávací aktivity
V roce 2018 byly pro začínající akademické pracovníky a doktorandy všech fakult
univerzity realizovány v rámci projektu Institucionálního plánu MENDELU 2018 následující vzdělávací aktivity: Základy vysokoškolské pedagogiky a Rozvoj psychodidaktických dovedností vysokoškolského učitele a v rámci projektu OPVVV Konkurenceschopný
absolvent byl pro akademické i neakademické pracovníky zrealizován workshop Jak pomoci studentům se specifickými poruchami učení při osvojování cizího jazyka a workshop
Technické nástroje usnadňující čtení a psaní textu studentům se specifickými poruchami
učení (viz Tab. III). Cílem těchto vzdělávacích aktivit bylo rozvinout pedagogické dovednosti účastníků.
III: Vzdělávací aktivity pro akademické, neakademické pracovníky a doktorandy univerzity
Termín
konání

Délka kurzu
(hod)

Počet
účastníků

5 – 6 / 2018

50

22

Rozvoj psychodidaktických dovedností
VŠ učitele

7 / 2018

8

8

Jak pomoci studentům se SPU při
osvojování cizího jazyka

3 / 2018

4

29

12 / 2018

3

12

Název kurzu
Základy vysokoškolské pedagogiky

Technické nástroje usnadňující čtení
a psaní textu studentům s SPU
Zdroj: Materiály VÚ ICV

2.3 Kurzy a účastníci celoživotního vzdělávání
Kurzy celoživotního vzdělávání jsou na vysokoškolském ústavu ICV MENDELU uskutečňovány v rámci činnosti Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Oddělení vzdělávání seniorů a Poradenského a profesního 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)
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Z uvedených celkových dat vyplývá, že v roce 2018 bylo na vysokoškolském ústavu uskutečněno celkem 120 kurzů celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo celkem 4 156
posluchačů. Souhrnné informace o kurzech a účastnících celoživotního vzdělávání uvádějí
následující tabulky.

IV: Počty kurzů celoživotního vzdělávání na vysokoškolském ústavu (doplněno za ODOV, PC, OVS)
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysokoškolském ústavu (počty kurzů)

Skupiny
akreditovaných
studijních programů

KKOV

přírodní vědy
a nauky

11 – 18

technické vědy
a nauky

21 – 39

5

1

1

1

zeměděl.-les.
a veter. vědy
a nauky

41,43

12

1

2

6

zdravot., lékař.
a farm. vědy
a nauky

51 – 53

společenské vědy,
nauky a služby

61,67,
71 – 73

8

2

ekonomie

62,65

1

4

právo, právní
a veřejnosprávní
činnost

68

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

74,75

obory z oblasti
psychologie
vědy a nauky
o kultuře a umění
CELKEM
Zdroj: Materiály VÚ ICV
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více než 100
hod

od 16 do 100
hod

Kurzy zájmové
do 15 hod

více než 100
hod

od 16 do 100
hod

Institut
celoživotního vzdělávání

do 15 hod

Kurzy orientované
na výkon povolání

1

U3V CELKEM

2

8

8

2

23

3

29

2

1

4

7

45

3

8
0

2

1

4

77

7

12

12

81,82
28

10

7

44

1

4

6

6

26

120

V: Počty účastníků v kurzech celoživotního vzdělávání na vysokoškolském ústavu

KKOV

přírodní vědy
a nauky

11–18

technické vědy
a nauky

21–39

68

17

6

13

zeměděl.-les.
a veter. vědy
a nauky

41,43

225

12

40

53

zdravot., lékař.
a farm. vědy
a nauky

51–53

společenské
vědy, nauky
a služby

61,67
71–73

55

212

Ekonomie

62,65

10

63

právo, právní
a veřejnosprávní
činnost
pedagogika,
učitelství
a sociál. péče

1261

74,75

40

303

670

1000

95

126

341

1190
73
0

41

46

86

77

173
57

57

81,82

CELKEM

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

104

31

239

1232

68

obory z oblasti
psychologie
vědy a nauky
o kultuře
a umění

29

U3V

CELKEM

Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

více než 100 hod

od 16 do 100 hod

do 15 hod

více než 100 hod

Kurzy
zájmové

do 15 hod

Institut
celoživotního vzdělávání

Kurzy
orientované
na výkon
povolání
od 16 do 100 hod

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

399

379

132

393

40

303

172

172

2510

4156

0

Zdroj: Materiály VÚ ICV
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Oddělení dalšího odborného vzdělávání (dále ODOV) v roce 2018 realizovalo vzdělávací
aktivity pro celkem 1 273 účastníků kurzů CŽV v celkem 52 kurzech, které se uskutečnily ve
113 bězích. Celkově se jednalo o 118 400 studentohodin.
VI: Souhrnné počty kurzů, účastníků a studentohodin kurzů CŽV
Počty
kurzů

Počet
účastníků

Počet
studentohodin

Kurzy pro pedagogy a lektory

5

132

10 000

Kurzy orientované na výkon povolání

32

666

19 400

Kurzy zájmové

15

475

89 000

CELKEM

52

1273

118 400

Vzdělávací aktivity

Zdroj: Materiály VÚ ICV
VII: Kurzy celoživotního vzdělávání pro pedagogy a lektory dalšího vzdělávání
Název kurzu

Termín konání

Délka kurzu (hod)

2018

350

9 / 2018-4 / 2020

250

02 / 2018–6 / 2019

255

Lektor dalšího vzdělávání - rekvalifikační kurz

9–12 / 2018

141

Pedagog volného času

3–5 / 2018,
10–11 / 2018

45

Studium v oblasti pedagogických
věd – Učitelství odborných předmětů
Rozšiřující studium předmětu Písemná
a elektronická komunikace
Studium k výkonu specializovaných
činností – Koordinace v oblasti ICT

Zdroj: Materiály VÚ ICV
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VIII: Kurzy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání
Termín konání

Délka kurzu
(hod)

Specializační studium Rostlinolékařství

10 / 2017-6 / 2019

485

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

10 / 2018-1 / 2019

300

Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

10 / 2016-6 / 2018

200

1 / 2018

24

2018

24

Úvod do online marketingu

3-5 / 2018

18

Programování v jazyce Python

10 / 2018

16

Praktikum controllingu pro malé a střední podniky

10 / 2018

16

2018

24,26

2–3 / 2018

32

Kurz teplotechniky a hydrotechniky

3–4 / 2018

12

Základy finančního řízení

12 / 2018

9

Základy práce s Adobe Photoshop

11 / 2018

8

Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace

5,11 / 2018

12

Základy vinařství

1,6 / 2018

12

Základy vinohradnictví

9 / 2018

12

Základy sommeliérství

3,9 / 2018

12

Úvod do degustace

2 / 2018

12

Výroba chleba z kvasu

1 / 2018

6

Základy senzorické analýzy

1,4,5,10 / 2018

8

Výroba sýrů pro začátečníky

09 / 2018

10

2018

8

3 / 2018

12

4,10 / 2018

4

Time Management

10 / 2018

7

Body Language

11 / 2018

4

3,10 / 2018

5

10–11 / 2018

12

Název kurzu
Dlouhodobé

Střednědobé
Zpracování masa a výroba masných výrobků
Rétorika a veřejné vystupování

Jazykové kurzy AJ, NJ, ŠJ, RJ, FJ
Přípravný kurz matematiky
Krátkodobé

Kurzy arboristiky
Intenzivní rétorika (víkendová)
Nedostatek sebevědomí v komunikaci

Formální úprava textů aneb Základy typografie
Kurz pro organizátory dalšího vzdělávání
Zdroj: Materiály VÚ ICV
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IX: Kurzy celoživotního vzdělávání – zájmové
Název kurzu

Termín konání

Délka kurzu (hod)

Čeština pro cizince – dvousemestrální

9 / 2017 – 6 / 2018,
9 / 2018 – 6 / 2019

850,560,280

Čeština pro cizince – jednosemestrální

LS 2017 / 18

360

Čeština pro Erasmus studenty

ZS 2018 / 19

24

11 / 2018

5

2018

5

10 / 2018

5

Kynologické kurzy

10-11 / 2018

24

Základy včelaření

5 / 2018

10

Tajemný svět mikroorganismů

09 / 2018

8

Vyrábíme zdravé těstoviny

09 / 2018

8

Není vejce jako vejce

09 / 2018

6

Snižování spotřeb energií v rodinných
domech a bytech

11 / 2018

8

Výroba kosmetických produktů
Aranžování květin pro začátečníky
Aromaterapie

Zdroj: Materiály VÚ ICV

Oddělení seniorského vzdělávání je garantem a realizátorem Univerzity třetího věku
(dále U3V) na Mendelově univerzitě v Brně.
Studium na U3V v Brně (tzv. zájmové vzdělávání) je realizováno prostřednictvím základního tříletého programu Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí i a nově od ZS 2018 / 2019
nadstavbovým dvouletým programem Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí II, který
navazuje na program základní tříletý. Dále formou jednoletých studijních programů Naše
zahrádka, Zahrada a zdraví, Člověk, zvíře a životní prostředí, Člověk a společnost a nově od ZS
2018 / 2019 Člověk a fauna a Člověk a svět.
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, v Rožnově pod Radhoštěm a Vyškově. V roce 2018 byla otevřena
nová pobočka U3V v Brně-Komín, a to se základním programem Člověk a zahrada.
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X: P
 očet posluchačů U3V – základní program a jednoleté programy v roce 2018
(Tab. X pokračuje na straně 60)
Ročník

Celkem
posluchačů
LS

Program

Celkem
posluchačů
ZS

Počet
studentohodin
za rok 2018

Tříletý program Brno
1. ročník

Základní program

76

71

4 410

2. ročník

Základní program

89

73

4 860

3. ročník

Základní program

70

86

4 680

235

230

1 3860

99

2 970

Celkem

Dvouletý program Brno
1. ročník

Nadstavbový
program

-

Jednoleté programy Brno
Naše zahrádka

98

98

4 704

Zahrada a zdraví

93

99

5 760

Člověk, zvíře
a životní prostředí

53

-

1 590

Člověk a společnost

100

38

2 940

Člověk a fauna

-

44

660

Člověk a svět

-

92

1 380

Celkem

344

371

20 004

CELKEM BRNO

579

700

36 834

Pobočka Bruntál
1. ročník

Základní program

24

24

1 440

2. ročník

Základní program

23

19

1 260

47

43

2 700

Celkem

Pobočka Kyjov
1. ročník

Základní program

31

34

2 340

2. ročník

Základní program

33

34

2 412

3. ročník

Základní program

25

33

2 088

89

101

6 840

Celkem

Pobočka Lednice
1. ročník

Základní program

33

42

2 250

2. ročník

Základní program

20

33

1 590

3. ročník

Základní program

28

17

1 350

81

92

5 190

Celkem
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Ročník

Program

Celkem
posluchačů
LS

Celkem
posluchačů
ZS

Počet
studentohodin
za rok 2018

Pobočka Rožnov pod Radhoštěm
1. ročník

Základní program

21

-

756

2. ročník

Základní program

31

21

1 872

52

21

2 628

Celkem
Pobočka Vyškov
1. ročník

Základní program

32

30

1 860

2. ročník

Základní program

-

29

870

32

59

2 730

-

51

765

Celkem pobočky

301

367

20 853

CELKEM

880

1 067

57 687

Celkem
Pobočka Brno-Komín
1. ročník

Základní program

Zdroj: Materiály VÚ ICV

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. Na ZS
2018 / 2019 bylo zapsáno 235 posluchačů, za rok 2018 se jednalo celkem o 465 posluchačů.
Nadstavbový program Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí II v Brně sestával v ZS
2018 / 2019 z 10 přednášek. Každá přednáška měla časový rozsah 3 výukové hodiny. Celkem
tedy 30 výukových hodin. Na ZS 2018 / 2019 bylo zapsáno 99 posluchačů.
V roce 2018 probíhaly přednášky a terénní cvičení pro 6 jednoletých programů, a to s následujícím počtem výukových hodin:
Naše zahrádka: 48 hodin aktivní výuky
Zahrada a zdraví: 60 hodin aktivní výuky
Člověk a společnost: 48 hodin aktivní výuky
Člověk, zvíře a životní prostředí (ukončený program – vyučováno jen v LS 2017 / 2018): 30
hodin aktivní výuky
Člověk a fauna (nový program – vyučováno jen v ZS 2018 / 2019): 15 hodin aktivní výuky
Člověk a svět (nový program – vyučováno jen v ZS 2018 / 2019): 15 hodin aktivní výuky
Celkem bylo připraveno u jednoletých programů celkem 216 výukových hodin za rok 2018.

•
•
•
•
•
•
•

Na ZS 2018 / 2019 bylo do těchto jednoletých programů zapsáno 371 posluchačů, za rok
2018 se jednalo celkem o 715 posluchačů.

Pobočky U3V – základní program
Na pobočce v Bruntálu studovali posluchači dvou ročníků. Celkem bylo v průběhu roku
2018 připraveno 40 přednášek, tj. 120 výukových hodin. Na ZS 2018 / 2019 bylo zapsáno 43 posluchačů, za rok 2018 se jednalo celkem o 90 posluchačů.
Na pobočce v Kyjově studovali posluchači tří ročníků. Celkem bylo v průběhu roku

•

•
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•

•

•

•

•
•

2018 připraveno 72 přednášek, tj. 216 výukových hodin. Na ZS 2018 / 2019 bylo zapsáno 101 posluchačů, za rok 2018 se jednalo celkem o 190 posluchačů.
Na pobočce v Lednici studovali posluchači tří ročníků. Celkem bylo v průběhu roku
2018 připraveno 60 přednášek, tj. 180 výukových hodin. Na ZS 2018 / 2019 bylo zapsáno 92 posluchačů, za rok 2018 se jednalo celkem o 265 posluchačů.
Na pobočce v Rožnově pod Radhoštěm studovali posluchači dvou ročníků. Celkem
bylo v průběhu roku 2018 připraveno 36 přednášek, tj. 108 výukových hodin. Na ZS
2018 / 2019 bylo zapsáno 21 posluchačů, za rok 2018 se jednalo celkem o 73 posluchačů.
Na pobočce ve Vyškově studovali posluchači dvou ročníků. Celkem bylo v průběhu
roku 2018 připraveno 30 přednášek, tj. 90 výukových hodin. Na ZS 2018 / 2019 bylo
zapsáno 59 posluchačů, za rok 2018 se jednalo celkem o 91 posluchačů.
Na otevřené pobočce v Brně-Komín studovali posluchači jednoho ročníku, a to od
ZS2018 / 2019. Bylo připraveno 5 přednášek, tj. 15 výukových hodin. Na ZS 2018 / 2019
bylo zapsáno 51 posluchačů.
Za rok 2018 bylo na pobočkách připraveno celkem 729 výukových hodin.
Na ZS 2018 / 2019 bylo na studium na pobočkách zapsáno 367 posluchačů, za rok 2018
se jednalo celkem o 668 posluchačů.

Další aktivity pro posluchače U3V, které se uskutečnily v roce 2018
V průběhu roku 2018 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 563 seniorů. Jednalo se o následující
kurzy:
XI: Přehled dalších aktivit pro seniory v roce 2018
Termín
konání

Počet
běhů

Délka
(hodin)

Počet
účastníků

Počet
studentohodin

Angličtina pro
pokročilé

2 – 5/2018
10 – 12/2018

1
1

30
20

13
12

630

Angličtina pro
začátečníky

2 – 5/2018
10 – 12/2018

1
1

28
20

11
11

528

Němčina pro mírně
pokročilé

2 – 5/2018
10 – 12/2018

1
1

40
20

6
7

380

Němčina pro pokročilé

2 – 5/2018
10 – 12/2018

1
1

40
20

9
9

540

Španělština pro
začátečníky

10 – 12/2018

1

20

11

220

Španělština pro mírně
pokročilé

2 – 5/2018
10 – 12/2018

1
1

30
20

12
10

560

Výtvarné techniky kresba

2 – 4/2018
10 – 12/2018

1
1

25
25

10
12

550

Výtvarné techniky malba

2 – 4/2018

1
1

15

15

225

Pilates

1 – 12/2018

5

30

49

1 470

Kurzy
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Jóga pro seniory

2 – 5/2018

3

15

22

330

Zdravotní cvičení pro
seniory

2 – 5/2018
10 – 12/2018

1
1

12
12

12
12

288

Výtvarné
techniky – pedig

1 – 12/2018

1

100

12

1 200

Fotografování

10 – 12/2018

1

30

6

180

Historie Velké Moravy

3 – 4/2018

1

12

77

924

Historie brněnského
podzemí

3 – 5/2018

1

12

40

480

Aranžování a tvorba
dekorací

2 – 4/2018
10 – 12/2018

2
2

30
18

28
30

1 380

Léčivé, kořeninové
a aromatické rostliny

3 – 5/2018

1

34

41

1 394

Cyklus Zahrada

10 – 12/2018

1

12

49

588

Cyklus Víno

10 – 12/2018

1

10

37

370

563

12 237

CELKEM účastníků
Zdroj: Materiály VÚ ICV

Jako každý rok, tak i v roce 2018 byla pro posluchače U3V základního cyklu v Brně i na
pobočkách připravena terénní cvičení mimo studijní programy, a to v rozsahu 12 hodin
(2 terénní cvičení po 6 hodinách), vždy s výkladem odborného pracovníka. Zúčastnilo se
jich 63 seniorů.
XII: Počet účastníků seniorského vzdělávání v roce 2018
Vzdělávací aktivita

Počet posluchačů

Studentohodiny

1 947

57 687

Střednědobé a krátkodobé kurzy

563

12 300

Terénní cvičení

63

624

2 573

70 611

U3V – víceleté a jednoleté studium,
studijní programy na pobočkách

CELKEM
Zdroj: Materiály VÚ ICV

V roce 2018 Oddělení vzdělávání seniorů poskytlo vzdělávání v základních a jednoletých
programech celkem 1947 posluchačům, 563 posluchačům v 19 střednědobých a krátkodobých kurzech, včetně 63 seniorům formou terénního cvičení. Celkově se jednalo o 70 611
studentohodin pro 2 573 seniorů.
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3.1 S
 tudenti v akreditovaných
studijních programech
Ve sledovaném období studovalo na vysokoškolském ústavu celkem 275 studentů v akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Z toho 197
studentů (72%) 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.
XIII: Studenti v akreditovaných studijních programech
Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

Bakalářské
studium

Institut
celoživotního
vzdělávání

P

K/D

Skupiny
akreditovaných
studijních programů

KKOV

technické vědy
a nauky

21 – 39

5

60

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

74, 75

73

108

X

78

168

Vysokoškolský ústav
celkem

Magisterské
studium

P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium

P

CELKEM

K/D

94

29

181
0

29

0

0

0

0

275

Zdroj: Materiály VÚ ICV

Ve sledovaném období VÚ ICV MENDELU neeviduje žádného studenta samoplátce.

3.2 O
 patření pro snížení studijní neúspěšnosti
a neúspěšní studenti
Studijní neúspěšnost studentů VÚ ICV činila průměrně 13,1%.

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.
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Na VÚ ICV bylo v roce 2018 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
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 VÚ ICV;
využití služeb Poradenského a profesního centra ve formě individuálního či skupinového poradenství, kurzů a seminářů.

XIV: Studijní neúspěšnost v 1. ročníku studia na vysokoškolském ústavu
Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia (v%)

Vysokoškolský
ústav

10,7%

K/D

17,2%

P

K/D

P

K/D

CELKEM

11%

P

Doktorské
studium
CELKEM

K/D

Navazující
magisterské
studium
CELKEM

P

Magisterské
studium
CELKEM

Bakalářské
studium
CELKEM

Institut
celoživotního
vzdělávání

13,1%

Zdroj: Materiály VÚ ICV

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

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.
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XV: Stipendia studentům dle jejich účelu na vysokoškolském ústavu
Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob)
Institut celoživotního vzdělávání
Počty
studentů

Průměrná
výše stipendia

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

21

4000

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)

0

0

z toho ubytovací stipendium

42

6502

jiná stipendia (mimořádná)

59

3790

CELKEM

122

4764

Účel stipendia

Zdroj: Materiály VÚ ICV

3.5 Poradenské služby pro studenty
Poradenské a profesní centrum vysokoškolského ústavu (dále PPC VÚ ICV MENDELU) zajišťuje podporu uchazečům o studium a studentům se specifickými 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.

3.5.1 Psychologické poradenství
Psychologické poradenství bylo v roce 2018 realizováno ve formě individuálního poradenství, skupinových seminářů a kurzů pod vedením PPC VÚ ICV. Individuální psychologické poradenství bylo zaměřeno na studenty, kteří potřebovali pomoc překonat jejich osobní,
rodinné či partnerské obtíže, které studium znesnadňují.
V roce 2018 bylo poskytnuto celkem 373,5 hodiny individuálního psychologického poradenství. V rámci skupinového aktivit bylo zrealizováno 18 seminářů a workshopů v oblasti
ochrany duševního zdraví (psychohygieny), v oblasti osobnostního rozvoje a měkkých dovedností, kterých se celkem zúčastnilo 143 studentů, případně zaměstnanců MENDELU.
XVI: Hlavní aktivity psychologického poradenství
Hlavní realizované aktivity

Rozsah

Individuální psychologické poradenství

373,5 h

Rozvojové semináře/psychohygiena – 18 aktivit
CELKEM
Zdroj: Materiály PPC VÚ ICV
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88 h
461,5 h

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 73,75 hodin individuálního kariérního poradenství.
Koučování – 51,5 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 – 16 skupinových aktivit v oblasti kariérového poradenství, kterých se celkem zúčastnilo 210 studentů, případně zaměstnanců.
Realizace osobnostně profesní diagnostiky zahrnovala skupinové testování, vyhodnocení a zprostředkování individuální zpětné vazby pro každého studenta na základě
vyhodnocené diagnostiky.

XVII: Přehled aktivit kariérového poradenství
Hlavní realizované aktivity

Rozsah

Individuální kariérové konzultace

73,75 h

Individuální koučování

51,5 h

Diagnostika

149 h

Kurzy/semináře/přednášky v oblasti kariérového
poradenství – 16 aktivit

74 h

CELKEM

348,25 h

Zdroj: Materiály PPC VÚ ICV

3.5.3 Studijní poradenství
Poradenské a profesní centrum VÚ ICV 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 - 44,5 hodin individuálního studijního poradenství.
Skupinové studijní poradenství - 15 seminářů studijního poradenství, kterých se zúčastnilo celkem 133 studentů. Semináře studijního poradenství zahrnují i studijní podporu studentů se specifickými potřebami.
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XVIII: Přehled aktivit studijního poradenství
Hlavní realizované aktivity

Rozsah

Individuální poradenství

44,5 h

Skupinové kurzy a semináře studijního
poradenství – 15 aktivit

129 h

CELKEM

173,5 h

Zdroj: Materiály PPC VÚ ICV
XIX: Celkový počet účastníků aktivit Poradenského a profesního centra VÚ v roce 2018
Účastníci aktivit

Počet účastníků

Studenti AF

139

Studenti FRRMS

56

Studenti LDF

92

Studenti PEF

293

Studenti ZF

56

Studenti ICV

96

Veřejnost, uchazeči o studium, studenti jiné VŠ,
neuvedeno

157

Zaměstnanci

44

CELKEM

933

Zdroj: Materiály PPC VÚ ICV

3.6 Péče o studenty
3.6.1 Podpora studentů
Podpora studentů se specifickými potřebami
Systém podpory studentům se specifickými potřebami (dále jen studenti se SP) 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.
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PPC VÚ ICV koordinuje podporu studentů se SP na celouniverzitní úrovni prostřednictvím následujících činností:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajišťuje podávání informací, evidenci uchazečů o studium se SP;
provádí vyšetření uchazečů o studium se SP;
zpracovává podklady pro modifikaci přijímacího řízení pro uchazeče o studium se SP;
koordinuje modifikace přijímacího řízení uchazečů o studium se SP potřebami na
MENDELU;
zpracovává diagnostiky funkčních dopadů zdravotního znevýhodnění na průběh studia;
zajišťuje poradenství a podporu formou individuálních konzultací;
zajišťuje podporu studia a služby dle typu postižení/znevýhodnění;
zajišťuje rozvoj studijních, pracovních i osobnostních kompetencí prostřednictvím
workshopů a seminářů;
poskytuje individuální formou psychologické poradenství studentům se SP;
rozšiřuje povědomí o možnostech a formách podpory uchazečů o studium a studentů MENDELU se SP
realizuje vzdělávání zaměstnanců MENDELU v souvislosti se zajištěním podpory studentů
se SP viz.

V roce 2018 evidovalo PPC VÚ ICV 64 studentů se SP, z toho ale pouze 47 má zájem čerpat podporu i v dalším období. V přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 bylo
podpořeno 20 uchazečů o studium, kteří v přihlášce ke studiu uvedli žádost o modifikaci
přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení/ znevýhodnění.

Podpora mimořádně nadaných studentů
Podpora nadaných studentů se uskutečňuje na základě Stipendijního řádu Mendelovy
univerzity v Brně. Studenti jsou oceňováni mimo jiné za vynikající studijní výsledky, za
vynikající výzkumné, vývojové a inovační výsledky přispívající k prohloubení znalostí
a za tvůrčí činnost. V rámci dílčího projektu institucionálního plánu č. 2.3 Identifikace
a podpora nadaných studentů byly dále studentům zprostředkovány informace na tuzemské soutěže jako Brno PhD talent, soutěž Ace the Case, KMMG International Case Competition, Cena Wernera von Siemense, grantový program Nastartujte se a mezinárodní soutěž
The Falling Walls Lab.
Pro studenty byly zrealizovány aktivity pro rozvoj potenciálu. Pro aktivaci podnikatelského potenciálu byly zrealizovány dva běhy kurzu Podnikni to! a dále proběhly kurzy
osobnostního rozvoje na téma Time management a Leadership. V rámci Institucionálního
plánu bylo také zrealizováno testování IQ (21 účastníků).
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4 Absolvent
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4.1 A
 bsolventi akreditovaných
studijních programů
V roce 2018 úspěšně ukončilo studium v akreditovaných studijních programech realizovaných na vysokoškolském ústavu celkem 76 studentů. Z tohoto počtu bylo 19 absolventů
(25 %) prezenční formy studia a 57 absolventů (75 %) kombinované formy studia.
XX: Počty absolventů v akreditovaných studijních programech na vysokoškolském ústavu
Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
Bakalářské
studium

Vysokoškolský
ústav

P

K/D

Skupiny
akreditovaných
studijních programů

KKOV

technické vědy
a nauky

21 – 39

4

6

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

74, 75

15

41

X

19

47

Vysokoškolský ústav
celkem

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

CELKEM

K/D

20

10

26
0

10

0

0

0

0

76

Zdroj: Materiály VÚ ICV

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 2018 realizován projekt s názvem: Rozvoj profesních
kompetencí studentů učitelství a začínajících učitelů na VÚ ICV. Tento projekt by finančně
podpořen z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2018.
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.
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V roce 2016 byl založen Klub absolventů vysokoškolského ústavu. Do Klubu absolventů
se v roce 2018 přihlásilo 66 nových absolventů. V současné době je v Klubu absolventů
evidováno 120 absolventů VÚ ICV.

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. Podpora uplatnitelnosti absolventů byla rozvíjena prostřednictvím Kariérního dne MENDELU a veletrhu pracovních příležitostí pro studenty a absolventy vysokých
škol JobChallenge.
Čtvrtý ročník Kariérního dne MENDELU (dále jen KD MENDELU) se konal ve středu
14. 3. 2018 a aktivně ho připravovali a zrealizovali zástupci projektového oddělení, všech
fakult a vysokoškolského ústavu. Poradenské a profesní centrum VÚ ICV MENDELU zrealizovalo doprovodný program kariérových přednášek a konzultací pro zvýšení uplatnitelnosti studentů resp. absolventů na trhu práce.
Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge se uskutečnil 21. listopadu 2018 na BVV
v Brně. Veletrh společně uspořádala poradenská centra 3 brněnských univerzit, a to Kariérní
centrum Masarykovy univerzity, Poradenské a profesní centrum Mendelovy univerzity
v Brně a Poradenské centrum Vysokého učení technického v Brně. Veletrhu se zúčastnilo
126 vystavovatelů z komerčního i veřejného sektoru, s nimiž mohli studenti diskutovat
možnosti pracovního uplatnění v jejich organizaci.
Dále se v průběhu roku 2018 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 64 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 Zájem o studium
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5.1 Zájem o studium na vysokoškolském ústavu
V oblasti zájmu uchazečů o studium v nabízených studijních programech a oborech nabízených a realizovaných vysokoškolským ústavem jsme v roce 2018 zaznamenali vzrůstající tendenci. Počet přihlášek pro akademický rok 2018 / 2019 vzrostl oproti předchozímu
období o 20%. Vzrostl počet přihlášek u bakalářského studijního programu Specializace
v pedagogice, naopak klesající tendence zůstala u bakalářského studijního programu a oboru Technické znalectví a pojišťovnictví a navazujícího magisterského studijního programu
a oboru Technické znalectví a expertní inženýrství. Největší zájem projevili uchazeči o studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

5.2 Charakter přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky v roce 2018 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 2018 / 2019 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 64 univerzitními cvičnými školami. Pravidelně je seznamuje, prostřednictvím elektronické komunikace, se svými aktivitami. Žáci i učitelé SŠ jsou pravidelně zváni na Den otevřených dveří VÚ ICV 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 (18. – 19. 9. 2018).
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43

74, 75

pedagogika, učitelství
a sociál. péče

Zdroj: Materiály VÚ ICV

X

21 – 39

technické vědy
a nauky

VÚ ICV celkem

KKOV

Skupiny
akreditovaných
studijních programů

Počet uchazečů
169

135

34

Počet přihlášek
165

131

34

Počet přijetí
103

76

27

Počet zápisů ke
studiu
87

68

19

Počet uchazečů
17

17

17

17

Počet přihlášek

Počet zápisů ke
studiu

Počet přijetí

Počet přihlášek

Počet uchazečů

Navazující magisterské
studium

14

14

Počet přijetí

Magisterské studium

11

11

Počet zápisů ke
studiu

Bakalářské studium

Doktorské studium
Počet uchazečů

VÚ ICV

Počet přihlášek

Zájem o studium na vysokoškolském ústavu

Počet přijetí

XXI: Zájem o studium na vysokoškolském ústavu

Počet zápisů ke
studiu

6 Zaměstnanci
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7,2

11,1

7,2

Počty žen

CELKEM

Celkem žen

Zdroj: SAP, HR MENDELU

11,1

CELKEM akademičtí
pracovníci

VÚ ICV

Vysoká škola
(název)

Profesoři

0,0

0,0

0,0

0,0

Docenti

0,0

0,4

0,0

0,4

Odborní asistenti
5,5

9,0

5,5

9,0

Asistenti
1,5

1,5

1,5

1,5

Lektoři
0,0

0,0

0,0

0,0

Vědečtí, výzkumní
a vývojoví pracovníci
podílející se na
pedagog. činnosti
0,2

0,2

0,2

0,2

Postdoktorandi
(„postdok“)***
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ph.D. studenti

Vědečtí pracovníci**

0,0

0,0

0,0

0,0

Ostatní vědečtí,
výzkumní a vývojoví
pracovníci****

Akademičtí pracovníci

14,2

16,8

14,2

16,8

Ostatní zaměstnanci*****
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Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)

XXII: Celkové počty přepočtených akademických a vědeckých pracovníků a ostatních zaměstnanců vysokoškolského ústavu

CELKEM zaměstnanci
21,4

27,9

21,4

27,9

TEXTOVÁ ČÁST 6

6.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci
Na vysokoškolském ústavu bylo v roce 2018 zaměstnáno celkem 32,5 pracovníků.
V roce 2018 nebyl jmenován žádný nový docent či profesor.
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CELKEM

0

Odborní asistenti

Profesoři

2

2

0

0

Zdroj: SAP, HR MENDELU

1

1

1

0

0

0

0

0

0

19

2

6

10

1

16

2

6

8

4

11

15

3

33

5

Asistenti

CELKEM

10

ženy

0

1

Lektoři
CELKEM

1

CELKEM
ženy

nad 70 let

1

3

ženy
2

CELKEM

Postdoktorandi
(„postdok“)***
ženy

0

1

ženy
1

CELKEM
2

CELKEM

60 – 69 let

50 – 59 let

0

Docenti

4

1

CELKEM

40 – 49 let

0

ženy

0

ženy
5

0

CELKEM

30 – 39 let

do 29 let

CELKEM

VÚ ICV

ženy

Ph.D.
studenti

Vědečtí pracovníci**

CELKEM

Ostatní vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****
ženy

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

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob*)

CELKEM

Ostatní
zaměstnanci
*****
ženy

XXIII: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků vysokoškolského ústavu

24

0

0

4

9

9

2

z toho ženy
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Zdroj: SAP, HR MENDELU

10

5

2

2

1

1

ženy

1

1

1

1

4

1

14

0

1

1

CELKEM

CELKEM

4

1

ženy

ženy

0

8

2

CELKEM

CELKEM

více než 1
1

0

ženy

ostatní

9

1

CELKEM

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

0,71 – 1

0

ženy

doc.

Vědečtí pracovníci*

0

0

CELKEM

prof.

Akademičtí pracovníci

CELKEM

0,51 – 0,7

0,31 – 0,5

do 0,3

Rozsahy
úvazků

VÚ ICV

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

XXIV: Počty akademických a vědeckých pracovníků vysokoškolského ústavu podle rozsahu pracovních úvazků

z toho ženy
8

0

5

0

2

1
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0

0

8

1

0

Vysoká škola
(název)

z toho ženy

VÚ ICV

z toho ženy

XXV: Vedoucí pracovníci (fyzické osoby)

Rektor / Děkan

Prorektor /
Proděkan

0

1

Vedoucí pracovníci (fyzické osoby)

Akademický
senát

Vědecká /
umělecká /
akademická rada

Kvestor /
Tajemník*

Správní
rada

1

1

Ředitel ústavu,
vysokoškolského
zemědělského
nebo lesního
statku

4

6

Vedoucí katedry /
institutu /
výzkumného
pracoviště

5

Vedoucí
pracovníci
CELKEM ***

ženy z celkového počtu (bez
ohledu na státní občanství)

ostatní státy mimo EU

ostatní státy EU

Slovensko

Rakousko

Polsko

v tom: Německo

VÚ ICV

Asistenti
1,5

1,5

Postdoktorandi
(„postdok“)***

Lektoři

Odborní asistenti

Docenti

Profesoři

Vědečtí pracovníci**
Ph.D. studenti

Akademičtí pracovníci

Ostatní vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci****

Vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
podílející se na
pedagog. činnosti
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Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty******)

XXVI: Akademičtí a vědečtí pracovníci vysokoškolského ústavu s cizím státním příslušenstvím

TEXTOVÁ ČÁST 6

Ostatní
zaměstnanci*****

6.2 Kariérní řád, 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 / 2018 – Motivační program vysokoškolského ústavu Institutu
celoživotního vzdělávání MENDELU pro rok 2018.
Rozhodnutí ředitelky č. 2 / 2018 – 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 2018 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 Podpora rozvoje pedagogických, didaktických a psychosociálních kompetencí akademických pracovníků MENDELU.
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7 Internacionalizace
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7.1 P
 odpora účasti studentů
na zahraničních mobilitních programech
XXVII: Zapojení vysokoškolského ústavu do programů mezinárodní spolupráce
Zapojení vysokoškolského ústavu do programů mezinárodní spolupráce
(bez ohledu na zdroj financování)

VÚ ICV

H2020 / 7. rámcový
program EK

Ostatní

CELKEM

Počet projektů

0

0

Počet vyslaných studentů

0

0

Počet přijatých studentů

8

8

Počet vyslaných akademických
a vědeckých pracovníků

6

6

Počet přijatých akademických
a vědeckých pracovníků

3

3

CELKEM

Z toho MarieCurie Actions

Zdroj: Materiály VÚ ICV

V roce 2018 se celkem 6 akademických a 2 neakademičtí pracovníci zúčastnili zahraničních mobilit v délce trvání minimálně 5 dní. Výukové pobyty byly realizovány v rámci
programu Erasmus+ nebo projektu OP VVV. Cílem mobilit bylo navázání spolupráce při
řešení vědecko-výzkumných projektů, podpora kariérního růstu akademických pracovníků
a rozvoj jejich profesních kompetencí. Ve sledovaném období vysokoškolský ústav přijal
3 zahraniční odborníky.
Mobilita akademických pracovníků se uskutečnila do následujících zemí: Dánské království, Japonsko, Lotyšská republika, Italská republika, Německá republika.
V oblasti studentských mobilit vysokoškolský ústav VÚ ICV přijal 8 zahraničních studentů,
kteří úspěšně ukončili v anglickém jazyce vybrané předměty vyučované konzultační formou.
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8 Výzkumná, vývojová, umělecká
a další tvůrčí činnost
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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. Výchovný ústav se střední odbornou školou Velké Meziříčí,
Mendelovo muzeum v Brně, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Sekaninova 1, Brno). Realizovány byly také semináře a přednášky za
účasti odborníků z praxe, např. na téma alternativní zdroje výživy, zdravý životní styl, atd.).
Studenti měli rovněž možnost, prostřednictvím grantové soutěže (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 roce 2018 byla vyhlášena vnitřní grantová soutěž pro studenty bakalářských studijních
programů vysokoškolského ústavu. Ze zúčastněných studentů bylo formou mimořádného
stipendia oceněno 6 z nich.
V rámci realizace projektu Institucionálního plánu kategorie B MENDELU s názvem Podpora tvůrčí činnosti studentů bakalářských studijních programů na VÚ ICV bylo dále:
•
vybráno 6 studentů na pozici studentských vědeckých pracovníků pro realizaci výzkumných úkolů vysokoškolského ústavu; připraven a realizován Studentský inkubátor 2018.

8.3 Účelové finanční prostředky na výzkum,
vývoj a inovace
V roce 2018 měl vysokoškolský ústav k dispozici na výzkum, vývoj a inovace
celkovou částku 1 053 000 Kč. Tato sestávala z následujících zdrojů:
•
•
•

Institucionální podpora – 1 013 000 Kč.
Projekt Institucionálního plánu kategorie B MENDELU s názvem Podpora tvůrčí činnosti
studentů bakalářských studijních programů na VÚ ICV MENDELU – 21 000 Kč.
Projekt Institucionálního plánu kategorie B MENDELU s názvem Inovace předmětu Výchovné poradenství – tvorba e-learningové podpory předmětu v LMS
Moodle – 19 000 Kč.
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8.4 Vědecká konference ICOLLE 2018
Ve dnech 18. a 19. září 2018 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán 10. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání
ICOLLE 2018 (International Scientific Conference of Lifelong Education).
Cílem jubilejního 10. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2018 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 v prostředí středních a vysokých škol,
jejího hodnocení ze strany absolventů a zaměstnavatelů a trendům dalšího 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
2018 se přihlásilo 76 účastníků, přítomno vlastnímu jednání jich bylo 67.

Z obsahu jednání konference vyplynuly následující závěry:
•
•
•
•
•
•

Využívat potenciálu univerzitního prostředí pro další vzdělávání včetně vzdělávání
starších dospělých.
Podporovat zařazení psychohygieny do kurikulárních dokumentů týkajících se vzdělávání učitelů, a tím přispívat ke snížení syndromu vyhoření.
u budoucích učitelů.
Soustředit pozornost na oblast vzdělávání asistentů pedagoga s poukazem na nekoncepčnost současného způsobu jejich přípravy.
Podporovat studenty se specifickými vzdělávacími potřebami na vysokých školách.
Realizovat vysokoškolským ústavem Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně v roce 2019 jedenáctý ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019.

XXVIII: Vědecké konference (tabulka MŠMT 8.1)
Konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty)
S počtem účastníků
vyšším než 60

Mezinárodní
konference**

VÚ ICV MENDELU* (ICOLLE 2018)

1

1

CELKEM

1

1

Mendelova univerzita v Brně

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.
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K rozvoji spolupráce s aplikační sférou dochází také prostřednictvím akademických pracovníků Oddělení expertního inženýrství VÚ ICV. 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, 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.
XXIX: 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
se na výuce

Počet osob
podílejících
se na vedení
závěrečné
práce

Počet osob
podílejících
se na praxi

Osoby nemající pracovně právní vztah
s vysokou školou nebo její součástí
Počet osob
podílejících
se na výuce

Počet osob
podílejících
se na vedení
závěrečné
práce

Počet osob
podílejících
se na
praxi***

VÚ ICV

8

84

z toho ženy

4

57

CELKEM

0

0

0

8

0

84

Zdroj: Materiály VÚ ICV
XXX: S
 tudijní obory/programy, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po
dobu alespoň 1 měsíce (počty)
Studijní obory/programy****, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné
praxe*** po dobu alespoň 1 měsíce* (počty)
Počty studijních oborů/programů****

Počty aktivních studií

VÚ ICV

3

246

CELKEM

3

246
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9 Zajišťování kvality a hodnocení
realizovaných činností

63

TEXTOVÁ ČÁST 9
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V období květen-červenec 2018 proběhlo na Mendelově univerzitě v Brně druhé hodnocení kvality, které již využívalo platformu UIS MENDELU. Do této aktivity byl zapojen také
VÚ ICV. Po zhodnocení získaných dat byla zpracována zpráva. V ní je uvedeno, že v rámci
celkového vyhodnocení 19 kritérií kvality a 51 hodnocených ukazatelů v různých oblastech
činností (vzdělávací, tvůrčí, řízení), ve II. úrovni vysokoškolský ústav u 24 ukazatelů dosahuje stanoveného standardu, u 9 ukazatelů standard přesahuje a u 7 ukazatelů svůj standard nedosahuje. Část ukazatelů však ICV nehodnotí. Počet respondentů, kteří hodnocení
provedli, dosahuje 90 - 100 %, u neakademických pracovníků pak (78 %).
Rezervy v činnosti vysokoškolského ústavu dle materiálu Standardy a postupy vnitřního
hodnocení kvality,
II. úroveň – VÚ ICV pro rok 2018 jsou známy a průběžně řešeny. Jedná se zejména o studijní neúspěšnost studentů 1. roč. Bc. studia, míra neúspěšnosti Bc. i NMgr. studia, podíl
studentů ze SR na počtu zahraničních studentů, přijíždějící studenti a vyjíždějící akademičtí
pracovníci.

Na vysokoškolském ústavu byla v roce 2018 opětovně věnována pozornost
také následujícím aktivitám souvisejícím se zajišťováním kvality a hodnocením
realizovaných vzdělávacích a tvůrčích činností:
•
•
•
•
•
•
•

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.
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10 Další významné události
vysokoškolského ústavu
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TEXTOVÁ ČÁST 10
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10.1 Studentský inkubátor 2018
Ve dnech 13. – 14. 2018 se konal 10. ročník přehlídky studentských prací studentů bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, kterého se aktivně zúčastnilo
9 studentů studijního oboru Učitelství odborných předmětů a 47 studentů studijního oboru
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. V rámci Studentského inkubátoru
se uskutečnila i vnitřní grantová soutěž, jejímž cílem bylo podpořit tvůrčí práci studentů,
směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Hodnoticí komise složená z akademických pracovníků VÚ ICV vybrala na základě prezentací 6 nejlepších prací a jejich autory ocenila mimořádným studijním stipendiem.

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).
Odborné periodikum 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 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 2018 byla vydána 3 čísla odborného časopisu vysokoškolského ústavu. Celkově
bylo v tomto roce v časopisu publikováno 10 studií, 1 diskuze, 6 recenzí a 3 zprávy.
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11 Závěr

71

ZÁVĚR

11.1 Oblast vzdělávací činnosti
vysokoškolského ústavu
V rámci 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 275 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.
Ve spolupráci s Poradenským a profesním centrem VÚ ICV byla realizována podpora
uchazečům o studium a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Poradenské
a profesní 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
a profesní centrum vysokoškolského ústavu v roce 2018 poskytlo své služby 933 osobám.
V rámci vzdělávacích činností vyškolilo Oddělení dalšího odborného vzdělávání vysokoškolského ústavu celkem 1 273 účastníků v 52 typech kurzů, jež byly uskutečněny ve 113
bězích v souhrnném rozsahu 118 400 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
1947 posluchačům, 563 posluchačům v 19 střednědobých a krátkodobých kurzech, včetně 63 seniorům formou terénního cvičení. Celkově se jednalo o 70 611 studentohodin pro
2 573 seniorů.
Vzdělávacích a poradenských aktivit na vysokoškolském ústavu ICV MENDELU se v roce
2018 celkově zúčastnilo 5 054 osob.

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 2018, 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 2018, Strategií rozvoje tvůrčí činnosti na vysokoškolském ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. V roce 2018 vysokoškolský
ústav připravil a podal 2 projekty (1 projekt GA ČR, 1 projekt TAČR). Projekt podaný GA ČR
byl vybrán k financování.
V návaznosti na tuto Strategii byl vytvořen výzkumný záměr s názvem Střední odborná
škola jako výchovně-vzdělávací a sociální instituce. Zakládá se na pedagogické a odborné
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činnosti tohoto ústavu i výzkumného zaměření zde působících jednotlivých akademiků,
kteří vytvořili v roce 2018 několik vědecko-výzkumných týmů, přičemž výzkumné zaměření ICV MENDELU lze rozdělit do tří základních oblastí soustředících se kolem tématu střední
odborné školy jako výchovně-vzdělávací a sociální instituce. Problematika je nahlížena ze
tří perspektiv: minulost, současnost a budoucnost.
V roce 2018 pracovala 1 akademická pracovnice vysokoškolského ústavu jako spoluřešitelka zahraničního projektu. V oblasti tvůrčí činnosti byly ve sledovaném období vykázány
do RIVu 3 publikační výstupy, v podobě odborných článků v databázích SCOPUS a ERIH
PLUS. Byla získána dotace z GA ČR na 1 projekt z kategorie standardních projektů na dobu
řešení v letech 2019–2021.
K významným aktivitám realizovaným v roce 2018, které mají již dlouholetou tradici, patřilo mimo jiné uspořádání již 10. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního
vzdělávání ICOLLE 2018. 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 2018 bylo ve třech číslech odborného časopisu publikováno 10 studií,
1 diskuze, 6 recenzí a 3 zprávy.

11.3 Oblast strategického a finančního řízení
vysokoškolského ústavu
Rok 2018 nepřinesl v oblasti financování vysokoškolského ústavu žádné zásadní změny. Nová pravidla rozpočtování dosud nebyla vypracována, plánovaný převod technických
oborů na AF nebyl realizován.
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. Ke krytí nezbytných provozních výdajů v roce 2018 nebyly využity prostředky
z vytvořené rezervy z předchozích let, oproti původnímu odhadu.
Dosažené výsledky za jednotlivé činnosti v roce 2018 potvrzují správně nastavený systém
řízení a kontinuální rozvoj vysokoškolského ústavu.
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