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Zpráva o činnosti Institutu celoživotního vzdělávání
MZLU v Brně v roce 2008

Předkládá:
Ing. Pavel Máchal,CSc. – ředitel vysokoškolského ústavu
Vypracovaly: PhDr. Jana Čihounková
PhDr. Dana Linhartová, CSc.
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Bc. Soňa Novotná

Brno, 16. 03. 2009

Činnost ICV je členěna do následujících oblastí:
1. Bakalářské vzdělávání
Studijní program Specializace v pedagogice
a) učitelství odborných předmětů
b) učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví
2. Celoživotní vzdělávání
a) oblast vzdělávání učitelů
b) oblast kariérního vzdělávání
c) oblast specializovaného vzdělávání
3. Univerzita třetího věku
4. Poradenské centrum
a) odborné poradenství
b) profesní a psychologické poradenství pro studenty MZLU
5. Věda a výzkum
a) projekty
b) konference
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1. BAKALÁŘSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
a) Učitelství odborných předmětů
Odborný garant:
Délka programu:
Počet studentů:
Akreditace:
Určen pro:

Vzdělávací cíl:

PhDr. Dana Linhartová, CSc.
3 roky (180 kreditů), přičemž je studentovi automaticky za absolvování
bakalářského stupně odborného studia započítán 1 rok studia (60 kreditů)
2. ročník: 38; 3. ročník: 41 – celkem 79 studentů
rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci studijního programu č.j. 25863/2006-30/1
absolventy bakalářského studia v oboru zemědělském, potravinářském,
ekologickém, mechanizačním, ekonomickém, lesnickém, dřevařském,
zahradnickém nebo veterinárním.
v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský studijní obor získání
pedagogické kvalifikace pro vyučování odpovídající skupiny odborných
předmětů na středních školách získáním vysokoškolského titulu Bc.

b) Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Odborný garant:
Délka programu:
Počet studentů:
Akreditace:
Určen pro:

Vzdělávací cíl:

PhDr. Dana Linhartová, CSc.
3 roky (180 kreditů)
1. ročník: 61; 2. ročník: 46 celkem – celkem 107 studentů
Rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci studijního programu č.j.25863/2006-30/1
absolventy vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitou
v oboru zemědělském, potravinářském, ekonomickém, zahradnickém,
lesnickém, dřevařském, mechanizačním, ekologickém nebo veterinárním.
v návaznosti na vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou
získání prostřednictvím bakalářského studijního programu pedagogickou
kvalifikaci pro výuku praktického vyučování a odborného výcviku
odpovídajícího zaměření na středních školách. Absolvent získá titul Bc.

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
Odborný garant:
Délka programu:
Počet studentů:
Akreditace:
Vzdělávací cíl:

PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.
3 roky (180 kreditů)
1. ročník: 30
Rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci studijního programu č.j. 8113/2008-30/1
pro absolventy středních škol s maturitou.
získat odborné kompetence pro oceňování technických prostředků a
likvidaci pojistných událostí a profesně působit na pozicích,
souvisejících s posuzováním finanční a materiální úrovně použití
strojů a zařízení

Tabulka 1:Počty studentů v bc. studijních programech
Studijní program
Počet studentů
Specializace v pedagogice
186
Technické znalectví a pojišťovnictví
30
CELKEM
216
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2. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
a) Oblast vzdělávání učitelů
DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM - UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
(tzv. DOKONČOVACÍ KURZ PRO DENNÍ STUDENTY)

Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
leden 2008 – květen 2008
46
1 semestr
v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
získání pedagogické způsobilosti pro vyučování skupiny odborných
předmětů na středních školách, v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský
studijní obor (jedná se o skupiny předmětů zemědělských, potravinářských,
ekologických, mechanizačních, ekonomických, lesnických, dřevařských,
zahradnických a veterinárních)

STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD - UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Odborný garant:
Termín konání:

Počet účastníků:
Délka programu:
Akreditace:
Vzdělávací cíl:

PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
1. ročník: září 2008 – srpen 2010 – 20 účastníků
2. ročník: září 2007 – srpen 2009 – 14 účastníků
2. ročník (v roce 2008 jen praxe): září 2006 – srpen 2008 – 30 účastníků
64
4 semestry
Rozhodnutí
MŠMT
ČR
o
akreditaci
vzdělávacího
programu
č.j.: 29 385/2005-25-334
v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
získání pedagogické způsobilosti pro vyučování skupiny odborných
předmětů na středních školách, v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský
studijní obor (jedná se o skupiny předmětů zemědělských, potravinářských,
ekologických, mechanizačních, ekonomických, lesnických, dřevařských,
zahradnických a veterinárních)

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

Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Akreditace:
Vzdělávací cíl:

PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
2. ročník: září 2007 – Březen 2009 – 6 účastníků
1.ročník: září 2008 – březen 2010 – 11 účastníků
17
3 semestry
Rozhodnutí
MŠMT
ČR
o
akreditaci
vzdělávacího
programu
č.j.: 15 966/2006-25-305
ve smyslu § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a § 9 zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Tabulka 2: Počty účastníků kurzů CŽV – oblast vzdělávání učitelů
Kurzy CŽV
Počty účastníků
Doplňující pedagogické studium – Učitelství odborných předmětů
46
(dokončovací kurz pro studenty MZLU v Brně . prezenční forma))
Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství odborných předmětů
64
Studium v oblasti v oblasti pedagogických věd – Učitelství praktického
17
vyučování a odborného výcviku
127
CELKEM
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b) oblast kariérního vzdělávání
STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ - KOORDINACE V OBLASTI ICT

Odborný garant:
Termín konání:

Počet účastníků:
Délka programu:
Akreditace:
Vzdělávací cíl:

Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (PEF)
3. běh: březen 2007 – srpen 2008
4. běh: září 2007 – leden 2009
5. běh: březen 2008 – srpen 2009
6. běh: říjen 2008 – leden 2010
41 (3. běh) + 24 (4. běh) + 17 (5. běh) + 17 (6. běh) – celkem 99 účastníků
3 semestry
Rozhodnutí
MŠMT
ČR
o
akreditaci
vzdělávacího
programu
č.j.: 29 385/2005-25-334
v souladu s podmínkami § 9 Vyhlášky MŠMT ČR 317/2005 Sb.
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním systému
pedagogických
pracovníků
rozšíření
kompetence
absolventa
k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT
ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování
a řízení naplnění standardu ICT služeb

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA

Odborný garant:
Termín konání:

Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (PEF)
3. běh: září 2007 – červen 2009
4. běh: září 2008 – červen 2010
Počet účastníků:
5 (3. běh) + 4 (4. běh) – celkem 9 účastníků
Délka programu:
4 semestry
Návaznost na studijní program MZLU v Brně: Hospodářská politika a správa (PEF)
Vzdělávací cíl:
získání ucelených a v odborné praxi využitelných znalostí ze studijních
oborů Finance a Veřejná správa
INTEGROVANÝ MANAGEMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, JAKOSTI, ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI
POTRAVIN A BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

Odborný garant:
prof. ing. Jan Mareček, DrSc. (AF), Dr. Ing. Petr Marada (AF)
Termín konání:
září 2007 – červen 2008
Počet účastníků:
13
Délka programu:
2 semestry
Návaznost na studijní program MZLU v Brně:
Zemědělská specializace – Agroekologie (AF)
Chemie a technologie potravin – výroba a distribuce potravin (AF)
Vzdělávací cíl:
vytvoření vědomostí o systémech managementu jakosti, environmentu,
bezpečnosti potravin a zaměstnaneckého zdraví včetně souvisejících
právních požadavků, které může odborný pracovník - specialista, auditor
nebo poradce využít při implementaci, uplatňování a zlepšování systémů
řízení, utvoření kompetence pro využití odborných teoretických vědomostí
v praxi i nezbytných manažerských dovedností.
SPECIALIZAČNÍ STUDIUM ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

Odborný garant:
Termín konání:

Doc. ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (AF)
1. běh: říjen 2006 – červen 2008
2. běh: říjen 2008 – červen 2010
Počet účastníků:
20 (1. běh) + 21 (2. běh) – celkem 41 účastníků
Délka programu:
4 semestry
Návaznost na studijní program MZLU v Brně: Rostlinolékařství (AF)
Vzdělávací cíl:
rozvoj profesní kompetence především zaměstnanců Státní rostlinolékařské
správy v oblasti Rostlinolékařství
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TECHNICKÉ ZNALECTVÍ A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Odborný garant:
Termín konání:

Prof. ing. Jan Mareček, DrSc. (AF)
2. běh: březen 2006 – březen 2008
3. běh: říjen 2006 – červen 2008
4. běh: říjen 2007 – červen 2009
5. běh: říjen 2008 – červen 2010
Počet účastníků:
10 (2. běh) + 22 (3. běh) + 18 (4. běh) + 23 (5. běh) – celkem 73 účastníků
Délka programu:
4 semestry
Návaznost na studijní program MZLU v Brně: Technické znalectví a pojišťovnictví (ICV)
Vzdělávací cíl:
příprava specialistů pro výkon činnosti znalce v technickém oboru
a pro výkon činnosti samostatného likvidátora škodních událostí
i odhadce majetku

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT OBCÍ

Odborný garant:
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. (AF)
Termín konání:
říjen 2008 – leden 2009
Počet účastníků:
14
Délka programu:
1 semestr
Akreditace:
u MV ČR číslo akredtace AK I./PV-296/2004
Návaznost na studijní program MZLU v Brně: Zemědělská specializace, obor Odpadové
hospodářství (AF)
Vzdělávací cíl:
rozšíření znalostí a dovedností pracovníků státní správy a samosprávy
v oblasti ŽP, seznámení s novými postupy a informacemi v odpadovém
hospodářství a obecném managementu ŽP obcí
PORADCE PRO VÝŽIVU

Odborný garant:
Termín konání:

Ing. Radka Burdychová, Ph.D. (AF)
1. + 2 .běh: červen - září 2008
3. běh: září – listopad 2008, 4. běh: říjen – prosinec 2008
Počet účastníků:
13 (1. běh) + 13 (2. běh) + 19 (3. běh) + 16 (4. běh) – celkem 61 účastníků
Délka programu:
1 semestr
Návaznost na studijní program MZLU v Brně: Chemie a technologie potravin (AF)
Vzdělávací cíl:
příprava posluchačů pro poskytování poradenství v oblasti lidské výživy
nebo pro práci v různých rekondičních, sportovních, lázeňských a fitness
zařízeních
EXPORTNÍ MANAŽER

Odborný garant:
Ing. Ivan Kameník (HK Jihlava) a lektorský tým PEF MZLU
Termín konání:
únor – červen 2008
Počet účastníků:
11
Délka programu:
1 semestr
Návaznost na studijní program MZLU v Brně: Ekonomika a management (PEF)
Vzdělávací cíl:
rozšíření znalostí a dovedností pracovníků malých a středních exportních
firem; obsah kurzu je zaměřen na příležitosti a rizika při působení
exportních firem na světových trzích, naučí účastníka jednat jako zástupce
firmy na mezinárodním veletrhu a seznámí ho s novými exportními trendy.
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Tabulka 3: Počty účastníků kurzů CŽV – oblast kariérního vzdělávání
Kurzy CŽV
Počty účastníků
Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT
99
Hospodářská politika a správa
9
Integrovaný management ŽP, jakosti, zdravotní nezávadnosti potravin
13
a bezpečnosti při práci
Specializační studium rostlinolékařství
41
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí
73
Odpadové hospodářství a environmentální management obcí
14
Poradce pro výživu
61
Exportní manažer
11
321
CELKEM

c) oblast specializovaného vzdělávání
JAZYKOVÉ KURZY

Odborný garant:

Termín konání:

Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

PhDr. Nataša Mocková (angličtina) – Ústav jazykových a kulturních studií
PhDr. Jitka Sýkorová (němčina) – Ústav jazykových a kulturních studií
Ing. Marcela Cruz (španělština) - Ústav jazykových a kulturních studií
PhDr. Romana Szlauerová (ruština) - Ústav jazykových a kulturních studií
říjen 2007 – červen 2008
červenec – srpen 2008 (letní jazykové kurzy)
říjen 2008 – červen 2009
235 (ak. rok 07/08) + 41 (letní kurzy) + 201 (ak. rok 08/09) – celkem 477
2 semestry nebo 32 hodin (letní kurzy)
vždy orientován na výchozí jazykové schopnosti účastníků

ČEŠTINA PRO CIZINCE (intenzívní kurz)
Odborný garant:
PhDr. Jitka Sýkorová - Ústav jazykových a kulturních studií
Termín konání:
listopad 2008 - červen 2009
Počet účastníků:
6
Délka programu:
2 semestry (233 hodin)
Vzdělávací cíl:
porozumění řeči, písemnému projevu a základům gramatiky českého
jazyka
SPECIFICKÉ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
březen a květen 2008
9 + 14 – celkem 23 účastníků
2denní kurz
rozšíření znalostí a dovedností středního a vyššího managementu z oblastí
vedení pracovních týmů, efektivního vedení porad a specifických
manažerských dovedností

ZÁKLADY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

Ing. Ivana Blažková, Ph.D. (FRRMS)
duben 2008
11
2denní kurz
cílem semináře je přesvědčit účastníky o důležitosti znalosti finančního
řízení jako nástroje rozhodování a to nejenom ve své firmě
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PSANÍ VŠEMI DESETI

Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

Mgr. Jitka Machalová, Ph.D. (PEF)
2008
32
28 hodin
získání silné konkurenční výhody v administrativní činnosti; absolventi se
naučí psát všemi deseti metodou naslepo, osvojí si základy korespondence
a seznámí se s aktuálně platnou technickou normou pro úpravy textů

INOVACE ENVIRONMENTÁLNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ PRO WELLFARE

Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

Dr. Ing. Petr Marada (AF)
červen 2008
50
1 denní seminář
rozšíření znalostí a dovedností vedoucích pracovníků územních pracovišť
Pozemkového fondu ČR v oblasti environmentálních právních předpisů

Tabulka 4: Počty účastníků kurzu CŽV – oblast specializovaného vzdělávání
Kurzy CŽV

Počet účastníků
Jazykové kurzy
477
Čeština pro cizince
6
Specifické manažerské vzdělávání
23
Základy finančního řízení
11
Psaní všemi deseti
32
Inovace environmentálních právních předpisů a předpisů pro wellfare
50
599
CELKEM

Tabulka: Počty studentů a účastníků kurzů CŽV ICV MZLU v Brně v roce 2008
Vzdělávací aktivita
Bc. studijní programy
Kurzy CŽV v oblasti vzdělávání učitelů
Kurzy CŽV v oblasti kariérního vzdělávání
Kurzy CŽV v oblasti specializovaného vzdělávání
Univerzita třetího věku
CELKEM
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Počty studentů a účastníků kurzů CŽV
216
127
321
599
602
1 865

3. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Univerzita třetího věku (U3V) patří k nejvýznamnějším aktivitám v oblasti zájmových
programů celoživotního vzdělávání na Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně. V rámci ní
je již v šestém studijním roce (akademickém roce 2008/2009) organizován cyklus přednášek
a seminářů z různých oborů, a to zejména z oborů zemědělských, lesnických, dřevařských,
ekonomických, zahradnických a životního prostředí. Kromě základního všeobecného tříletého
cyklu nabízí U3V i nové možnosti svým absolventům, a to v podobě specializovaných
nástavbových programů a mimobrněnským zájemcům pobočky v Kyjově a Lednici (od října 2007)
a v Olomouci a Bruntále (od října 2008), které se setkávají s velkým ohlasem.
Nástavbové programy Zahrada a zdraví a Lesy a lidé (otevřené v akademickém roce
2008/2009) jsou určeny absolventům, kteří úspěšně dokončili své studium základního tříletého
cyklu U3V. V současnosti je navštěvuje celkem 84 posluchačů. Tyto programy jsou oproti
všeobecnému základnímu cyklu specializované a jejich obsahová náplň je výsledkem
dotazníkového šetření.
Studium v pobočkách U3V MZLU v Brně v Kyjově (83 posluchačů), v Lednici (66
posluchačů), v Olomouci (29 posluchačů) a v Bruntále (30 posluchačů) také probíhá formou
přednášek vždy 1x týdně. Na Klvaňově gymnáziu v Kyjově jsou zaměřeny všeobecně tak, aby
odpovídaly sférám působnosti MZLU v Brně. Na Zahradnické fakultě v Lednici, kde sídlí druhá
pobočka U3V, je výuka zaměřena jen na témata odpovídající zaměření fakulty (ve druhém ročníku
však bylo navíc na přání posluchačů zařazeno několik přednášek z Agronomické fakulty).
V Olomouci byla pobočka U3V založena při Střední škole zemědělské Olomouc a v Bruntále při
Obchodní akademii a Střední zemědělské škole Bruntál. Obě dvě tyto nové pobočky nabízejí
svým posluchačům všeobecné dvouleté studium.
Tabulka 5: Počty studentů U3V ICV MZLU v Brně v roce 2008
Počet
posluchačů
98
119
93
42
42
66
83
29
30
602

Univerzita třetího věku
1. ročník základního cyklu
2. ročník základního cyklu
3. ročník základního cyklu
Nástavbový program Zahrada a zdraví
Nástavbový program Lesy a lidé
Pobočka U3V Lednice (2 ročníky)
Pobočka U3V Kyjov (2 ročníky)
Pobočka U3V Olomouc (1 ročník)
Pobočka U3V Bruntál (1 ročník)
CELKEM

V současné době na Univerzitě třetího věku studuje rekordní počet 602 posluchačů,
přičemž většinu (82%) tvoří ženy. Co se týče věkové struktury, nalezneme na U3V nejvíce
posluchačů ve věku mezi 60 a 69 roky (58%). Průměrný věk se pohybuje kolem 64 let. Dokonce
U3V navštěvuje 21 manželských párů (nejvíce na pobočkách v Kyjově a v Lednici). Posluchači
mají převážně středoškolské vzdělání (68%), z vysokoškolsky vzdělaných posluchačů je mnoho
absolventů přímo z MZLU v Brně (bývalé Vysoké školy zemědělské) a to konkrétně 51
(26% všech vysokoškolsky vzdělaných posluchačů U3V MZLU v Brně).
I v roce 2008 dále rozvíjel svoji činnost KLUB U3V, který soustřeďuje
aktivní posluchače Univerzity třetího věku a organizuje vzdělávací, poznávací a kulturní akce
(např. zájezd na výstavu Albrechta z Valdštejna, procházky Brnem za významnými historickými
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památkami, zájezdy na zámky Křivoklát, Karlštejn a Konopiště, exkurze v brněnském planetáriu
atd.)
Institut celoživotního vzdělávání kromě přednášek nabídl posluchačům U3V řadu
dalších zajímavých akcí, kterých se v případě zájmu mohli zúčastnit.
Realizované akce v roce 2008
•

Cyklus přednášek na téma Brno v českých a evropských souvislostech

•

Počítačové kurzy Úvod do práce s PC, Word a Excel, Internetové technologie a Digitální
fotografie (ve spolupráci s ÚI PEF), díky kterým se posluchači naučili novým
dovednostem a mohli je využít při svých pravidelných návštěvách moderně vybavené
Internetové studovny U3V.

•

Cyklus přednášek emeritních rektorů brněnských vysokých škol - Přednáška Lesy a lidé
pana Prof. Dr. Ing. Miroslava Vyskota, DrSc.

•

Exkurze po arboretu MZLU v Brně s výkladem významného zahradního architekta pana
prof. Ing. Ivara Otruby, CSc.

•

Terénní cvičení na ŠZP Žabčice a na ZF v Lednici s pány prof. Ing. Vojtěchem
Řezníčkem a doc. Dr. Ing. Borisem Krškou

Jaro 2008 se na U3V neslo opět ve znamení pravidelných exkurzí, které podnikly
jednotlivé ročníky. První ročník navštívil Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Druhý ročník
zamířil na Zahradnickou fakultu do Lednice a nevynechal ani Valtice. Třetí ročník se seznámil
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (kde navštívil i přednášku o lidové kultuře) a památkami
města.
Mezi další významné akce v roce 2008 patřilo slavnostní vyřazení posluchačů U3V MZLU
v Brně dne 20. května 2008 a imatrikulace 1. ročníku základního tříletého cyklu U3V a nových
poboček U3V Lednice, Kyjov, Olomouc a Bruntál dne 7. října 2008. Zatímco v květnu bylo
vyřazeno celkem 66 přítomných posluchačů (z celkového počtu 75), v novém akademickém roce
2008/2009 bylo slavnostní imatrikulací přivítáno 191 nových zájemců o studium U3V (z celkového
počtu 235).
Bližší informace jsou k dispozici na www.icv.mendelu.cz/u3v (včetně harmonogramů
přednášek, tiskových zpráv, fotografií a videoukázek z nejrůznějších akcí).
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4. PORADENSKÉ CENTRUM
a) odborné poradenství

REALIZACE PROJEKTU „PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI ISO 9001:2000 – ZAVEDENÍ
SYSTÉMU KVALITY V ÚKZÚZ“
Zadavatel:
Ministerstvo financí ČR
Konečný příjemce: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Zhotovitel:
Sdružení dodavatelů – Ecommerce.cz, a.s., MZLU v Brně,
AutoCont CZ, .s.
Trvání:
05/2008 - 05/2009
Koordinátor projektu za MZLU: Ing. Pavel Máchal,CSc. (ICV)
Vedoucí řešitelského týmu za MZLU: Dr. Ing. Petr Marada (AF)
Stručný obsah projektu:
Náplní tohoto projektu je technická asistence při přípravě na
certifikaci ISO 9001:2000 a zavedení systému řízeného a
automatizovaného oběhu dokumentů (DMS) v Ústředním
kontrolním a zkušením ústavu zemědělském. MZLU v Brně je
dodavatelem aktivity A, tj. přípravy na certifikaci ISO
9001:2000. Hlavním cílem této aktivity je analyzovat
současný stav v ÚKZÚZ Brno, zaškolit pověřené
zaměstnance v dané problematice, navrhnout příručku
kvality, implementovat zpracovanou dokumentaci do systému
řízení, realizovat zkušební provoz řídícího systému a provést
kompletní interní audit připravenosti k certifikaci.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONÁNÍ MEZINÁRODNÍHO SEMINÁŘE V RÁMCI PŘÍPRAVY
NA PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU NA TÉMA „ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL“ KONANÉHO
PRO POTŘEBY ÚKZÚZ (18. - 19. 9. 2008)
Zadavatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
Koordinátor projektu: Ing. Eliška Ondráčková

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONÁNÍ MEZINÁRODNÍHO SEMINÁŘE V RÁMCI PŘÍPRAVY
NA PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU NA TÉMA „FYTOSANITÁRNÍ OTÁZKY“ KONANÉHO
PRO POTŘEBY STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY ČR (22. - 24. 10. 2008)
Zadavatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
Koordinátor projektu: Ing. Šárka Moravcová

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR:
Zadavatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
Koordinátor projektu: Ing. Šárka Moravcová
•
•

Funkční úkoly realizované v 5 etapách a specifikované smlouvou 14/IPPC/2008
Vypracování zprávy o hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) za
rok 2007 a 2008 týkající se kategorií 6.4, 6.5 a 6.6 dle zákona o integrované
prevenci
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ŘÍZENÍ A REALIZACE PROJEKTU „PRŮVODCE PRVÁKA“
Zadavatel:
Rektorát MZLU v Brně
Koordinátor projektu: Ing. Šárka Moravcová

b) profesní a psychologické poradenství pro studenty MZLU
NÁZEV PROJEKTU „SYNERGIE PROFESNĚ-PORADENSKÝCH SLUŽEB VYSOKÝCH ŠKOL“
Typ projektu:
Rozvojový projekt MŠMT na rok 2008
Trvání:
1/2008-12/2008
Koordinátor projektu: ICV VUT v Brně
Další řešitelé projektu: ICV MZLU v Brně, Masarykova univerzita
Řešitel projektu za MZLU: Ing. Pavel Máchal, CSc.
Kontaktní osoba:
PhDr. Jana Čihounková
V lednu roku 2008 bylo díky rozvojovému centralizovanému projektu
na ICV založeno Poradenské centrum pro studenty.
Hlavními aktivitami, které PC zdarma studentům i čerstvým
absolventům MZLU v Brně nabídlo, byly v roce 2008 především:
založení administrovatelné webové domény www.studentoviny.cz
(od jejího vytvoření zatím celkem 192 822 přístupů)

Tabulka č. 6: Přehled aktivit realizovaných v rámci projektu SYNERGIE
Realizovaná aktivita

Počet
Počet
zrealizovaných účastníků
kurzů/prezentací

Kurzy a tréninky měkkých dovedností (tzv. soft-skills):
Přípravné kurzy zaměřené na úspěšné uplatnění na trhu
práce

6

71

5

42

Prezentace zaměstnavatelů

3

44

Prezentace pro handicapované studenty

1

8

Psychologické poradenství

-

78

15

243

CELKEM
Profesní poradenství, sestavení osobnostního profilu

30 sestavení profilů
jednou za 2 měsíce

Newslettery

Všechny aktivity byly studentům poskytovány zdarma. Do všech aktivit Poradenského centra se
mohli zapojit i studenti různým způsobem znevýhodnění.
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5. VĚDA A VÝZKUM
Grantový projekt č. 406/06/1414 – udělen GA ČR na období 2006 – 2008
PŘÍPRAVA TECHNIKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ A ŘÍZENÍ LIDÍ V PODMÍNKÁCH INTEGRUJÍCÍ SE
EVROPY
Poskytovatel:
GA ČR
Trvání:
1/2006 – 12/2008
Řešitelské pracoviště: ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
Odpovědný řešitel: Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Spoluřešitelé:
PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV MZLU v Brně) - rok 2008
Ing. Pavel Máchal, CSc. (ICV MZLU v Brně) - rok 2008
Stručný obsah projektu:
Projekt byl zaměřen na důležitou problematiku inovace vzdělávání techniků
se zvláštním zaměřením na učitelství odborných předmětů a manažerskou
činnost při vedení lidí. Mezinárodní řešitelský tým (ČR, SR, Spolková
republika Německo) se zaměřil jak na teoretickou, tak i praktickou rovinu
řešení dané problematiky. V centru pozornosti stály především otázky
způsobů, jimiž humanitní aspekty a vědy užitečně vstupují a pronikají
do věd technických a zemědělských.
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6. DALŠÍ PROJEKTOVÁ ČINNOST
a) projekty
Název projektu:
„ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍ KAPACITY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V RŮZNORODÝCH
UNIVERZITNÍCH PODMÍNKÁCH“
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:
6/2006 - 6/2008
Spolupracující organizace - partner projektu: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Koordinátor projektu: Ing. Pavel Máchal, CSc.
Vedoucí řešitelského týmu pedagogických kompetencí: PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Vedoucí řešitelského týmu manažerských kompetencí: MVDr. Mirko Treu, CSc., VFU BRNO
Stručný obsah projektu:
Projekt řeší nápravu v oblasti rezerv v úrovni manažerských
a pedagogických kompetencí akademických pracovníků cíleným zvýšením
jejich profesní kapacity v uvedených oblastech. Na řešení projektu se budou
podílet 2 moravské univerzity - MZLU v Brně a VFU Brno. Hlavním cílem
projektu je zlepšení úrovně vzdělávání, zvýšení flexibility pracovní síly
a zvýšení zaměstnatelnosti a kvalifikace akademických pracovníků
a zájemců o další vzdělávání v různorodém univerzitním prostředí
prostřednictvím analýzy, vytvoření, ověření a pilotní realizace
přenositelného modelu vzdělávacích a tréninkových programů pro cílovou
skupinu.

Název projektu:
„ZKVALITNĚNÍ PROGRAMU PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM
REALIZACE SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE TRENÉRSKÝCH ZDROJŮ“
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:
6/2006 - 6/2008
Vedoucí koordinátor: Ing. Pavel Máchal, CSc.
Vedoucí realizačního týmu, garant modulů, vyučující: PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Stručný obsah projektu:
Za globální cíl projektu pokládáme zvýšení uplatnitelnosti absolventů
programu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně: Studium v oblasti
pedagogických věd – Učitelství odborných předmětů na trhu práce, přičemž
tímto způsobem budou naplněny též specifické cíle, tj. zkvalitňování
vzdělávání na vysokých školách i rozvoj dalšího vzdělávání na MZLU
v Brně. Cílovou skupinou programu jsou pedagogičtí pracovníci středních
odborných škol (tzv. univerzitních tréninkové škol), konkrétně učitelé
odborných předmětů, kteří zabezpečují na středních odborných školách
realizaci tématického celku – Praktická část ve vzdělávacím programu
celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně, tj. Studia v oblasti pedagogických
věd – Učitelství odborných předmětů
(tzv. učitelé – trenéři). Za konečnou cílovou skupinu považujeme zájemce
o dalším studium na MZLU v Brně v programu celoživotního vzdělávání.
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Název projektu: „MISTROVSKÁ ŠKOLA CUKRÁŘSKÁ“
Poskytovatel:
Jihomoravský kraj
Trvání:
1/2007 - 6/2008
Příjemce podpory:
Společenstvo cukrářů České republiky
Partner projektu:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Hlavní koordinátor projektu: MVDr. Dana Walterová (SC ČR)
Koordinátor projektu za MZLU: Ing. Šárka Moravcová

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je znovuobnovení tradice Cukrářské mistrovské školy v ČR
navazující na činnost do roku 1948 prostřednictvím vyvinutí metodiky
Mistrovské školy cukrářské a realizace prvního kurzu pro budoucí školitele.
Půjde o založení (v současnosti neexistujícího) systému dalšího profesního
vzdělávání v cukrářském oboru, který v ČR postupně nastaví a zajistí
kompetence pro manažery cukrářských provozů - cukrářské mistry. Z těchto
kvalifikovaných osob budou každoročně vybíráni ti, kteří obdrží titul
Cukrářský mistr ČR. Cílem projektu je pozdvihnout prestiž a profesní
uvědomění v oboru cukrářství a dosáhnout toho, aby titul Cukrářský mistr
ČR byl titulem uznávaným ČR i Evropskou unií.
b) konference
SPOLUÚČAST PŘI PŘÍPRAVÁCH A ORGANIZACI III. Mezinárodní konference
FORTECHENVI (Lesnická technika a životní prostředí)
Termín konání:
Místo konání:

26. - 30. 5. 2008
Praha, Hotel Dorint Don Giovanni

Organizační výbor:
Předseda:
Koordinátor projektu:
Vedoucí sekce 1:
Vedoucí sekce 2:
Vedoucí sekce 3:
Členové:

doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. (LDF)
Ing. Pavel Máchal, CSc. (ICV)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (LDF)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (LDF)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. (AF)
Ing. Radomír Klvač, Ph.D., Ing. Stanislav Liška (LDF)
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