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Činnost ICV Mendelu v Brně 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 Mendelu v Brně
5. Vědeckovýzkumná činnost
a) vědeckovýzkumná a projektová činnost
b) publikační činnost
c) ostatní
6.

Ostatní

1. BAKALÁŘSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
a) Učitelství odborných předmětů
Odborný garant:
Délka programu:

Počet studentů:
Akreditace:
Určen pro:

Vzdělávací cíl:

doc. 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: 59; 3. ročník: 31 – celkem 90 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:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
3 roky (180 kreditů)
1. ročník: 46; 2. ročník: 54; 3. ročník: 45 – celkem 145 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:

PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
3 roky (180 kreditů)
1. ročník: 73; 2. ročník: 13 – celkem 86 studentů
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
235
Technické znalectví a pojišťovnictví
86
CELKEM
321

2. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
a) Oblast vzdělávání učitelů
DOPLŇUJÍCÍ
PEDAGOGICKÉ
STUDIUM - UČITELSTVÍ
ODBORNÝCH
PŘEDMĚTŮ
(tzv. DOKONČOVACÍ KURZ PRO DENNÍ STUDENTY)
Odborný garant:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
Termín konání:
leden 2009– květen 2009
Počet účastníků:
22
Délka programu:
1 semestr
Vzdělávací cíl:
v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
získání pedagogické způsobilosti pro vyučování skupiny odborných
předmětů na středních školách, v návaznosti na vystudovaný
vysokoškolský studijní obor (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:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
Termín konání:
1. ročník: září 2009 - srpen 2011 – 18 účastníků
2. ročník: září 2008 – srpen 2010 – 20 účastníků
2. ročník (v roce 2009 jen praxe): září 2007 – listopad 2009 – 18
účastníků
Počet účastníků:
56
Délka programu:
4 semestry
Akreditace:
Rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci vzdělávacího programu
č.j.: 29 385/2005-25-334
Vzdělávací cíl:
v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
získání pedagogické způsobilosti pro vyučování skupiny odborných
předmětů na středních školách, v návaznosti na vystudovaný
vysokoškolský studijní obor (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:
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
Termín konání:
2.ročník: září 2008 – březen 2010 – 11 účastníků
Počet účastníků:

11

Délka programu:
Akreditace:
Vzdělávací cíl:

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
22
(dokončovací kurz pro studenty MZLU v Brně . prezenční forma))
Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství odborných předmětů
56
Studium v oblasti v oblasti pedagogických věd – Učitelství praktického
11
vyučování a odborného výcviku
CELKEM
89
b) oblast kariérního vzdělávání
STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ - KOORDINACE
V OBLASTI ICT
Odborný garant:
doc. Ing. Jiří Rybička, Ph.D. (PEF)
Termín konání:
4. běh: září 2007 – leden 2009
5. běh: březen 2008 – srpen 2009
6. běh: říjen 2008 – leden 2010
7. běh březen 2009 – září 2010
Počet účastníků:
24 (4. běh) + 17 (5. běh) + 17 (6. běh) + 18 (7.běh) – celkem 76
účastníků
Délka programu:
3 semestry
Akreditace:
Rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci vzdělávacího programu
č.j.: 29 385/2005-25-334
Vzdělávací cíl:
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:
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (PEF)
Termín konání:
3. běh: září 2007 – červen 2009
4. běh: září 2008 – červen 2010
Počet účastníků:
4 (3. běh) + 1 (4. běh) – celkem 5 účastníků
Délka programu:
4 semestry
Návaznost na studijní program Mendelu v Brně: Hospodářská politika a správa (PEF)
Vzdělávací cíl:
získání ucelených a v odborné praxi využitelných znalostí ze studijních
oborů Finance a Veřejná správa

EKONOMIKA A MANAGEMENT
Odborný garant:
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (PEF)
Termín konání:
1. běh: září 2009 – červen 2011
Počet účastníků:
5
Délka programu:
4 semestry
Návaznost na studijní program Mendelu v Brně: Ekonomika a management (PEF)
Vzdělávací cíl:
získání ucelených a v odborné praxi využitelných znalostí ze studijních
oborů
SPECIALIZAČNÍ STUDIUM ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ
Odborný garant:
Doc. ing. Radovan Pokorný, Ph.D. (AF)
Termín konání:
2. běh: říjen 2008 – červen 2010
Počet účastníků:
21 účastníků (2. běh)
Délka programu:
4 semestry
Návaznost na studijní program Mendelu v Brně: Rostlinolékařství (AF)
Vzdělávací cíl:
rozvoj profesní kompetence především zaměstnanců
rostlinolékařské správy v oblasti Rostlinolékařství

Státní

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Odborný garant:
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. (AF)
Termín konání:
4. běh: říjen 2007 – červen 2009
5. běh: říjen 2008 – červen 2010
6. běh: říjen 2009 – červen 2011
Počet účastníků:
18 (4. běh) + 23 (5. běh) + 16 (6. běh) – celkem 57 účastníků
Délka programu:
4 semestry
Návaznost na studijní program Mendelu 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 Mendelu v Brně: Zemědělská specializace, obor Odpadové
hospodářství (AF)
rozšíření znalostí a dovedností pracovníků státní správy a samosprávy
Vzdělávací cíl:
v oblasti ŽP, seznámení s novými postupy a informacemi v odpadovém
hospodářství a obecném managementu ŽP obcí
PORADCE PRO VÝŽIVU
Odborný garant:
Ing. Radka Burdychová, Ph.D. (AF)
Termín konání:
5. běh: únor – květen 2009, 6. běh: červen – srpen 2009, 7. běh: červen
– srpen 2009, 8. běh: září – listopad 2009, 9. běh: říjen – prosinec 2009,
1. běh v Praze: září – listopad 2009
Počet účastníků:
23 (5. běh) + 19 (6. běh) + 25 (7. běh) + 17 (8. běh) + 23 (9. běh) + 24
(1. běh v Praze) – celkem 131 účastníků

Délka programu:
1 semestr
Návaznost na studijní program Mendelu 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
REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH
ČINNOSTÍ
Odborný garant:
Dr. Ing. Petr Marada (AF)
Termín konání:
1.běh: únor - duben 2009, 2. běh: září – listopad 2009
Počet účastníků:
8 (1. běh) + 16 (2. běh) – celkem 24 účastníků
Délka programu:
1 semestr
Vzdělávací cíl:

Komplexní příprava pro výkon zemědělských činností. Zvládnutí
teoretického základu i absolvování praxe k ověření teoretických
poznatků. Znalosti získané během studia budou prověřeny
v závěrečném testu. Po jeho úspěšném složení získají účastníci
osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního programu,
které je zároveň podkladem pro zájemce o získaní dotací z EU.

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
Odborný garant:
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Termín konání:
1.běh: říjen 2009 – červen 2011
Počet účastníků:
14 (1. běh) – celkem 14 účastníků
Délka programu:
4 semestry
Vzdělávací cíl:
Cílem studia je komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti
oceňování podniku (odhadce, znalce, experta). Odbornou kvalifikaci
absolvent musí prokázat vysokou kvalitou vědomostí a znalostí
potřebných pro ocenění podniku. Součástí studia je také seznámení
s mezinárodními standardy, jejichž součástí jsou etické požadavky,
jejichž dodržování vytváří obraz kvalifikovaného a zodpovědného
výkonu této profese.

Tabulka 3: Počty účastníků kurzů CŽV – oblast kariérního vzdělávání
Kurzy CŽV
Počty účastníků
Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT
76
Hospodářská politika a správa
5
Ekonomika a management
5
Specializační studium rostlinolékařství
21
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí
57
Odpadové hospodářství a environmentální management obcí
14
Poradce pro výživu
131
Rekvalifikační kurz pro výkon obecných zeměděl. činností
24
Specializační studium Oceňování podniku
14
CELKEM
347

c) oblast specializovaného vzdělávání
JAZYKOVÉ KURZY
Odborný garant:
PhDr. Nataša Mocková (angličtina) – Ústav jazykových a kulturních
studií
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 Mrs. Cheray Hogan (angličtina konverzace)
Termín konání:
říjen 2008 – červen 2009
červenec – srpen 2009 (letní jazykové kurzy)
říjen 2009 – leden 2010 (angličtina konverzace)
říjen 2009 – červen 2010
Počet účastníků:
201 (ak. rok 08/09) + 31 (letní kurzy) + 69 (ak. rok 09/10) – celkem
301
Délka programu:
2 semestry,1 semestr nebo 32 hodin (letní kurzy)
Vzdělávací cíl:
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
6
Počet účastníků:
Délka programu:
2 semestry (233 hodin)
Vzdělávací cíl:
porozumění řeči, písemnému projevu a základům gramatiky českého
jazyka
PSANÍ VŠEMI DESETI
Odborný garant:
Mgr. Jitka Machalová, Ph.D. (PEF)
Termín konání:
ZS 2008/2009, LS 2008/2009, ZS 2009/10
Počet účastníků:
(28 ZS 2008/09 + 26 LS 2008/09 + 31 ZS 2009/10) – celkem 85
účastníků
Délka programu:
28 hodin
Vzdělávací cíl:
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
TESTOVÁNÍ ECDL START, ECDL CERTIFIKÁT
Odborný garant:
Ing. Anděla Matiášová, Ph.D.. (PEF)
Termín konání:
LS 2008/09
Počet účastníků:
13 ECDL Start + 5 ECDL Certifikát – celkem 18 účastníků
Délka programu:
ECDL Start 4 moduly (4 hodiny), ECDL Certifikát 7 modulů (7 hodin)
Vzdělávací cíl:
Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení
mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem -- ECDL
Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán
jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát
deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy
a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou
a efektivní práci s počítačem

EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ – FIREMNÍ ŠKOLENÍ
Odborný garant:
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (PEF)
Termín konání:
léto 2009
Počet účastníků:
20
Délka programu:
12 hodin
Vzdělávací cíl:
Zvýšit efektivitu práce s nejužívanějším počítačovým programem při
každodenních pracovních činnostech pracovníků Integra Žabčice, a.s.

Tabulka 4: Počty účastníků kurzu CŽV – oblast specializovaného vzdělávání
Kurzy CŽV
Počet účastníků
Jazykové kurzy
301
Čeština pro cizince
6
Psaní všemi deseti
85
Testování ECDL
18
Excel pro mírně pokročilé – firemní školení
20
CELKEM
430

Tabulka 5: Počty studentů a účastníků kurzů CŽV ICV Mendelu v Brně v roce 2009
Vzdělávací aktivita
Počty studentů a účastníků kurzů CŽV
Kurzy CŽV v oblasti vzdělávání učitelů
89
Kurzy CŽV v oblasti kariérního vzdělávání
347
Kurzy CŽV v oblasti specializovaného vzdělávání
430
CELKEM
866
d) další projektová činnost
ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ TECHNICKÝCH
PRACOVNÍKŮ V OBORU LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ
Poskytovatel:
Program rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství ČR
Trvání:
01/2009 - 06/2009
Spolupracující organizace - Sdružení lesních školkařů ČR
Řešitel projektu:
Ing. Kamil Nechuta
Stručný obsah projektu:
Uspořádaný vzdělávací třítýdenní cyklus měl za cíl doplnit a inovovat odborné
znalosti dotýkající se problematiky lesního školkařství těm technickým pracovníkům, kteří se
k řízení školkařských provozů dostali ve své profesní lesnické dráze dodatečně, náhodně, či
sami měli vlastní potřebu si své znalosti aktualizovat a inovovat.. Během celé akce zaznělo 37
tématických přednášek zabývajících se svým obsahem jak problematikou podnikání ve
školkařství , k oboru se vztahující legislativy, ekonomiky a marketingu, tak především
problematikou lesního semenářství a pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. V rámci
vzdělávacího cyklu se konala řada exkurzí a to ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství
a myslivosti, v.v.i., Výzkumné stanici v Opočně a ve výzkumné stanici téže organizace
v Uherském Hradišti. Další z exkurzí se odehrála v Semenářském závodě Lesů České

republiky, s. p. v Týništi nad Orlicí. Na konci kurzu každý z absolventů prošel závěrečnými
pohovory před čtyřčlennou odbornou komisí.
3. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Univerzita třetího věku na Mendelově univerzitě v Brně je jednou ze stěžejních aktivit
Institutu celoživotního vzdělávání (ICV) v rámci zájmového neprofesního vzdělávání.
Organizačně ji na ICV zajišťuje Oddělení vzdělávání seniorů (OVS).
Tabulka 6: Personální obsazení OVS v roce 2009
pozice
vedoucí OVS

zaměstnanec ICV
Bc. Soňa Novotná
Ing. Veronika
vedoucí OVS
Brázdová
studijní referentka Ing. Jana Švábenská

období
1 - 8 /2009

úvazek
1,0

9 - 12 /2009
1 - 12 / 2009

1,0
0,2

Financování OVS a U3V je realizováno prostřednictvím rozvojových projektů. V roce
2009 se jednalo o decentralizovaný RP „Univerzita třetího věku MZLU v Brně“
a centralizovaný RP podávaný prostřednictvím Asociace Univerzit třetího věku „Rozvoj
a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR“.
Tabulka 7: Přehled finančních prostředků z RP v roce 2009

název projektu

typ projektu
decentralizovaný RP
MŠMT

Univerzita třetího věku MZLU v Brně
Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku
v ČR
centralizovaný RP MŠMT
Finanční prostředky pro U3V v roce 2009

získaná
finanční
částka
900 tis. Kč
551 tis. Kč
1 451 tis.
Kč

Studium U3V je realizováno prostřednictvím základního programu „Člověk a příroda
na počátku třetího tisíciletí“ v Brně, dále formou specializovaných nástavbových programů
a pro mimobrněnské posluchače pak prostřednictvím programu „Člověk a zahrada“ na
pobočce v Lednici (při Zahradnické fakultě Mendelu v Lednici) a „Člověka a region“ na
pobočkách v Kyjově (při Klvaňově gymnáziu Kyjov), v Olomouci (při Střední škole
zemědělské v Olomouci), v Bruntále (při Obchodní akademii a Střední zemědělské škole v
Bruntále) a nově také ve Znojmě (při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti
Znojmo, Dvořákova 19).
Tabulka 8: Přehled počtu studentů U3V k 31. 12. 2009
základní program C-U3V
Brno

1. ročník
2. ročník

117
98

332

pobočka Bruntál

3. ročník
Ekonomika
Zahrada a zdraví
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1. ročník
2. ročník
1. ročník
2. ročník
1. ročník
2. ročník

pobočka Znojmo

1. ročník

nástavbový program
nástavbový program

pobočka Lednice
pobočka Kyjov
pobočka Olomouc

CELKEM

117
34
47
33
30
33
36
39
13
27
19
30
51

81

96
75
40
49
51
724

Základní program „Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí“ v Brně
•
•

LS 2008/2009 – 34 přednášek, 325 posluchačů
o slavnostně vyřazeno 92 posluchačů 3 .ročníku U3V
ZS 2009/2010 – 37 přednášek, 349 posluchačů
o imatrikulace 117 nových posluchačů

Nástavbové programy
Nástavbový program U3V je specializované dvousemestrální studium pro absolventy
základního programu C-U3V. Posluchači si vybírají z oborů Zahrada a zdraví, Ekonomika
a Lesy a lidé. Na začátku akademického roku jsou otevírány dva ze tří uvedených oborů
s nejvyšším počtem přihlášených.
• LS 2008/209 bylo realizováno celkem 20 přednášek nástavbových programů, a to
U3V NU3V-ZZ „Zahrada a zdraví“ a NU3V-LEL „Lesy a lidé“.
o účast celkem 84 posluchačů.
• ZS 2009/2010 bylo realizováno celkem 20 přednášek nástavbových programů
U3V NU3V-ZZ „Zahrada a zdraví“ a NU3V-EZZS „Ekonomika“.
o účast celkem 79 posluchačů.
Pobočky U3V
V období leden – květen 2009 (v rámci LS 2008/2009) bylo na pobočkách v Lednici,
Kyjově, Olomouci a Bruntále realizováno celkem 64 přednášek, kterých se zúčastnilo 208
posluchačů.
Dne 4. 6. 2009 na slavnostním vyřazení v Kyjově ukončilo studium prvních
43 posluchačů pobočky U3V.
V říjnu 2009 zahájila činnost pobočka Znojmo (při SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova
19). ZS 2009/2010 imatrikulace 161 nových posluchačů.
V rámci ZS 2009/2010, v období říjen – prosinec 2009 bylo na všech pobočkách
realizováno celkem 104 přednášek, který se zúčastnilo celkem 317 posluchačů.

Další aktivity
LS 2008/2009
• díky rozvojovému projektu „Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR“
realizace 4 počítačových kurzů (Úvod do práce na PC, Internetové technologie,
Digitální fotografie I. a II). Celkem 59 posluchačů.
• 11 exkurzí pro posluchače tří ročníků základního programu, nástavbové programy
a pobočky U3V:
LS 2008/2009 pobočka Brno
o „Funkce lesů a funkčně integrované hospodaření“, ŠLP Masarykův les
Křtiny (výuková stanice Silviculturum, arboretum Křtiny, arboretum
Řícmanice), celkem 72 posluchačů,
o „Moderní trendy v pěstitelství“ a „Krajinářská architektura“, Lednice
(Zahradnická fakulta MZLU, skleníky ZF, zahrada zámeckého parku
s odborným výkladem), celkem 87 posluchačů,
o „Univerzity třetího věku“, UTB Zlín, celkem 67 posluchačů
o „Zdravá výživa a zdravý životní styl“ (třeboňského rybářství celkem 30
posluchačů, Luhačovice, celkem 37 posluchačů)
o „Lesy a lidé“, ŠLP Křtiny (pila Olomučany, praktické ukázky lesní
techniky), celkem 32 posluchačů.
LS 2008/2009 – pobočka Lednice
o „Proměny krajiny venkova“ a „Život seniorů“, Kroměříž a okolí, celkem
25 posluchačů , Boskovice, Rájec, Prostějov a okolí, celkem 27
posluchačů.
LS 2008/2009 – pobočka Kyjov
o „Léčivé byliny kolem nás“ na Mendelu v Brně (arboretum), celkem 37
posluchačů
o „Krajina v proměnách času“ do Mikulova a Dolních Věstonic, celkem 40
posluchačů
LS 2008/2009 – pobočka Bruntál
o „Historie regionu a regionální historie zemědělství“ na Nový Dvůr,
Ostravy, Opavy a okolí, celkem 25 posluchačů.
LS 2008/2009 – pobočka Olomouc
o „Víno a zdraví“ na Zahradnickou fakultu Mendelu v Lednici, celkem 25
posluchačů.
KLUB U3V
Klub Univerzity třetího věku (KLUB U3V) se stal od svého vzniku v roce 2006
neodmyslitelnou součástí Univerzity třetího věku na Mendelu v Brně. Sdružuje aktivní
posluchače, ale také absolventy, kteří organizují celou řadu vzdělávacích, poznávacích
a kulturních a společenských aktivit nad rámec studia v základním programu či nástavbových
programech. V roce 2009 měl klub 35 aktivních členů, kteří však zajišťují a nabízejí aktivity
i všem ostatním posluchačům U3V v Brně.

o
o
o
o

Z desítek realizovaných akcí v roce 2009 to bylo například:
Prohlídka Moravského zemského archivu v Brně Bohunicích
přednáška doc. Pohankové na téma: „Problematika náboženských sekt“
prohlídka expozice Moravského kartografického centra ve Velkých Opatovicích
návštěva rodných domů G.J. Mendla v Hynčicích a F. Palackého v Boskovicích

o prohlídka paláců brněnské šlechty
o návštěva obrazů Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu
o prohlídka Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích
a další
Rozvoj Univerzity třetího věku na Mendelově univerzitě v Brně dokládá nejen nárůst
počtu studentů a nově otevíraných ročníků na pobočkách, ale také zájem o přihlášky a zápis
ke studiu. Přehled počtu posluchačů U3V v letech 2003 – 2009 je uveden v grafu 1.
Graf 1: Přehled počtu posluchačů U3V v letech 2003 - 2009
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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., Mendelu v Brně,
AutoCont CZ, .s.
Trvání:
05/2008 - 05/2009
Koordinátor projektu za Mendelu: Ing. Pavel Máchal,CSc. (ICV)
Vedoucí řešitelského týmu za Mendelu: 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.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR:
Zadavatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
Koordinátor projektu: Ing. Pavla Štěpánková
•
•

Funkční úkoly realizované ve 2 etapách a specifikované smlouvou
13/IPPC/2009
Vypracování zprávy týkající se problematiky bioplynových stanic a asanačních
podniků, která byla řešená v rámci technické pracovní skupiny pro Kafilérní
a asanační činnost zřízené na základě kat. 6.5 dle zákona 76/2002 Sb., (IPPC)

ORGANIZAČNÍ
„SOUČASNOST
EVROPĚ“
Zadavatel:

ZAJIŠTĚNÍ
KONÁNÍ
KONFERENCE
A
SEMINÁŘE
A PERSPEKTIVY ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK V

Projekt financovaný z Programu rozvoje venkova, opatření I.3.1 Další
odborné vzdělávání a informační činnost, a z MZe – Odbor vzdělávání
a poradenství
Trvání:
04/2009 - 07/2009
Koordinátor projektu: Ing. Pavla Štěpánková (ICV)
Garant: Dr. Ing. Petr Marada (AF)

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SEMINÁŘŮ O 6. PRIORITNÍ OSE OPŽP
Zadavatel:
Ministerstvo životního prostředí ČR, OP Životní prostředí, Prioritní osa
7, 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních
vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a
environmentálních informací.
Trvání:
06/2009 - 12/2009
Koordinátor projektu: Ing. Pavla Štěpánková
Stručný obsah:
Úspěch nabídky podané v rámci veřejné zakázky vyhlášené MŽP. Jednalo se o organizační a
administrativní zajištění 13 jednodenních seminářů ve 13 krajích České republiky. Semináře
měly za úkol zvýšit informovanost o 6. prioritní ose Operačního programu Životní prostředí
zaměstnanců veřejné a státní správy, kteří se podílejí na administraci projektů podpořených
z této prioritní osy. Mezi hlavní úkoly patřilo zajištění pronájmu přednáškových prostor,
organizační zajištění (příprava programu, zajištění průběhu seminářů, informačních materiálů,
občerstvení, zajištění lektorů, vyhodnocení seminářů), propagace seminářů a oslovení cílové
skupiny účastníků.
Název semináře
Počet seminářů Počet účastníků
Semináře o 6. prioritní ose OP ŽP
13
277

c) Poradenské centrum pro studenty Mendelu v Brně

NÁZEV PROJEKTU „Rozvoj VŠ poradenství v ČR“
Typ projektu:
Rozvojový projekt MŠMT na rok 2009
Trvání:
1/2009-12/2009
Koordinátor projektu:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Další řešitelé projektu:

Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita, Vysoké učení
technické v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Hradec
Králové, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Řešitel projektu za Mendelu v Brně:
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Kontaktní osoba:
PhDr. Jana Čihounková
Hlavními cíly projektu, k jejichž naplnění se Mendelu v Brně zavázala, bylo zavést koučování
a systemizovanou supervizi do oblasti vysokoškolského poradenství.
Tabulka 9: Přehled aktivit realizovaných Poradenským centrem pro studenty
Realizovaná aktivita

Rozsah

Počet
účastníků

Výcvik v koučování pro VŠ poradenské pracovníky
5 dní/ 40 hod.
Workshop pro pracovníky VŠ poraden o koučování a jeho
využití ve VŠ poradenství
1 wsh/ 8 hod.
1 přednáška/
Přednáška o možnostech koučování pro studenty
4 hod.

16

Individuální koučovací sezení pro studenty

12

22 hod.

Individuální supervize pro pracovník VŠ poraden

5 hod.
150 kusů
Příručka pro VŠ poradenské pracovníky „Koučem na vysoké
škole (ČIHOUNKOVÁ, J., ŠUSTROVÁ, M. Koučem na vysoké škole: v tištěné verzi
Příručka pro vysokoškolské poradce. 1. vyd. Brno: Ircaes, 2009. 64 s. + elektronická
verze
ISBN 978-80-254-6113-6)
Prezentace dílčích i celkových výsledků řešení projektu:

8

9

4

-

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2009, 8.-9. září 2009, Křtiny.
Kromě ústní prezentace v rámci konference jsou výsledky řešení projektu
prezentovány i formou příspěvku ve sborníku z konference:
ČIHOUNKOVÁ, J. Koučování a jeho aplikace v poradenské a
pedagogické praxi. In Mezinárodní vědecká konference celoživotního
vzdělávání 2009. s. 19-25. ISBN 978-80-254-5330-8.
Závěrečná konference rozvojového projektu č. C30 MŠMT ČR 2008 a
2009 Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR, 1.12.2009, Praha –
prezentace z konference je přístupná na webových stránkách projektu
(www.rozvojvsporadenstvi.cz).

-

-

Ostatní poskytnuté individuální psychologické služby nad
rámec projektu

48 hod.

17

127 hod.

66

CELKEM

5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST ICV MENDELUV BRNĚ
a) vědeckovýzkumná a projektová činnost

INTERNÍ VĚDECKOVÝZKUMNÝ PROJEKT
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké
a další tvůrčí činnosti Mendelu v Brně na období 2006 – 2010 a v souladu s Koncepcí rozvoje
vysokoškolského ústavu na léta 2008 – 2013 je od září 2008 roku uskutečňován interní
vědecko výzkumný projekt Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV Mendelu v Brně
vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe.
Hlavní cíle projektu:
• analyzovat kvalitu bakalářských studijních programů,
• zhodnotit kvalitu vzdělávacích programů dalšího odborného vzdělávání,
• posoudit kvalitu poradenské činnosti poskytované v rámci poradenského centra,
• zvýšit uplatnitelnost absolventů bakalářských studijních programů, frekventantů
kurzů a ostatních forem vzdělávání na ICV Mendelu v Brně,
• umožnit zvýšení odborné gramotnosti při poradenské činnosti na ICV Mendelu
v Brně.
Do projektu jsou zapojeny tyto součásti ICV Mendelu v Brně:
• Oddělení sociálních věd,
• Oddělení dalšího odborného vzdělávání,
• Poradenské centrum.
Publikační činnost spojená s řešením vědecko výzkumného projektu:
V souvislosti s řešením projektu bylo celkem publikováno 19 článků uveřejněných
ve vědeckých a odborných časopisech, ve sbornících z konferencí, 1 tisková zpráva.
VÝZKUMNÝ ZÁMĚR
Napojení ICV na řešení výzkumného záměru s id. č. 6215648904 a názvem „Česká
ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb
v nových podmínkách evropské-ho integrovaného trhu“, jeho tématického okruhu 02 Hlavní
tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních
procesů a adaptace subjektů na nové podmínky integrovaného trhu, který je realizován za
finanční podpory ze státních prostředků.
Tabulka 10: Přehled vědeckovýzkumných a dalších projektů podaných nebo řešených na ICV
Mendelu v Brně v roce 2009
Zadavatel

Počet

GAČR

1

NAZV
ČR

FRVŠ

1

2

Rozvojové ESF OP Ostatní
projekty
VK
MŠMT
7
7
2

Celkem

20

b) publikační činnost
Tabulka 11: Přehled počtu a druhů publikací za rok 2009
Monografie Původní
vědecké

Články ve
sbornících

Z toho v
zahraničí

Populárně
vědecké

Celkem
publikací

Recenze

3

práce
5

43

8

články
8

59

1

c) ostatní
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE ICOLLE 2009
Ve dnech 8. a 9. září 2009 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně při příležitosti 90. výročí jejího založení pořádán první ročník mezinárodní
vědecká konference ICOLLE 2009 (International Conference of Lifelong Education).
Cílem konference bylo zhodnocení současných trendů celoživotního vzdělávání
a transfer zkušeností pracovníků, kteří se touto problematikou zabývají. Proto byla v průběhu
konference ICOLLE 2009 věnována pozornost tématům dalšího odborného vzdělávání,
vzdělávání pedagogických pracovníků i seniorů. Na mezinárodní vědeckou konferenci
ICOLLE 2009 se přihlásilo 76 účastníků, přítomno vlastnímu jednání jich bylo 67.
STUDENTSKÝ INKUBÁTOR
9. 12. 2009 byl realizován Studentský inkubátor 2009, jehož hlavním cílem bylo
zapojení studentů bakalářských studijních programů do vědeckovýzkumné a odborného
činnosti ICV.
ZASTOUPENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ODBORNÝCH INSTITUCÍCH
A SPOLEČNOSTECH
Tabulka 12: Zastoupení akademických pracovníků ICV v odborných institucích a
společnostech
Vědecké rady ČR
2

Vědecké společnosti
5

Redakční rady
1

Celkem
8

ZVYŠOVÁNÍ VĚDECKO-PEDAGOGICKÉ KVALIFIKACE
• Habilitační řízení – 2
• Doktorské studijní programy (zahájení/průběh/ukončení) 1/2/1
Tabulka 13: Akademičtí pracovníci ICV Mendelu v Brně – * přepočtené počty
Akademičtí pracovníci

Vědečtí
odborní
celkem profesoři docenti
asistenti lektoři pracovníci
asistenti
8
0,2
0,2
4,6
3
0
0
* podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi
zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance
pracujícího na plnou pracovní dobu

Tabulka 14: Věková struktura akademických pracovníků ICV Mendelu v Brně
Věk

profesoři
celkem

do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
nad 70 let
Celkem

ženy

Akademičtí pracovníci
docenti
odb. asist. asistenti
celkem

ženy

1
1

1

2

1

celkem

ženy

celkem

ženy

2

2

2
2
1

2
1
1

2

1

4

3

5

4

Vědečtí
pracovníci

lektoři
celkem

ženy

celkem

Tabulka 15: Rozsahy úvazků akademických pracovníků na ICV Mendelu v Brně
Personální
celkem
prof.
doc.
ost.
DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.
zabezpečení
Rozsahy
úvazků akad.
pracovníků
do 30 %
1
1
do 50 %
do 70 %
1
1
1
do 100 %
9
2
7
6
Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof.
Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc.
6. Ostatní
HOSPODAŘENÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU ICV MENDELU V BRNĚ
V ROCE 2009
Tabulka 13: Přehled hospodaření ICV Mendelu v Brně v roce 2009
zdroj 1101
Náklady
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní neosobní neinvestiční náklady
Převod příspěvku do FPP
Náklady celkem
Příjmy
Mzdy
Pojištění
Stipendia
Ostatní neinvestiční náklady
Příspěvek na provoz ze SR celkem

v tis. Kč
4 875
1 639
664
220
7 398
4 877
1 658
166
697
7 398

ženy

zdroj 1502
Náklady
Výnosy
Rozdíl

v tis. Kč
983
1 019
36

zdroj 1105 - Rozvojové projekty
Náklady – NEI
Náklady - osobní vč. pojištění
Dotace – NEI
Rozdíl
Náklady - INV
Dotace - INV
Rozdíl

v tis. Kč
9 240
1 395
10 635
9 996
9 996
-

zdroj 1104 - OP VK ESF
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Neuznatelné náklady
Náklady celkem
zdroj 9506 Oddělení dalšího odborného
vzdělávání
Výnosy ODOV
Přímé náklady na zakázek
Odvod Ekonomickému oddělení MENDELU
Náklady ODOV (režie oddělení)
Zisk pro ICV

v tis. Kč
868
194
382
1 444
v tis. Kč
6 996
5 059
402
1 397
138

Na hlavní činnost byly vysokoškolskému ústavu přiděleny prostředky ve výši 7,4 mil. Kč,
tyto prostředky byly vynaloženy na pokrytí osobních nákladů spojených s realizací výuky
a zajištěním administrativního a technického zázemí pro bakalářské vzdělávání. Z přidělených
prostředků se podařilo převést prostředky ve výši 220 tis. Kč do fondu provozních prostředků
na rok 2010. Na zdroji 1502 – Výnosy ze vzdělávací činnosti byl dosažen zisk 36 tis. Kč.
V oblasti rozvojových projektů (zdroj 1105) se podařilo kolektivu vysokoškolského ústavu
získat prostředky ve výši 20,6 mil. Kč. Tyto prostředky byly bezezbytku vynaloženy na řešení
rozvojových projektů. V oblasti strukturálních fondů (zdroj 1104) byly realizovány dva
projekty ESF OP VK, v roce 2009 bylo na jejich realizaci vynaloženo 1,4 mil. Kč. Nedílnou
součástí hospodaření vysokoškolského ústavu tvoří Oddělení dalšího odborného vzdělávání
(zdroj 9506), kterému se podařilo realizovat tržby ve výši téměř 7 mil. Kč. Celoroční činnost
tohoto oddělení byla přínosem nejen pro VÚ ICV, a to ziskem 138 tis. Kč, ale také
představuje odvod na režiích pro rektorát Mendelu v Brně ve výši 402 tis. Kč.

