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1 Úvod
Název: Institut celoživotního vzdělávání
Používaná zkratka názvu: ICV
Adresa: Budova E, Zemědělská 5, Brno 613 00
Posláním Institutu celoživotního vzdělávání jako vysokoškolského ústavu Mendelovy
univerzity v Brně (MENDELU) je poskytovat vysokoškolské vzdělání ve vybraných bakalářských
a magisterských studijních programech, dále vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání
formou kontinuálního obnovování znalostí a dovedností a získávání nové kvalifikace jak pro
absolventy MENDELU, tak pro široký okruh ostatních zájemců. Institut současně organizuje
Univerzitu třetího věku jako zájmové studium občanů seniorského věku a nabízí široké veřejnosti
poradenské služby. V obecných rysech koncepce celoživotního vzdělávání ICV navazuje na
nabídku, kterou MENDELU poskytuje ve svých akreditovaných studijních programech tak, aby se
obdobné nebo překrývající kompetence daly získat i v programech celoživotního studia. Tato
základní nabídka je rozšiřována o znalosti speciální, související zejména se znalostmi jazykovými,
s rozvojem schopností zpracovávat informace, s moderními informačními technologiemi, se
zvyšováním znalostí souvisejícími s fungováním současné společnosti a ekonomiky, s podnikáním,
s fungováním organizačních struktur v současném podnikání i vazbami na globální ekonomické
prostředí a globalizační trendy. Výukové programy se dotýkají rovněž problematiky zemědělských
trendů, problematiky ekologie, práva, komunikace apod.
Organizační schéma ICV

1.1







Vysokoškolský ústav je tvořen šesti specializovanými odděleními:
Vedení VÚ,
Oddělení sociálních věd,
Oddělení dalšího odborného vzdělávání,
Oddělení expertního inženýrství,
Oddělení vzdělávání seniorů,
Poradenské centrum.
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Obrázek 1: Organizační schéma VÚ ICV

Vysokoškolský ústav, dle Zákona o vysokých školách, nemá vlastní akademický senát.
Důležité materiály VÚ ICV jsou proto ze zákona projednávány a schvalovány AS MENDELU.
V čele každého oddělení stál vedoucí jmenovaný ředitelem ICV.
I nstitut se jako součást MENDELU řídí zákonem č.111/98 Sb., v platném znění; vnitřními
předpisy MENDELU a navazujícími vnitřními předpisy Institutu, kterými jsou zejména:
 Statut MENDELU, registrovaný MŠMT ČR dne 30. 3. 2006, č. j. 8547/2006-30, poslední
změna registrovaná dne 30. 9. 2010, č. j. 25 285/2010-30;
 Volební a jednací řád akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně, registrovaný
MŠMT ČR dne 14. 10. 2010, č. j. 517/2010;
 Jednací řád vědecké rady vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, schválený Akademickým senátem
MZLU v Brně 29. 11. 2006;
 Studijní a zkušební řád MENDELU, registrovaný MŠMT ČR 15. 3. 2007,
č. j. 8620/2007-30;
 Stipendijní řád MENDELU, registrovaný MŠMT ČR 11. 4. 2008, č. j. 7289/2008-30;
 Disciplinární řád MENDELU; registrovaný MŠMT ČR dne 01. 02. 2010,
č. j. 2 423/2010-30.
5

1.2

Ředitel VÚ ICV
 doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Jmenovaný rektorem MENDELU.

1.3

Zástupci ředitele VÚ ICV
 doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
pro pedagogickou činnost
 Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
pro vědu a výzkum

1.4

Akademický senát MENDELU
Zástupci VÚ ICV v Akademickém senátu MENDELU:
 za akademické pracovníky: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.;
 za studenty: David Hegedüs (do 15. 7. 2010)
Stanislav Zmeška ml. (od 16. 7. 2010)

1.5

Vědecká rada VÚ ICV
Vědecká rada pracovala v roce 2010 ve složení:
 interní členové:
o prof. Ing. Libor Grega, Ph.D.
o doc. Ing. Vlastimil Chrást, CSc.
o doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
o doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
o prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
o doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc
o prof. Dr. Ing. Jiří Marek
o doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
o doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
o doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
o prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
o prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
o doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
 externí členové:
o doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
o Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc.
o doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
o prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
o prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc.
o prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
o doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
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Změny v roce 2010:
 Nově přijatí členové VR ICV:
o prof. Dr. Ing. Jiří Marek
o doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
 Zánik členství ve VR ICV:
o PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.
o prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
1.6

Zastoupení ţen
Zastoupení žen v akademických orgánech VÚ je následující:
 vedení VÚ – ženy na obou pozicích zástupce ředitele, vedoucí tří oddělení VÚ ze šesti,
 akademický senát – jedna žena
 vědecká rada – dvě ze třinácti interních členů, čtyři ze sedmi externích členů.

1.7

Zastoupení ICV v národních a mezinárodních organizacích

Tabulka 1: Zastoupení akademických pracovníků v odborných institucích a společnostech

1.8

Vědecké rady ČR

Vědecké společnosti

Redakční rady

Celkem

2

6

1

9

Kontakty vědecké komunity ústavu se zahraničím

Akademičtí pracovníci ICV navázali spolupráci zejména prostřednictvím smluv MENDELU
s následujícím zahraničními partnery:
 SPU v Nitre,
 UKF v Nitre,
 University of Zadar,
 Moscow State Linguistic University,
 Centres for Vocational Training, Greece,
 University of Silesia in Katowice,
 University of Education Freiburg,
 University of Szeged,
 University of Ljubljana,
 London Metropolitan University,
 Leuphana Universität Lüneburg,
 Humboldt-Universität zu Berlin,
 Dublin Institute of Technology,
 Stockholm Institute of Education- Lärarhögskolan,
 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt,
 University of Cadiz, Spain,
 New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria,
 Ural Federal State University, Yekaterinburg, Russia,
 Tyumen Oil and Gas State University, Russia.
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2 Kvalita a excelence akademických činností
Přístup ke vzdělávání

2.1

Tabulka 2: Přehled akreditovaných studijních programů a oborů na VÚ ICV
Studijní program

Studijní obor

Akreditace

Bakalářské studijní programy a obory (standardní doba studia 3 roky)
Specializace v pedagogice

Technické znalectví a pojišťovnictví

Učitelství odborných předmětů
Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku
Technické znalectví a pojišťovnictví

do 30. 11. 2016
do 31. 7. 2014
do 30. 4. 2012

Magisterské studijní programy a obory (standardní délka studia 2 roky)
Technické znalectví a expertní
Technické znalectví a expertní inţenýrství
do 30. 11. 2016
inţenýrství

Tabulka 3: Přehled akreditovaných studijních programů
Skupiny akreditovaných studijních
programů

Bakalářské

Studijní programy
Magisterské
Magisterské
navazující
P
K
P
K

Doktorské

Celkem studijních
programů

P
K
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
1
1
1
1
2
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a sluţby
ekonomie
právo, právní a veřejnoprávní činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
1
1
1
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem
3
Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma (popř. i distanční (D), tento údaj uveďte za lomítko
u kombinované formy).

2.2

Bakalářské vzdělávání

2.2.1

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: 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: 47; 3. ročník: 48 – celkem 95 studentů
rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci studijního programu č. j. 25863/200630/1; prodloužení akreditace č. j. 26301/2010-30/1
absolventy bakalářského studia v oboru zemědělském, potravinářském,
ekologickém, mechanizačním, ekonomickém, lesnickém, dřevařském,
zahradnickém nebo veterinárním
v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský studijní obor získání
8

pedagogické kvalifikace pro vyučování odpovídající skupiny odborných
předmětů na středních školách získáním vysokoškolského titulu Bc.
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Odborný garant:
Délka programu:
Počet studentů:
Akreditace:
Určen pro:
Vzdělávací cíl:

2.2.2

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
3 roky (180 kreditů)
1. ročník: 47; 2. ročník: 41; 3. ročník: 54; Celkem 142 studentů
rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci studijního programu č. j.25863/200630/1, prodloužení akreditace č. j. 19383/2010-30/1
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.
Studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví

Studijní obor: Technické znalectví a pojišťovnictví
Odborný garant:
Délka programu:
Počet studentů:
Akreditace:
Vzdělávací cíl:

2.2.3

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
3 roky (180 kreditů)
1. ročník: 57; 2. ročník: 39; 3. ročník 10 – celkem 106 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
Studijní program Technické znalectví a expertní inţenýrství

Studijní obor: Technické znalectví a expertní inženýrství
Tento studijní program bude vyučován od akademického roku 2011/2012.
Odborný garant:
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Délka programu:
2 roky (120 kreditů)
Počet studentů:
nově akreditovaný - v plánu 40 studentů do akad. roku 2011/2012
Akreditace:
rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci studijního programu č. j.26301/2010-30/1
Určen pro:
absolventy prvního stupně bakalářského studijního programu a oboru
Technické znalectví a pojišťovnictví uskutečňovaného na Institutu
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Dále umožňuje
prostupnost a pokračování v magisterském stupni studia pro absolventy
bakalářského studia technických a technicko-ekonomických oborů, zejména
Provoz techniky, Technologie odpadů, Automatizace řízení a informatika
a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku uskutečňovaných na
Mendelově univerzitě v Brně.
Vzdělávací cíl:
Cílem studia je vybavení absolventů souborem všeobecných, odborných
a specifických kompetencí, které se odvíjejí od kvalifikačních požadavků na
výkon povolání v oborech technického znalectví a expertního inženýrství.
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Profesionalita absolventa bude vytvořena uceleným systémem teoretických znalostí,
praktických dovedností, návyků i postojů z odborných technických a ekonomických disciplín
podpořených základními znalostmi z oblasti aplikované metrologie, bezpečnosti práce
a bezpečnosti technických systémů, environmentální bezpečnosti, právních a normativních
předpisů v rozsahu přiměřeném praktickým potřebám absolventa magisterského stupně
vysokoškolského vzdělání.
2.3

Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech

Tabulka 4: Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech
Skupiny akreditovaných studijních
programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a sluţby
ekonomie
právo, právní a veřejnoprávní činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

2.4

Studenti ve studijním programu
Magisterský
Bakalářský Magisterský
Doktorský
navazující
P
K
P
K
P
K
P
K

Celkem
studentů

43

63

106

75

162

237

118

225

343

Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů

Tabulka 5: Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů v období od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2010
Skupiny akreditovaných studijních
programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a sluţby
ekonomie
právo, právní a veřejnoprávní činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

Absolventi ve studijním programu
Magisterský
Bakalářský Magisterský
Doktorský
navazující
P
K
P
K
P
K
P
K

Celkem
absolventů

9

49

58

9

49

58
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2.5

Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech

Tabulka 6: Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech v období
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Skupiny akreditovaných studijních
programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a sluţby
ekonomie
právo, právní a veřejnoprávní činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

Neúspěšní studenti ve studijním programu
Magisterský
Bakalářský Magisterský
Doktorský
navazující
P
K
P
K
P
K
P
K

Celkem
studentů

10

37

47

11

51

62

21

88

109

2.6 Vyuţívání kreditového systému, vč. získání Dipploma Supplement Label a ECTS
Label
V návaznosti na realizaci cílů Boloňského procesu byl na vysokoškolském ústavu, v souladu
se standardy pro získání certifikátu ECTS Label a certifikát DS Label, v průběhu roku 2010
vytvořen a implementován ECTS kreditní systém. Pro všechny studijní předměty ve studijních
programech Specializace v pedagogice a Technické znalectví a pojišťovnictví byly zpracovány
ECTS sylaby, které obsahují základní informace o předmětu a jeho kreditové hodnotě, obsahu
vzdělávání, výstupy předmětu v podobě všeobecných a oborově-specifických kompetencí, aktivity
a studijní zátěž studenta, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. Ke studijním programům
a studijním oborům byly přiřazeny jádrové kompetence a definováno uplatnění absolventů na
trhu práce. Zavedení ECTS kreditů povede k rozšíření mobility studentů a tím
i k internacionalizaci vysokoškolského ústavu.
Všem absolventům bakalářských studijních programů je automaticky a bezplatně vydáván
dodatek k diplomu – Diploma Supplement. Dodatek k diplomu má formu a náležitosti dané
Evropskou komisí, Radou Evropy a UNESCO/CEPES. Dodatek podává standardizované informace
o dosaženém vzdělání a na Institutu celoživotního vzdělávání je vydáván v česko-anglickém jazyce.
2.7

Přehled kurzů celoţivotního vzdělávání

2.7.1

Oblast vzdělávání učitelů

Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství odborných předmětů (tzv. Dokončovací
kurz pro denní studenty)
Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
leden 2010 – květen 2010
6
1 semestr
v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
získání pedagogické způsobilosti pro vyučování skupiny odborných
11

předmětů na středních školách, v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský
studijní obor
Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství odborných předmětů
Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Akreditace:
Vzdělávací cíl:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
1. ročník: září 2010 - červen 2012 – 31 účastníků
2. ročník: září 2009 – červen 2011 – 17 účastníků
2. ročník (v roce 2010 jen praxe): – 19 účastníků
67
4 semestry
Rozhodnutí
MŠMT
ČR
o
akreditaci
vzdělávacího
programu
č. j.: 12 571/2008-25-273
v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
získání pedagogické způsobilosti pro vyučování skupiny odborných
předmětů na středních školách, v návaznosti na vystudovaný vysokoškolský
studijní obor

Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství praktického výučování a odborného
výcviku
Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Akreditace:
Vzdělávací cíl:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
1. ročník: září 2010 – prosinec 2011 – 15 účastníků
2. ročník: (v roce 2010 jen praxe) – 11 účastníků
26
3 semestry
Rozhodnutí
MŠMT
ČR
o
akreditaci
vzdělávacího
programu
č. j.: 14 116/2009-25-314
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 7: Počty účastníků kurzů CŽV – oblast vzdělávání učitelů
Kurzy CŢV
Doplňující pedagogické studium – Učitelství odborných předmětů
(dokončovací kurz pro studenty MZLU v Brně. prezenční forma))
Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství odborných předmětů
Studium v oblasti v oblasti pedagogických věd – Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku
CELKEM

2.7.2

Počty účastníků
6
67
26
99

Oblast kariérního vzdělávání

Studium k výkonu specializovaných činností – Koordinace v oblasti ICT
Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:

doc. Ing. Jiří Rybička, Ph.D. (PEF)
6. běh: říjen 2008 – leden 2010
7. běh březen 2009 – září 2010
8. běh březen 2010 – září 2011
17 (6. běh) + 18 (7. běh) + 20 (8. běh) – celkem 55 účastníků
3 semestry
12

Akreditace:
Vzdělávací cíl:

Rozhodnutí
MŠMT
ČR
o
akreditaci
vzdělávacího
programu
č. j.: 2971/2009-25-48
v souladu s podmínkami § 9 Vyhlášky MŠMT ČR 317/2005 Sb.
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním systému
pedagogických pracovníků

Ekonomika a management
Odborný garant:
Termín konání:

Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (PEF)
1. běh: září 2010 – červen 2012 – 6 účastníků
2. běh: září 2008 – červen 2010 – 3 účastníci
Počet účastníků:
9
Délka programu:
4 semestry
Návaznost na studijní program MENDELU: 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: Rostlinolékařství (AF)
Vzdělávací cíl:
rozvoj profesní kompetence především zaměstnanců Státní rostlinolékařské
správy v oblasti Rostlinolékařství
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí
Odborný garant:
Termín konání:

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. (AF)
5. běh: říjen 2008 – červen 2010
6. běh: říjen 2009 – červen 2011
7. běh: říjen 2010 - červen 2012
Počet účastníků:
23 (5. běh) + 16 (6. běh) + 16 (7. běh) – celkem 55 účastníků
Délka programu:
4 semestry
Návaznost na studijní program MENDELU: Technické znalectví a pojišťovnictví (ICV)
Vzdělávací cíl:
příprava specialistů pro výkon činnosti znalce v technickém oboru
a pro výkon činnosti samostatného likvidátora škodných událostí
i odhadce majetku
Poradce pro výživu
Odborný garant:
Ing. Radka Burdychová, Ph.D. (AF)
Termín konání:
7 (1. běh v Ostravě)
Počet účastníků:
7 účastníků
Délka programu:
1 semestr
Návaznost na studijní program MENDELU: 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
13

Rekvalifikační kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

Dr. Ing. Petr Marada (AF)
3. běh: únor - březen 2010, 4. běh: říjen - listopad 2010
14 (3. běh) + 14 (4. běh) – celkem 28 účastníků
1 semestr
komplexní příprava pro výkon zemědělských činností

Specializační studium oceňování podniku
Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
1. běh: říjen 2009 – červen 2011, 2. běh: říjen 2010 - červen 2012
14 (1. běh) + 20 (2. běh) – celkem 34 účastníků
4 semestry
Cílem studia je komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti oceňování
podniku (odhadce, znalce, experta).

Rekvalifikační kurz krizový manažer (manažer se zaměřením na krizové řízení)
Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (PEF)
říjen 2010 – leden 2011
9 účastníků
1 semestr
Cílem kurzu je poskytnout studentům ucelené vědomosti z oblasti krizového
managementu

Projektové řízení dle IPMA pro přípravu na ST. D
Odborný garant:
Termín konání:
Počet účastníků:
Délka programu:
Vzdělávací cíl:

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (ICV)
květen 2010 – červen 2010
10 účastníků
36 hodin
Kurz si klade za cíl seznámit své účastníky se všemi aspekty projektového
řízení, které jsou požadovány pro vykonání zkoušky dle IPMA pro stupeň D
(Certifikovaný projektový praktikant)

Tabulka 8: Počty účastníků kurzů CŽV – oblast kariérního vzdělávání
Kurzy CŢV
Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT
Ekonomika a management
Specializační studium rostlinolékařství
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí
Rekvalifikační kurz Krizový manaţer
Poradce pro výţivu
Rekvalifikační kurz pro výkon obecných zeměděl. činností
Projektové řízení dle IPMA pro přípravu na stupeň D
Specializační studium Oceňování podniku
CELKEM
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Počty účastníků
55
9
21
55
9
7
28
10
34
228

Oblast specializovaného vzdělávání

2.7.3

Tabulka 9: Kurzy v oblasti specializovaného vzdělávání
Termín
konání

Délka
programu

Počet
účastníků

celý rok 2010

32 - 50 hodin

235

Čeština pro cizince

10/10 - 6/11

560 hodin

12

Psaní všemi deseti

celý rok 2010

28 hodin

116

Angličtina pro profesionály

9/10 - 12/10

16 hodin

7

IT kurzy

9/10 - 12/10

9 hodin

18

Kurz Základy kreslení

9/10 - 2/11

30 hodin

20

Testování ECDL

2/10 - 6/10

4 - 7 hodin

18

Excel pro středně pokročilé - firemní školení

7/10 - 8/10

12 hodin

20

---

---

446

Kurzy CŢV
Jazykové kurzy

CELKEM

Tabulka 10: Počty studentů a účastníků kurzů CŽV ICV MENDELU v roce 2010
Vzdělávací aktivita
Kurzy CŢV v oblasti vzdělávání učitelů
Kurzy CŢV v oblasti kariérního vzdělávání
Kurzy CŢV v oblasti specializovaného vzdělávání
CELKEM

2.7.4

Počty studentů a účastníků kurzů CŢV
99
228
446
773

Další projektová činnost

Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství
Poskytovatel:
Program rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství ČR
Trvání:
01/2010 - 06/2011
Délka programu:
3 týdny / 15 dnů
Spolupracující organizace - Sdružení lesních školkařů ČR
Řešitel projektu:
Ing. Kamil Nechuta
Počet účastníků:
20
Vzdělávací cíl:
Uspořádaný vzdělávací 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.
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 tematických
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 školkařských provozech Lesoškolek, s.r.o. Řečany nad Labem, ve Výzkumném
ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumné stanici v Opočně a ve výzkumné stanici
15

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.
Tabulka 11: Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání
kurzy orientované
na výkon povolání
Skupina studijních
programů

přírodní vědy a nauky
technické vědy
a nauky
zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a sluţby
ekonomie
právo, právní
a veřejnoprávní
činnost
pedagogika, učitelství
a sociál. Péče
obory z oblasti
psychologie
vědy a nauky o kultuře
a umění
Celkem

do
15
hod.

do
100
hod.

více

do
15
hod.

2

4

do
100
hod.

U3V

7
3

1

1

3

1
1

11

6

2

3

2

více

3

1

Celkem

Z toho počet kurzů,
jejichţ účastníci
byli přijímaní do
akreditovaných
studijních
programů podle §
60 zákona o
vysokých školách

kurzy zájmové

5

8

16

8
5

4

3

2

1
1

26

10

Tabulka 12: Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na VÚ ICV
kurzy orientované
na výkon povolání
Skupina studijních
programů

do
15
hod.

do
100
hod.

přírodní vědy a nauky
technické vědy
a nauky
zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a sluţby
ekonomie
právo, právní
a veřejnoprávní
činnost
pedagogika, učitelství
a sociál. péče
obory z oblasti
psychologie
vědy a nauky o kultuře
a umění
Celkem

2.8 Odborná spolupráce
s odběratelskou sférou

Celkem

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

166

110

56

35

kurzy zájmové

více

do
15
hod.

110

56

do
100
hod.

U3V
více

56

358
10

12

370

52

62

62

99

99

93

20
10

317

56

s regionem,

378

20
12

propojení

773

teorie

a

praxe

300

a

spolupráce

Vysokoškolský ústav, od doby svého vzniku, intenzivně spolupracuje jak s vysokoškolskými
institucemi v rámci svého regionu, tak i s dalšími partnery nejen v České republice, ale
i v zahraničí.
Byla navázána spolupráce s akademickými pracovníky Filozofické fakulty, Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty UKF v Nitre. Dlouhodobými
odbornými partnery jsou dále pedagogičtí pracovníci vysokoškolského ústavu Masarykova ústavu
vyšších studií ČVUT v Praze a Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK
v Praze.
V oblasti pedagogického vzdělávání učitelů středních odborných škol jsou jeho blízkými
spolupracovníky akademičtí pracovníci Institutu vzdělávání poradenství ČZU v Praze a Katedry
pedagogiky a psychologie Fakulty ekonomiky a managementu SPU v Nitre.
V rámci psychologického poradenství pro studenty vysokoškolský ústav spolupracuje
s Poradenským centrem Masarykovy univerzity a Institutem celoživotního vzdělávání VUT v Brně.
Vysokoškolský ústav spolupracuje s celkem 40 SOŠ a SOU, na kterých studenti
bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice vykonávají svoji pedagogickou praxi.
Navazuje kontakty s perspektivními pracovišti pro uskutečnění praxe studentů bakalářského
studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví, případně i navazujícího magisterského
studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství.
"Poradenské centrum se zaměřuje v rámci projektu OPVK "MODUL – Moderní učitel"
(CZ.1.07/1.3.10/02.0026) ve spolupráci s firmou Profit, spol. s. r. o. na vzdělávání pedagogických
pracovníků základních a středních škol v Jihomoravském kraji formou tutorovaných
17

e-learningových kurzů. Dále administrativně zajistilo projekt Funkční úkoly zadaného
z Ministerstva zemědělství. Pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací v Praze vytipovalo
a oslovilo jednotlivé odborníky z univerzity, kteří se podíleli na aktualizaci odborné příručky
určené pro pracovníky Ministerstva zemědělství."
Univerzita třetího věku

2.9

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).
Financování OVS a U3V je realizováno prostřednictvím rozvojových projektů. V roce 2010
se jednalo o decentralizovaný RP „Univerzita třetího věku MZLU v Brně“, centralizovaný RP
podávaný prostřednictvím Asociace Univerzit třetího věku „Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci
U3V na českých vysokých školách“ a centralizovaný projekt „Kurzy celoživotního vzdělávání
pro Univerzitu třetího věku na MZLU v Brně“.
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 ve Znojmě (při
Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Znojmo, Dvořákova 19).
Tabulka 13: Přehled počtu posluchačů U3V k 31. 12. 2010
Místo realizace
Základní cyklus Brno
Nástavbový program
Pobočka Lednice
Pobočka Kyjov
Pobočka Olomouc
Pobočka Bruntál
Pobočka Znojmo

Ročník
I.
II.
III.
Zahrada a zdraví
Lesy a lidé
I.
II.
III.
I.
II.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.

Počet posluchačů
170
113
100
99
38
36
32
30
27
35
27
25
17
22
29
14
50

CELKEM

2.9.1

Celkem

383
137

98
62
52

68
64
864

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

 LS 2009/2010 – 34 přednášek, 406 posluchačů
o slavnostně vyřazeno 116 posluchačů 3. ročníku U3V
 ZS 2010/2011 – 37 přednášek, 520 posluchačů
o imatrikulace 170 nových posluchačů
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2.9.2

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 zdravý
životní styl a Lesy a lidé. Na začátku akademického roku jsou otevírány dva ze tří uvedených oborů
s nejvyšším počtem přihlášených.
 LS 2009/2010 bylo realizováno celkem 20 přednášek nástavbových programů, a to U3V
NU3V-ZZ „Zahrada a zdraví“ a NU3V-EZZS „Ekonomika a zdravý životní styl“.
o účast celkem 80 posluchačů.
 ZS 2010/2011 bylo realizováno celkem 20 přednášek nástavbových programů U3V NU3VZZ „Zahrada a zdraví“ a NU3V-LEL „Lesy a lidé“.
o účast celkem 134 posluchačů.
2.9.3

Pobočky U3V

V období leden – květen 2010 (v rámci LS 2009/2010) bylo na pobočkách v Lednici, Kyjově,
Olomouci, Znojmě a Bruntále realizováno celkem 104 přednášek, kterých se zúčastnilo 308
posluchačů.
Dne 12. 5. 2010 na slavnostním vyřazení v Brně ukončilo studium 34 posluchačů pobočky
Kyjov a 28 Lednice. 19. 5. 2010 se uskutečnilo slavnostní vyřazení 116 posluchačů U3V v Brně.
V rámci ZS 2010/2011, v období říjen – prosinec 2010 bylo na všech pobočkách
realizováno celkem 124 přednášek, který se zúčastnilo celkem 344 posluchačů. Byl otevřen
2. ročník na pobočce Znojmo, 3. ročník v Bruntálu a Olomouci. Z důvodu nízkého počtu uchazečů
nebyl otevřen 1. ročník v Olomouci.
2.9.4

Další aktivity určené posluchačům U3V

Tabulka 16: Aktivity U3V v LS 2009/2010
Název kurzu
Angličtina
Principy výţivy
Digitální fotografie I
Digitální fotografie II
Angličtina – pokračování
Celkem

Počet účastníků
48
10
18
17
24
117

Tabulka 17: Aktivity U3V v ZS 2009/2010
Název kurzu
Angličtina
Principy výţivy
Digitální fotografie I
Digitální fotografie II
Základy práce na PC
Internetové technologie
Obecné manaţerské vzdělávání
Celkem

Počet účastníků
21
4
18
16
12
12
11
94

Terénní cvičení pro studenty U3V proběhla v plánovaném rozsahu, přičemž terénní cvičení
pro 1. ročník se uskutečnilo ve dnech 13. a 20. 5. v ŠLP Křtiny v počtu 86 studentů, pro 2. ročník
ve dnech 11. a 18. 5. v Lednici – arboretum, zámecká zahrada s odborným výkladem (80 studentů)
a pro 3. ročník ve dnech 28. 4. a 5. 5. ve spolupráci s UTB ve Zlíně (87 posluchačů), jejíž součástí
byla i odborná přednáška s místními studenty U3V. Pro nástavbu Zahrada a zdraví bylo pořádáno
cvičení dne 17. 5. v Šošůvce na největší kozí farmě na jižní Moravě v počtu 31 studentů.
Studenti 3. ročníku U3V v Lednici byli na terénním cvičení v Brně v Arboretu dne 21. 4.
(29 studentů), 2. ročníku ve Znojmě 28. 4. (25 studentů) a první ročník v Kroměříži dne 6. 5.
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(30 studentů). Pobočka Olomouc byla 29. 4. v ŠLP Křtiny s 38 studenty. Pobočka Bruntál navštívila
4.5. Lednici a Valtice s 45 studenty stejně jako Znojmo 29. 4. se 41 studenty. Posluchači 1. ročníku
v Kyjově pořádali terénní cvičení dne 27. 4. do Botanické zahrady a Arboreta v počtu 32 studentů,
2. ročník byl v Mikulově dne 6. 5. s 32 studenty. Pro všechny ročník všech studijních programů byl
vytvořen a absolvován náležitý počet terénních cvičení vždy se zajištěným odborným výkladem
a výukovým programem.
Celkově bylo uskutečněno 15 terénních cvičení pro celkově 556 studentů (81 % posluchačů
U3V). V rámci meziuniverzitní spolupráce byla uskutečněna přednáška Jiřího Kolbaby – Fotograf
na cestách, dne 1. 12. 2010 v Aule MENDELU, které se zúčastnilo celkem 250 studentů Mendelovy
univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity a Masarykovy univerzity.
Dále byly v rámci rozvojového projektu AU3V uspořádány přednášky z gerontagogiky
a pedagogiky na téma Celoživotní vzdělávání a učení a Filozofie a poslání U3V s přednášejícím
Bc. Davidem Kryštofem z UPOL. Proběhly v Lednici dne 5. 11. 2010 (15 studentů) a v Bruntálu 22.
11. 2010 (25 studentů). Na dalších pobočkách (Olomouc a Kyjov) nebyly uskutečněny z důvodu
nízkého zájmu studentů. Další dvě přednášky s Bc. Davidem Kryštofem Celoživotní učení
a vzdělávání a Komunikace a asertivita byly uskutečněny 14. 12. 2010 v Brně s počtem
22 zúčastněných studentů.
Nad plánovaný rámec aktivit se uskutečnily dvě laboratorní cvičení s doc. Ing. Eduardem
Pokorným, Ph.D., kde si posluchači provedli rozbor půdy. Celkem se dvou cvičení zúčastnilo
40 studentů.
V rámci spolupráce s Radou seniorů ČR byly v ZS 2010/2011 uskutečněny dva přednáškové
cykly „Víno a zdraví“, „Zahrada a člověk“, které jsou určeny pro seniory mimo MENDELU.
Přednáškového cyklu „Víno a zdraví“ se v průběhu 4 přednášek zúčastnilo 35 seniorů
a „Zahradu a člověk“ absolvovalo 60 seniorů po dotaci 5 přednášek. Oba dva cykly budou
pokračovat v LS 2010/2011.
2.9.5

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 2010 měl klub 24 aktivních členů, kteří však zajišťují a nabízejí aktivity i všem ostatním
posluchačům U3V v Brně.
2.10 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti a posílení vazby mezi
touto a vzdělávací činností

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST ICV MENDELU V BRNĚ
2.10.1

Priority výzkumu

Vědeckovýzkumná činnost ICV byla v roce 2010, v souladu se Plánem vědeckovýzkumné
činnosti pro rok 2010, schváleným Vědeckou radou vysokoškolského ústavu Institutu
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně dne 10. 3. 2010, orientována
do následujících oblastí:
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a)

Podpora mezinárodní spolupráce

V oblasti mezinárodní spolupráce byly navázány nové kontakty se zahraničními
univerzitami (UKF v Nitre, SPU v Nitre, Universtiy of Zadar, atd.). Snahou vysokoškolského ústavu
je do roku 2015 vytvořit partnerskou síť minimálně s 10 zahraničními univerzitami.
V roce 2010 byla navázána spolupráce se zahraničními partnery s cílem zapojení
akademických pracovníků ICV do projektu 7. RP Evropského společenství pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace (2007 – 2013) – specifický program Spolupráce, aktivita 8 –
Společensko-ekonomické a humanitní vědy.
b)

Vlastní vědeckovýzkumná činnost

V roce 2010 ICV realizoval závěrečné etapy interního vědeckovýzkumného projektu
s názvem Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem
vzdělávací instituce a požadavkům praxe. Stěžejní výsledky výzkumného úkolu byly prezentovány
na řadě domácích i zahraničních konferencí, např. mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2010.
Hlavním výstupem bude mimo jiné vydání odborné knižní publikace.
V roce 2010 pokračovala spolupráce ICV s PEF a FRRMS při 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 evropského integrovaného trhu“, jeho
tematického 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 prostřednictvím MŠMT ČR.
ICV byl také řešitelem či spoluřešitelem dalších 2 projektů financovaných NAZV a MZe, řešící
problematiku Modelu multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích technologií a Inovace
kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství.
Prioritou v předešlém i nastávající období zůstává rovněž zapojení studentů všech
studijních programů do vědeckovýzkumné činnosti vysokoškolského ústavu. Výsledky této
činnosti jsou studenty prezentovány pravidelně na Studentském inkubátoru a na mezinárodní
vědecké konferenci ICOLLE.
c)

Příprava a realizace nových vědeckovýzkumných a jiných projektů

Pro rok 2011 Institut celoživotního vzdělávání připravil a podal celkem 13 projektů
s počátkem řešení v roce 2011:
 FRVŠ – 3 (Tvorba e-opor pro kombinovanou formu studia, Rozvoj poradenství),
 GAČR – podání grantové žádosti ve spolupráci s ČVUT v Praze,
 Rozvojové programy MŠMT ČR (5),
 Projekty ESF OP VK (4)
2.11 Významné výsledky řešených projektů v roce 2010
2.11.1
Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MENDELU vzhledem
k moţnostem vzdělávací instituce a poţadavkům praxe
Interní vědeckovýzkumný projekt
Hlavní koordinátor projektu: Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
Globálním cílem projektu je růst uplatnitelnosti absolventů studijních programů,
frekventantů kurzů a ostatních forem vzdělávání nebo uchazečů o zvýšení odborné gramotnosti
při poradenské činnosti na ICV MENDELU. Byla provedena analýza vzdělávacích potřeb studentů
bakalářských studijních programů, frekventantů kurzů. Dotazováni byli rovněž potenciální
zaměstnavatelé našich absolventů, krajské úřady a úřady práce. Pozornost byla věnována
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především postojům studentů učitelství k profilu absolventa příslušného studijního oboru,
problematice obsahu jednotlivých studijních oborů s orientací na její praktickou složku, výzkumu
profesních kompetencí studentů učitelství, nezbytných pro úspěšný pracovní život absolventa
vysoké školy. Na základě výsledků výzkumného šetření byly navrhovány mimo jiné některé
obsahové a metodické změny ve studijních oborech Učitelství odborných předmětů a Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku.
Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2010

2.11.2

Druhý ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2010,
konané pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Josefa Dobeše a rektora
Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc. Cílem mezinárodní vědecké
konference ICOLLE 2010 bylo zhodnotit současné trendy celoživotního vzdělávání a transfer
zkušeností. Na konferenci byla diskutována témata z oblastí dalšího odborného vzdělávání,
vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání seniorů.
Na konferenci byly řešiteli prezentovány výsledky interního vědecko-výzkumného projektu
a hlavní výsledky řešených projektů na ICV MENDELU.
Monografie „Vybrané problémy celoţivotního vzdělávání v evropském

2.11.3
kontextu“

LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. (ed.) Vybrané problémy celoživotního vzdělávání
v evropském kontextu. Brno: KONVOJ, 2010. ISBN 978-80-7302-160-3.
V monografii jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření realizovaného na Institutu
celoživotního vzdělávání v letech 2008 – 2010. Ve stěžejních kapitolách je věnována pozornost
problematice přípravného vzdělávání a dalšího odborného vzdělávání pedagogických pracovníků
v ČR a dalších státech evropského prostoru, je zde analyzován koncept celoživotního vzdělávání
v evropském kontextu, diskutována východiska seniorského vzdělávání a významu edukace pro
seniory a otevřena otázka financování univerzit třetího věku po roce 2012.
Vědeckovýzkumná činnost vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období
2006 – 2010 i její aktualizací na rok 2010 a v souladu s Koncepcí rozvoje vysokoškolského ústavu
na léta 2008 – 2013.

2.12 Publikační aktivita
Tabulka 18: Přehled počtu a druhu publikací
Ukazatel

Monografie

Původní
vědecké
práce

ICV

7

3

Z toho
Články ve
Z toho
v zahraničí sbornících v zahraničí
0

40

12

Populárně
vědecké
články
3

Recenze
Celkem
Citace
Expertízy
publikací
v RIV
Posudky
53

0

Stejně jako v předchozím sledovaném období největší část publikační aktivity
akademických pracovníků vysokoškolského ústavu je orientována na oblast článků ve sbornících
z konferencí. Vzrůst publikací (vzrůst o 130%) byl zaznamenán v ukazateli monografie. Slabou
stránkou zůstává publikační činnost v oblasti původních vědeckých prací, a to zejména
v impaktovaných časopisech. Tato skutečnost je dána zejména nízkým počtem těchto odborných
časopisů a dostupností publikace v nich.
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2.13 Významné odborné akce, semináře, konference v roce 2010
2.13.1

Setkání členů Asociace univerzit třetího věku

Pořadatel a garant: ICV MENDELU
Termín konání:
leden 2010
Na setkání byla zhodnocena činnost U3V na jednotlivých vysokých školách a byly zde
diskutovány otázky koncepce dalšího rozvoje a financování U3V v ČR.
2.13.2

2. ročník mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2010

Pořadatel a garant: ICV MENDELU
Termín konání:
září 2010
Ve dnech 14. a 15. září 2010 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně pořádán již 2. ročník mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2010 (International
Conference of Lifelong Learning). Cílem konference bylo zhodnocení současných trendů
celoživotního vzdělávání a transfer zkušeností pracovníků, kteří se touto problematikou zabývají.
Proto byla v průběhu konference ICOLLE 2010 věnována pozornost tématům dalšího odborného
vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků a seniorů.
2.13.3

Studentský inkubátor 2010

Pořadatel a garant: ICV MENDELU
Termín konání:
prosinec 2010
Druhý ročník přehlídky studentských prací studentů bakalářského studijního programu
Specializace v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku. Nejvýznamnější studentské práce jsou pravidelně
prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE, která je pořádána ICV MENDELU.
2.14 Infrastruktura VÚ ICV (materiální, technické a informační zajištění), dostupnost
informačních zdrojů a rozvoj komunikační infrastruktury
O průběžný rozvoj infrastruktury, v rámci disponibilních zdrojů, usiluje celý kolektiv ICV.
Hlavním zdrojem jsou dotace a grantové projekty (viz kapitola 6).
V roce 2010 byl v rámci infrastruktury realizován rozvojový projekt v celkové výši
10 190 000 Kč, s názvem „Finalizace zpřístupnění výukových programů CŽV na MENDELU
zdravotně handicapovaným studentům“.
Rekonstrukce budovy Institutu celoživotního vzdělávání sestávala z několika na sebe
logicky navazujících etap. Prakticky celá budova prošla rekonstrukcí a všechny prostory byly
vybaveny bezbariérovými prvky. Poslední etapa rekonstrukce – „Finalizace“ byla zaměřena na
opravu bezbariérového vstupu do budovy a následně do výtahu, především pak na kompletní
rekonstrukci 1. patra budovy. Dle schváleného projektu zde byly vybudovány mimo jiné – 2 nové
učebny, které vhodně doplňují chybějící bezbariérové výukové kapacity, a to nejen na Institutu, ale
i na univerzitě, dále byla zrekonstruována sociální zařízení a navýšen jejich počet – vč. WC pro
vozíčkáře a nová sprcha. V neposlední řadě byla vybudována relaxační místnost. Ta poskytuje
vítané zázemí nejen handicapovaným studentům, ale i seniorům z univerzity třetího věku nebo
těhotným studentkám. Stavební úpravy včetně vybavení uvedených prostor byly realizovány plně
v souladu se zadáním projektu.
I přes omezené finanční zdroje došlo také k částečnému doplnění knihovního fondu.
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Tabulka 19: Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
Přírůstek knihovního fondu za rok
Knihovní fond celkem

14
335 (129 centrální knihovna MENDELU, 206 ICV)

2.15 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků
Tabulka 20: Věková struktura akademických pracovníků
Věk
do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
Nad 70 let
Celkem

Akademičtí pracovníci
profesoři
docenti
odb. asist.
asistenti
lektoři
celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny celkem ţeny
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

2

1

5

3

5

Vědečtí
pracovníci
celkem ţeny

5

Tabulka 21: Přehled o počtu akademických pracovníků
Personální zabezpečení

celkem

prof.

Rozsahy úvazků akademických pracovníků
do 30 %
1
do 50 %
2
do 70 %
1
do 100 %
9
Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof.
Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc.

doc.

ostatní

2

2
1
7

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

1

Tabulka 22: Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010
počet
0
0

Profesoři jmenovaní v roce 2010
Docenti jmenovaní v roce 2010

věkový průměr
0
0

Tabulka 23: Akademičtí pracovníci – přepočtené počty
Akademičtí pracovníci
celkem
10,1

profesoři

docenti

odborní
asistenti

0,1

2

4,4

asistenti
3,6

lektoři

Vědečtí
pracovníci

lektoři

Vědečtí
pracovníci

Tabulka 24: Akademičtí pracovníci – fyzické počty
Akademičtí pracovníci
celkem
13

profesoři
1

docenti

odborní
asistenti

2

5

24

asistenti
5

1
1
6

2.15.1

Nabízené kurzy akademických pracovníků

ICV dbá, z titulu svého poslání, rovněž o přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro
akademické pracovníky. K jejich financování se využívají zejména prostředky z ESF, Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Konkrétně se jedná o aktivity spojené s realizací
projektů "Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení
konkurenceschopnosti - s pracovním názvem MIU - Mendelova interní univerzita", reg. č.:
CZ.1.07/2.2.00/07.0158 a "Inovativní systém přípravy pracovníků ve vědě a výzkumu", reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/09.0041.
Vzdělávací aktivity určené akademickým pracovníkům realizované v rámci projektu MIU:
 Teambuiding
 Osobnostní rozvoj
 Asertivita
 Český jazyk
 Písemný projev
 Zásady experimentální práce
 Psychohygiena – kurz proběhl 12. 11. a 10. 12. 2010
 Autorský zákon – kurz proběhl 3. 11. a 10. 11. 2010
 Pracovní právo
 E-opory v UIS
 Řízení vědy
 Informační technologie a gramotnost – využívání knih. inf. služeb
 SAP základy ovládání
 Řešení problémů
 Time management
U všech uvedených kurzů se počítá s tvorbou sylabu a následnou výukou. Její převážná část
bude probíhat v roce 2011.
Vzdělávací aktivity určené akademickým pracovníkům realizované v rámci projektu
"Inovativní systém přípravy pracovníků ve vědě a výzkumu":
 Informační zdroje pro Vav
 Práce s informačními zdroji
 Zapojení do mezinárodních sítí a projektů
 Zapojení OP Central Europe
 Publikační činnost v tuzemsku a zahraničí – kurz proběhl 18. 11., 2. 12. a 9. 12. 2010
 Řízení VaV v podmínkách univerzity
 Prezentace výsledků vědy
 Ochrana duševního vlastnictví
 Projektové řízení VaV – kurz proběhl 20. 10. 2010
 Kultura projevu výzkumníka
U všech uvedených kurzů se počítá s tvorbou sylabu a následnou výukou. Její převážná část
bude probíhat v roce 2011.
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3 Kvalita a kultura akademického ţivota
3.1

Sociální záleţitosti studentů a zaměstnanců
Sociální záleţitosti studentů

3.1.1

V roce 2010 žádali 3 studenti o sociální stipendium. Jedná se o studenty v tíživé sociální
situaci, kteří mají omezené zdroje příjmů. Několik studentů, s ohledem na sociální situaci, také
požádalo o snížení poplatku za vzdělání, pokud by přesáhli dobu studia, která je nyní bezplatná.
Všechny žádosti jsou posuzovány individuálně.
Dobré sociální klima se snaží zaměstnanci ICV podporovat také tím, že jsou vstřícní ohledně
vypisování zkušebních termínů na víkendové dny. Zvláště studenty ze vzdálených míst (Praha
a podobně) a studenty kombinované formy studia byla tato možnost často využívána.
Sociální záleţitosti zaměstnanců

3.1.2

Jedná se především o zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců ICV a vytváření
sociálně přátelského prostředí. Konkrétně se zohledňovalo postavení zaměstnanců, kteří pečují
o nezletilé děti. Podpořili jsme plánované založení univerzitní mateřské školy pro děti
zaměstnanců. Dále se aktuálně přizpůsobila pracovní doba – například zkrácením pracovního
úvazku, pracovní doby kombinované s domácí prací – aktuální stávající rodinné či zdravotní
situaci.
3.2

Poradenství, zajištění a hodnocení kvality poradenských sluţeb

3.2.1

Odborné poradenství

Projekt OPVK „MODUL – Moderní učitel“
Typ projektu:
Příjemce:
Trvání:

OPVK, Prioritní osa 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení
Profit, spol. s r.o., partner: ICV MENDELU
03/2010 – 06/2012

Stručný obsah projektu:
Projekt realizuje společnost Profit, spol. s r.o. společně s Mendelovou univerzitou v Brně
jako partnerem. Zaměřuje se na pedagogické pracovníky základních a středních škol
v Jihomoravském kraji. Náplní projektu je pořádání vzdělávací aktivit formou tutorovaných
eLearningových on-line kurzů v kombinaci s prezenčními workshopy. Jednotlivé kurzy jsou
zaměřeny na motivaci učitelů k zavádění ICT do výuky, metodiku elektronického vzdělávání,
zvyšování a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti IT gramotnosti, jazykových dovedností a na
orientaci v projektových cyklech a na práci v týmu.
Projekt OPŽP „Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum na MENDELU“
Typ projektu:
Příjemce:
Trvání :

OPŽP, Prioritní osa 5
a environmentálních rizik
MENDELU
07/2010 –12/2011

–

Omezování

průmyslového

znečištění

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je zajištění přístrojů do laboratoří Ústav zemědělské, potravinářské
a environmentální techniky na AF. Laboratoře svým vybavením budou poskytovat odborné zázemí
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při výzkumu a ověřování BAT technologií, a to pro kategorie zařízení zaměřených na výrobu
potravin, krmiv a asanační činnost.
Řízení projektů Ministerstva zemědělství ČR
Zadavatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
Koordinátor projektu: Ing. Pavla Štěpánková
Trvání:
04/2010 – 11/2010
Funkční úkoly realizované ve 2 etapách a specifikované smlouvou 13/IPPC/2010
a 14/IPPC/2010, Poradenské centrum zajistilo administraci projektu
Cílem bylo vypracování zprávy týkající se problematiky stimulace fermentačního procesu
v provozu bioplynových stanic a dále ovlivnění kvality digestátu bioplynových stanic vzhledem
k jeho následujícímu využití jako hnojivové zálivky v rostlinné výrobě
Příručka Ochrana životního prostředí ČR se zaměřením na zemědělství
Zadavatel:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI)
Koordinátor projektu: Ing. Pavla Štěpánková
Trvání:
04/2010 –07/2010
Koordinace aktualizace příručky „Ochrana životního prostředí ČR se zaměřením na
zemědělství“ pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací v Praze, kdy poradenské centrum
vytipovalo a oslovilo jednotlivé odborníky z univerzity, kteří se podíleli na aktualizaci.
3.2.2

Poradenské centrum pro studenty MENDELU

Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně
Typ projektu:
Rozvojový projekt MŠMT na rok 2010
Trvání:
1/2010-12/2010
Koordinátor projektu: VUT v Brně
Další řešitelé projektu: Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita
Řešitel projektu za MENDELU: PhDr. Jana Čihounková, Ing. Pavla Štěpánková
Projekt se zaměřil na studenty VŠ, ať už formou tréninku měkkých dovedností
a kompetencí potřebných pro úspěšný vstup na trh práce, tak i v individuálním poradenství.
Studenti měli možnost využít sestavení profesně osobnostního profilu s ohledem na jimi
studovaný obor a uplatnění v praxi. Uchazečům o studium na univerzitě byla poskytnutá
konzultace a psychodiagnostika s ohledem na volbu profesního směřování.
V rámci E-poradenství byly vypracovány otázky, na které se studenti nejčastěji ptají
v souvislosti se službami poradenského centra a jejich služeb. Byly také vytvořeny a vytištěny
letáky, které se zaměřují na studenty a jejich otázky před vstupem na trh práce.
Proběhla dvě dotazníková šetření: mezi výchovnými poradci na SŠ, kdy se zjišťovaly
potřeby studentů jakýmkoli způsobem znevýhodněných a možnost pomoci těmto studentům při
vstupu na VŠ. Další dotazníkové šetření se uskutečnilo mezi absolventy MENDELU v Brně
a zaměřilo se na jejich uplatnění na trhu práce, a nakolik jejich vysokoškolská příprava odpovídá
požadavkům praxe.
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Tabulka 25: Přehled aktivit realizovaných Poradenským centrem pro studenty
Realizovaná aktivita

Rozsah

Počet
účastníků

Tréninky měkkých dovedností (tzv. soft-skills)

9 přednášek/ 56 h

109

Přednášky o dovednostech a kompetencích potřebných pro
úspěšný vstup na trh práce

4 semináře/ 8 hod.

68

Individuální konzultace zaměřené na studium a kariéru

50 hod.

35

Profesně osobnostní profily

36 hod.

12

Poradenství pro uchazeče o studium na VŠ formou konzultace
nebo psychodiagnostiky

10 hod.

10

CELKEM

160 hod.

234

Rozvoj psychologického poradenství na vysokých školách v ČR
Typ projektu:
Trvání:
Koordinátor projektu:
Další řešitelé projektu:

Rozvojový projekt MŠMT na rok 2010
1/2010-12/2010
Vysoká škola ekonomická v Praze
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: PhDr. Jana Čihounková, Ing. Pavla Štěpánková
Hlavními cíli projektu, k jejichž naplnění se MENDELU v Brně zavázala, bylo poskytnutí
individuálního poradenství pro studenty, individuálního koučování pro studenty a přednášky
o koučinku. Uskutečnil se průzkum, který mapoval psychologické poradenství poskytovaného na
českých vysokých školách. Poradenský pracovník absolvoval vzdělání v koučinku formou
workshopů a zúčastnil se skupinové supervize.
Tabulka 26: Přehled aktivit realizovaných Poradenským centrem pro studenty
Realizovaná aktivita

Individuální psychologické poradenství
Přednáška o moţnostech koučování pro studenty
Individuální koučovací sezení pro studenty
Workshop pro pracovníky VŠ poraden o koučování a jeho vyuţití
ve VŠ poradenství
Skupinové supervizí setkání pro pracovníky VŠ poradenských
zařízení
CELKEM

3.3

Rozsah

Počet
účastníků

70 h

58

2 wsh/ 5 hod.

31

20 h.

20

2 wsh/ 16 hod.

6

5 hod.

5

116 hod.

120

Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů

V minulém roce zaměstnanci ICV důsledně dbali na respektování specifik studentů
se speciálními potřebami. Byla podporována jejich schopnost orientovat se v univerzitním
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prostředí. Zaměstnanci ICV byli s problematickou specifických nároků studentů seznámeni, a tak
byli schopni pomáhat studentům jak radou, tak konkrétními praktickými akcemi jako
přizpůsobení forem zkoušení, výuky. Významnou roli měl i systém poradenských služeb. Zde
studenti získali základní informace ohledně sociálně-právní problematiky, studijní podpory,
dostupnosti studijních materiálů a podobně. Všichni vyučující jsou odborníky a vytvářeli
požadované podmínky pro studenty.
Student se speciálními potřebami měl možnost požádat o podporu při studiu například
oslovením přímo vyučujícího nebo se obracel na Poradenské centrum ICV MENDELU.
Především studenty se zdravotním znevýhodněním byl využíván bezbariérový přístup
a pohyb v celém objektu ICV.
Dále se podpora zaměřila i na uchazeče o studium. V rámci akce Otevřených dveří měli
možnost se přímo seznámit a vyzkoušet si například bezbariérovost učeben, sociální zařízení
a podobně.
Všichni studenti měli možnost využívat technické vybavení univerzitních pracovišť sloužící
pro potřeby studentů se speciálními potřebami (přístup na PC, přístup do univerzitního
informačního systému, kompenzační pomůcky a podobně).
Vyučující důsledně uplatňovali individuální přístup ke každému studentovi s ohledem na
jeho speciální potřeby. Byla snaha nabízet studentům možnost volby a nechávat na jejich úvaze
a rozhodnutí, jaký typ podpory budou akceptovat. Tím se posiluje sebedůvěra, sebevědomí
studentů a buduje se u nich pocit odpovědnosti. Snahou ICV bylo vytvářet takové podmínky pro
studium, aby všichni studenti a uchazeči o studium, měli rovný přístup ke vzdělání.
3.4

Mimořádně nadaní studenti

V minulém roce byla nadaným studentům poskytnuta možnost účastnit se interního
vědeckého výzkumu, který realizuje ICV.
Dále mohli využít nabídek studentských výměnných pobytů na partnerských univerzitách.
Tato možnost byla využívána především v rámci jejich odborného studia (například
zemědělského, potravinářského, zahradnického, ekonomického zaměření). Ovšem během svých
pobytů získávali i zkušenosti a informace, které využijí jako budoucí učitelé s odborným
zaměřením.
U státních závěrečných zkoušek byly velmi kladně hodnoceny i některé bakalářské práce
a byla udělena cena ředitele ústavu ICV a cena rektora.
3.5 Partnerství a spolupráce, spolupráce
a uskutečňování studijních programů

VŠ

se

zaměstnavateli

při

tvorbě

Institut celoživotního vzdělávání dlouhodobě rozvíjí spolupráci s potenciálními
zaměstnavateli absolventů bakalářských studijních programů. V letech 2008–2010 byl ICV
řešitelem interního vědecko-výzkumného projektu s názvem Analýza vzdělávacích potřeb
studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe, jehož
cílem bylo mimo jiné růst uplatnitelnosti absolventů studijních programů, frekventantů kurzů
a ostatních forem vzdělávání, zkvalitnit odbornou přípravu budoucích absolventů a zlepšit
uplatnění absolventů na trhu práce. V rámci řešení tohoto projektu byli osloveni také
zaměstnavatelé absolventů všech studijních programů vysokoškolského ústavu.
ICV v roce 2010 rozšířil a zkvalitnil síť Univerzitních cvičných škol MENDELU, na kterých
studenti bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice mají možnost vykonávat
svoji pedagogickou praxi.
Spolupráce s komerční sférou je navazována také v souvislosti s realizací odborné praxe
studentů bakalářského studijního program Technické znalectví a expertní inženýrství. Partnerství
je rozvíjeno také prostřednictvím Poradenského centra ICV.
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3.6

Ubytovací a stravovací sluţby VŠ

Studenti bakalářských studijních oborů ICV MENDELU v Brně, prezenčního studia mají
možnost využívat ubytovacích a stravovacích služeb univerzity, které zajišťuje Správa kolejí
a menz Mendelovy univerzity v Brně. V roce 2010 nevyužil žádný student prezenční formy studia
možnosti ubytování na kolejích MENDELU v Brně. Pro studenty prvních ročníků zahajujících
studium na MENDELU v akademickém roce 2010/2011 byla v rámci práce komise rektora
pro ubytování rezervována kapacita 20 lůžek. Souhrnné informace o využití ubytovacích
a stravovacích služeb zpracovává Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně.
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4 Internacionalizace
4.1

Strategie VŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti

V oblasti mezinárodní spolupráce byly navázány nové kontakty se zahraničními
univerzitami (UKF v Nitre, SPU v Nitre, Universtiy of Zadar, University of Silesia in Katowice,
University of Education Freiburg, University of Szeged, University of Ljubljana, London
Metropolitan University, Leuphana Universität Lüneburg, Humboldt-Universität zu Berlin, Dublin
Institute of Technology, Stockholm Institute of Education- Lärarhögskolan, Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt, University of Cadiz, Spain, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, Ural
Federal State University, Yekaterinburg, Russia, Tyumen Oil and Gas State University, Russia).
Snahou vysokoškolského ústavu je do roku 2015 vytvořit partnerskou síť minimálně s 10
zahraničními univerzitami.
V roce 2010 byla navázána spolupráce se zahraničními partnery s cílem zapojení
akademických pracovníků ICV do projektu 7. RP Evropského společenství pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace (2007 – 2013) – specifický program Spolupráce, aktivita 8 –
Společensko-ekonomické a humanitní vědy.
Prioritou vysokoškolského ústavu zůstává rovněž postupné zapojování ICV do evropských
programů mezinárodní spolupráce v oblasti terciárního vzdělávání typu Lifelong Learning
Programme (program Leonardo da Vinci, Grundvitg, atd.), resp. programů pro spolupráci EU
s ostatními částmi světa (Erasmus Mundus, Tempus aj.)
4.2

Mobilita studentů a akademických pracovníků
Nebyla akademickými pracovníky VÚ ICV v roce 2010 využita.
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5 Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách
5.1

Systém hodnocení kvality vzdělávání na VŠ – vnitřní a vnější hodnocení

Rozsah a kvalita vzdělávací činnosti se odvíjí od počtu akreditovaných studijních programů,
počtu absolventů a počtu uchazečů o studium.
Jsou vytvářena a stále upřesňována jednotlivá kritéria tak, aby bylo dosahováno stále vyšší
úrovně v práci ICV.
Hodnotí se výsledky, kterých bylo dosaženo (počty studentů, absolventů, kvalifikace
a vědecké hodnosti zaměstnanců, počet přijímaných studentů, počet studentů opakujících ročník
a jiné), a také se hodnotí procesy, které k výsledkům vedly.
Všichni akademičtí pracovníci ICV byli hodnoceni ze strany vedení a také ze strany
studentů Sleduje se úroveň výuky (využívané metody a formy výuky, formy hodnocení studentů,
respektování specifických vzdělávacích potřeb studentů). Konkrétně se využívaly náslechy kolegů,
dále hospitační návštěvy, konzultace nad problémy výukového rázu v rámci porad ICV.
Jako podnětný zdroj informací se jeví i sdělení od studentů, kteří mohou v rámci
Univerzitního informačního systému vkládat své postřehy o výuce jednotlivých vyučujících, včetně
námětů k rozšíření výuky a podobně.
Využívala se i data z dotazníkových šetření mezi studenty na úroveň výuky, které byly
součástí výzkumného projektu realizovaného ICV. Dále byly zjišťovány názory zaměstnavatelů
a zástupců praxe na profil a uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Minulý rok byla také podána žádost o reakreditaci dvou oborů studijního programu
Specializace v pedagogice. Jedná se o obory Učitelství odborných předmětů a Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku. Obě žádosti byly vyřízeny kladně a akreditace byla
udělena na 4 roky u Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a na šest let u oboru
Učitelství odborných předmětů.
Dále prošla úspěšně žádost o akreditaci studijního oboru Technické znalectví a expertní
inženýrství – následné magisterské studium na 6 let.
Minulý rok kladl ICV důraz na realizované praxe studentů. Praxe byly organizovány na
školách, které jsou cvičnými školami ICV a které spolupracují s ICV už dlouhou dobu. Studenti
obdrželi přesně zpracovaný harmonogram praxí a jejich obsahovou náplň. Studenti byli
pravidelně v kontaktu se svými vedoucími praxe a měli možnost s nimi konzultovat, jak přípravu
na výuku, tak samotnou praxi.
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6 Rozvoj vysoké školy
6.1

Grantové projekty a zakázky v roce 2010

Tabulka 27: Přehled grantových projektů a zakázek resortu Ministerstva zemědělství ČR
Ukazatel
Fakulta
ICV

Granty NAZV
řešitelé
počet
tis.Kč
-

Zakázky
MZe ČR
počet
tis.Kč
2
588

Granty NAZV
spoluřešitelé
počet
tis.Kč
1
1290

Celkem
počet
3

tis.Kč
1878

1. doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. – řešitel, doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. – spoluřešitel
 QH71159 Model multikriteriálního hodnocení přibližovacích technologií
 doba řešení 1. 5. 2007 – 31. 10. 2011
 přidělené finanční prostředky pro rok 2010 1290 tis., z toho investice 0
2. Ing. Kamil Nechuta – řešitel
 09/007/1310b/564/003350 Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního
školkařství
 doba řešení 1/2010 – 9/2010
 přidělené finanční prostředky pro rok 2010: 256 tis. Kč, z toho investice 0
3. Ing. Pavla Štěpánková – řešitel
 13/IPPC/2010 a 14/IPPC/2010 Funkční úkol Mze - Stimulace fermentačního
procesu v provozu bioplynových stanic a Ovlivnění kvality digestátu
bioplynových stanic vzhledem k jeho následujícímu využití jako hnojivové
zálivky v rostlinné výrobě
 doba řešení 4/2010 – 11/2010
 přidělené finanční prostředky pro rok 2010 332 tis. Kč, z toho investice 0
6.2

Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol

Tabulka 28: Přehled grantových projektů – resort MŠMT ČR

Ukazatel

Fakulta
ICV

Výzkumná
centra
počet
-

tis.Kč
-

FRVŠ
řešitelé
počet
1

tis.Kč
1699

FRVŠ
spoluřešitelé
počet
-

tis.Kč
-

Aktuálně
uvést
programy dle
zadané
osnovy, vţdy
jednotlivě
počet tis.Kč
-

Výzkumné
záměry
počet
-

tis.Kč
-

Celkem

počet
1

tis.Kč
1699

1. Ing. Jiří Potáček, CSc. – řešitel, doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., Bc. Richard Hartmann spoluřešitelé
- 1198/2010 Rozvoj specializovaných počítačových a prezentačních učeben
Institutu celoživotního vzdělávání
- doba řešení od 1/2010 – do 12/2010
- přidělené finanční prostředky pro rok 2010 1699 tis. Kč, z toho investice 1699 tis.
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6.3

Zapojení do Rozvojových programů pro VVŠ v roce 2010

Tabulka 29: Zapojení do Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy v roce 2010
Rozvojové programy pro veřejné vysoké
školy

Počet
podaných
projektů

Počet
přijatých
projektů

3

3

0

1 514 tis.

2

2

0

659 tis.

1

1

4 284 tis.

5 906 tis.

Poskytnuté fin. prostředky
v tis. Kč
kapitálové
běţné

Jmenovitě projekty
Program na podporu vzdělávání seniorů
Program na podporu vzájemné
spolupráce vysokých škol v oblastech
jejich činnosti, které nelze podpořit
z operačních programů
Program na podporu znevýhodněných
osob při vstupu a studiu na vysoké škole
včetně celoţivotního vzdělávání

6.4

Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU

Tabulka 30: Čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU
Operační
program
OP VK

OP VK
OP VK
OP VK

Oblast podpory
(název)
1.3 Další vzdělávání
pracovníků škol
a školských zařízení
1.3 Další vzdělávání
pracovníků škol
a školských zařízení
2.2 Vysokoškolské
vzdělávání
2.3 Lidské zdroje ve
výzkumu a vývoji

Projekt

Realizace
projektu

Poskytnuto tis.,
běţ./kapitálové
celkem MENDELU

Poskytnuto tis.,
běţ./kapitálové v roce
2010 (včetně partnerů)

CZ.1.07/1.3.
00/14.0051

4/20103/2013

C: 14 697 tis.
ICV: 2 739 tis.

48,9 tis.

CZ.1.07/1.3.
10/02.00226

3/20106/2012

1 821 tis.

230 tis.

CZ.1.07/2.2.
00/07.0158
CZ.1.07/2.3.
00/09.0041

5/20094/2012
7/20096/2012

5 033 tis.

987, 5 tis.

11 921 tis.

801 tis.

34

7 Závěr
7.1

Shrnutí podstatných skutečností z jednotlivých kapitol výroční zprávy

Bakalářská studia
Lze konstatovat, že se úspěšně realizovala výuka v bakalářském studijním programu
Specializace v pedagogice. Byly schváleny žádosti o reakreditaci dvou studijních oborů: Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku a Učitelství odborných předmětů. Nově byl
akreditován studijní obor Technické znalectví a expertní inženýrství. Byl brán zřetel na specifické
vzdělávací potřeby studentů.
Celoživotní vzdělávání
Oddělení dalšího odborného vzdělávání vyškolilo za rok 2010 celkově 773 studentů
a účastníků kurzů CŽV v celkem 26 kurzech, z něhož je 10 akreditovaných. Jednalo se především
o kurzy orientované na výkon povolání a s hodinovou dotací větší než 100 hodin.
Univerzita třetího věku
Univerzita třetího věku (U3V) na Mendelově univerzitě v Brně zastupuje důležitou oblast
sociálního života seniorů v ČR. Systematizace vzdělávání, vysoká odborná úroveň přednášek
a široký výběr doplňkových krátkodobých kurzů zajišťují dostatečný prostor pro individuální
potřeby každého posluchače. Zpětnou vazbou kvalitního a příjemného studijního prostředí je
neustále se zvyšující zájem seniorů o studium na U3V MENDELU.
Věda a výzkum
Kvalita vědeckovýzkumné činnosti je pravidelně hodnocena Vědeckou radou
vysokoškolského ústavu institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Vědecká
rada je pravidelně seznamována s výsledky výzkumné činnosti ICV, publikační činností
jednotlivých akademických pracovníků i s prioritami pro další období i dalšími významnými
akcemi pořádanými vysokoškolským ústavem. Priority vysokoškolského ústavu pro další období
byly vymezeny do tří základních oblastí - orientace na mezinárodní spolupráci, příprava
a realizace vědeckovýzkumných projektů a cíleně orientovaná publikační činnost akademických
pracovníků ICV.
Poradenské centrum
Činnost Poradenského centra se zaměřila na několik typů projektů. Prvních z nich bylo
řešení projektů financovaných z evropských peněz. Týká se to spolupráce na projektu, který se
zaměřuje na vzdělávání pedagogickým pracovníků základních a středních škol v Jihomoravském
kraji formou tutorovaných e-learningových kurzů (projekt OPVK), dále pak projektu na investice
do přístrojového vybavení pro Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF
(projekt OPŽP). Poradenské centrum se podílelo na spolupráci na projektu z Ministerstva
zemědělství (Funkční úkoly) a dále z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze
(aktualizace příručky).
V rámci psychologického poradenství se díky rozvojovým projektům uskutečnily
přednášky týkající se kompetencí potřebných pro úspěšný vstup na trh práce, psychologické
poradenství, koučování, to vše zaměřené hlavně na studenty MENDELU, popř. i studentů z dalších
brněnských univerzit. Uskutečnilo se několik dotazníkových šetření – uplatnění absolventů
MENDELU na trhu práce, dotazníkové šetření mezi poradci na SŠ, mapování psychologického
poradenství na vysokých školách.
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Silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby; hlavní problémy a zásadní představy o jejich
řešení
Tabulka 31: Silné a slabé stránky
Silné stránky
1. Schopnosti pracovat v týmu
2. Flexibilní pracovní kolektiv
3. Marketingově orientované vedení
VÚ
4. Vlastní prostory
5. Aktivizace v oblasti
internacionalizace vědeckovýzkumné činnosti
6. Výrazná snaha akademických
pracovníků o získání grantové
podpory výzkumu
7. Vytvoření podmínek pro
profesionální řízení projektů
výzkumu a vývoje
8. Lidské zdroje s vazbou na
poradenství
9. Tvořivá invence pracovníků
Poradenského centra

Slabé stránky
1. Různorodá profesní orientace
pracovníků
2. Malé zkušenosti akademických
pracovníků s vědecko-výzkumnou
činností
3. Široké spektrum realizovaných
aktivit
4. Nedobudované materiální zázemí
5. Nezkušenost akademických
pracovníků s oblastí
internacionalizace vědeckovýzkumné činnosti
6. Nezkušenost akademických
pracovníků s tvorbou výzkumných
projektů
7. Velké množství realizovaných
projektů
8. Finanční prostředky získávané
pouze prostřednictvím projektů
9. Omezená personální kapacita
10. Rezervovanost akademické obce
MENDELU

10. Snaha o rozvoj poradenské činnosti
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Tabulka 32: Příležitosti a hrozby
Příležitosti
1. Stát se renomovaným vědeckopedagogickým pracovištěm
2. Vytvořit špičkové pracoviště
MENDELU

Hrozby
1. Vnímání VÚ ICV fakultami jako
konkurenta
2. Nedostatek finančních prostředků
3. Potenciální neochota fakult
spolupracovat v oblasti
celoživotního vzdělávání
4. Neochota vnímat VÚ ICV jako
zkušeného organizátora
a realizátora celoživotního
vzdělávání

3. Rozšířit celoživotní vzdělávání
v podmínkách MENDELU
4. Nabídnout fakultám možnost
organizování a realizace
celoživotního vzdělávání
5. Zapojovat odborníky fakult do
lektorských činností
6. Rozvíjet spolupráci napříč
univerzitou

5. Obava ze spolupráce s VÚ ICV
6. Preference autonomie fakult na
úkor celouniverzitní kooperace
7. Nepřesná informovanost
o zaměření
a činnosti VÚ ICV
8. Nedoceňování významu
celoživotního vzdělávání

7. Široké spektrum potenciálních
klientů VÚ ICV
8. Vytvořit přidanou hodnotu
absolventů a pracovníků MENDELU
Hlavní problémy VÚ ICV MENDELU

Výchozí problém je možné spatřovat v nedostatečné profilaci aktivit realizovaných
VÚ ICV. Proto je třeba soustředit pozornost na dokončení profilace vysokoškolského ústavu jako
celku, s ohledem na jeho jednotlivé oblasti činností:
 Zkvalitňování
oblasti
vzdělávání
akademických
pracovníků
MENDELU
a pedagogických pracovníků středních odborných škol:
o vytvořit podmínky pro kariérní růst akademických pracovníků MENDELU;
o uskutečňovat pedagogicko-psychologické vzdělávání akademických pracovníků
univerzity;
o připravovat nové Bc., případně Mgr., studijní programy a obory směřující
do oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních odborných škol.
 Aktivizace oblasti celoživotního vzdělávání v rámci VÚ ICV:
o zvýšit informovanost akademické obce o zaměření aktivit VÚ ICV;
o vytvořit podmínky pro vyšší motivaci jednotlivých fakult podílet se
na realizaci celoživotního vzdělávání organizovaného VÚ ICV;
o prohloubit spolupráci s jednotlivými fakultami MENDELU s cílem aktivizovat
odborný potenciál jejich akademických pracovníků.
 Rozvoj oblasti poradenských činností v rámci VÚ ICV:
o získat podporu vedení univerzity pro zkvalitňování poradenských činností;
o vytvořit Statut poradenského centra VÚ ICV;
o navázat spolupráci v oblasti odborného poradenství s jednotlivými fakultami
MENDELU;
o rozvíjet pedagogicko-psychologické poradenství pro studenty, akademické
a další pracovníky univerzity i posluchače U3V.
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