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Základní údaje o vysokoškolském ústavu

Úplný název vysokoškolského ústavu: Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně
Běžně užívaná zkratka:
ICV MENDELU
Sídlo, vč. adresy:
Zemědělská 5, 613 00 Brno

1.1

Orgány vysokoškolského ústavu

Ředitelka vysokoškolského ústavu ICV MENDELU:
 doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

Vedení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU:
 Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
vědu a výzkum)
 Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost)
 doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro
vnější vztahy)
 Bc. Martin Brandstätter, DiS. (tajemník vysokoškolského ústavu)

Poradní orgány ředitelky vysokoškolského ústavu ICV MENDELU
 Kolegium ředitelky vysokoškolského ústavu ICV MENDELU:
o Bc. Martin Brandstätter, DiS. (tajemník vysokoškolského ústavu)
o Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
vědu a výzkum)
o Mgr. Dita Janderková, Ph.D. (zástupkyně ředitelky vysokoškolského ústavu pro
pedagogickou činnost, vedoucí Oddělení sociálních věd)
o doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (zástupce ředitelky vysokoškolského ústavu pro
vnější vztahy, vedoucí Oddělení expertního inženýrství)
o Ing. Veronika Mikulenková (vedoucí Oddělení dalšího odborného vzdělávání)
o Ida Piperisová (vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů)
o Ing. Pavla Štěpánková (vedoucí Poradenského centra)
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 Pedagogická komise vysokoškolského ústavu ICV MENDELU:
o Ing. Marie Horáčková
o Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
o Ing. Martin Zach

 Komise pro vědu a výzkum vysokoškolského ústavu ICV MENDELU:
o Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
o Mgr. Helena Fejfarová
o PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

 Vědecká rada vysokoškolského ústavu ICV MENDELU pracovala v roce 2011 ve
složení:
o Interní členové:
 prof. Ing. Libor Grega, Ph.D.
 doc. Ing. Vlastimil Chrást, CSc.
 doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
 doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
 prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
 doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
 prof. Dr. Ing. Jiří Marek
 doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
 doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
 doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
 prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
 prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
 doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
o Externí členové:
 doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
 Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc.
 doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
 prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
 prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc.
 prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
 doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
K žádným personálním změnám ve Vědecké radě vysokoškolského ústavu ICV
MENDELU v roce 2011 nedošlo.
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1.2

Zastoupení vysokoškolského ústavu v reprezentaci vysokých škol

Zastoupení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU v Akademickém senátu
MENDELU:
 za akademické pracovníky: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (do 31. 1. 2011)
PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (od 1. 2. 2011)
 za studenty: Stanislav Zmeškal ml.
Zastoupení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU ve Vědecké radě MENDELU:
 doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

Zastoupení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU v Kolegiu rektora MENDELU:
 doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

Zastoupení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU v reprezentaci vysokých škol
Rada vysokých škol
 doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (Komise předsedů akademických senátů, do
31. 1. 2011)
Vědecká rada Fakulty logistiky a krizového řízení UTB Zlín
 doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (člen)
Vědecká rada Technické fakulty SPU Nitra, Slovenská republika
 doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (člen)

1.3

Vize, poslání a strategické cíle vysokoškolského ústavu:

1.3.1 Vize vysokoškolského ústavu
Vybudovat z ICV renomovaný vysokoškolský ústav, vybavený jak po stránce personální,
tak i technické a materiální, založený na rozsáhlé spolupráci především se všemi
fakultami Mendelovy univerzity v Brně, ale i s vysokoškolskými ústavy a fakultami
českých a zahraničních univerzit. Začlenit ICV do struktury vzdělávacích institucí
Evropské unie, podílejících se na procesu celoživotního učení (viz Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti VVÚ ICV
MENDELU pro období 2011 – 2015 a jeho aktualizace pro rok 2011).
1.3.2 Poslání vysokoškolského ústavu
 poskytovat absolventům středních škol, bakalářských a magisterských studijních
programů zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického,
dřevařského, krajinářského, ekonomického, informatického, zahradnického, případně
veterinárního zaměření příležitost získat odborné pedagogické vzdělání ve smyslu
zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících;
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 nabízet pedagogickým pracovníkům vzdělávací aktivity zaměřené do oblasti jejich
dalšího vzdělávání;
 poskytovat absolventům středních škol studium bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programů s celouniverzitním a mezioborovým charakterem;
 zajišťovat vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost orientovanou do oblasti
studijních a vzdělávacích programů vysokoškolského ústavu;
 rozšiřovat a zvyšovat odborné kompetence absolventům bakalářských
a magisterských studijních programů poskytované jednotlivými fakultami Mendelovy
univerzity v Brně, popřípadě jinými vysokými školami (zejména v oblasti rozvoje
jejich tzv. soft-skills);
 realizovat a zajišťovat rozvoj celoživotního vzdělávání, včetně seniorského vzdělávání
formou Univerzity třetího věku (U3V);
 vytvářet a realizovat systém interního vzdělávání pro akademické a neakademické
pracovníky Mendelovy univerzity v Brně;
 realizovat a rozvíjet činnost celouniverzitního Poradenského centra v oblasti
odborného a psychologického poradenství, poskytujícího služby odborné i laické
veřejnosti, studentům i zaměstnancům univerzity (viz Dlouhodobý záměr vzdělávací
a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti VVÚ ICV MENDELU pro
období 2011 – 2015 a jeho aktualizace pro rok 2011).
1.3.3 Strategické cíle vysokoškolského
V oblasti vzdělávacího procesu:
 bude dosaženo struktury pedagogického sboru 1 : 2 : 3 (profesoři: docenti: odborní
asistenti);
 bude optimalizována struktura studijních programů a obsahy studijních předmětů;
 bude získána akreditace minimálně 2 bakalářských studijních programů;
 bude získána akreditace minimálně 1 navazujícího magisterského studijního
programu;
 bude rozšířena nabídka dlouhodobých i krátkodobých kurzů celoživotního
vzdělávání;
 bude vytvořen a realizován systém přenositelnosti kreditů z programů celoživotního
vzdělávání do studijních programů vysokoškolského ústavu;
 bude dosaženo zvýšení počtu „studentohodin“ přímé výuky platících studentů
v programech celoživotního vzdělávání do roku 2015 o 50 % oproti roku 2009.
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V oblasti vědy a výzkumu:
 budou stanoveny priority výzkumu a vývoje;
 bude získán vědecko-výzkumný projekt v rámci GAČR, případně TAČR;
 průměrný přepočtený akademický pracovník bude ročně publikovat dva vědecké
výstupy ročně, tj. získá min. 20 bodů v kategorii "A (1-12)" dle kritérií Mendelovy
univerzity v Brně;
 bude dosaženo minimálně 3 projektů v oblasti mezinárodní vědecko-výzkumná
spolupráce.

V oblasti organizační struktury:
 budou definovány kompetence a pravidla pro obsazování jednotlivých pozic na ICV
v souladu se zavedením kariérního řádu.

V oblasti řídící a finanční struktury:
 při řízení vysokoškolského ústavu bude primárně používáno metod projektového
řízení;
 projekty budou definovány vždy na období jednoho následujícího roku;
 bude zvýšen podíl vícezdrojového financování a financování z neveřejných zdrojů (viz
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí
činnosti VVÚ ICV MENDELU pro období 2011 – 2015 a jeho aktualizace pro rok
2011).
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1.4

SWOT analýza

Tabulka č. 1: SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

1. Týmová práce pracovníků

1. Rezervy v zapojení pracovníků v celoživotním
vzdělávání

2. Flexibilita a entuziasmus pracovníků

2. Omezené finanční prostředky

3. Marketingově orientované vedení ICV

3. Pracoviště s nezřetelnou profilací

4. Různorodé víceoborové profesní zkušenosti
pracovníků

4. Neadekvátnost profesní a vědecké profilace
pracovníků

5. Vlastní prostory

5. Nedobudované materiální zázemí

Příležitosti

Hrozby

1. Stát se renomovaným vědeckopedagogickým pracovištěm

1. Vnímání VÚ ICV fakultami jako konkurenta

2. Vytvořit vyšší přidanou hodnotu absolventů
a zaměstnanců MENDELU

2. Nedoceňování významu celoživotního
vzdělávání

3. Rozšířit celoživotní vzdělávání
v podmínkách MENDELU

3. Neochota fakult spolupracovat v oblasti
celoživotního vzdělávání

4. Nabídnout fakultám možnost organizování a
realizace celoživotního vzdělávání

4. Neakceptace VÚ ICV jako zkušeného
organizátora a realizátora celoživotního
vzdělávání

5. Rozvíjet VaV činnost

5. Opakované nepřijetí VaV projektů
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2

Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

2.1 Akreditované studijní programy (počty v jednotlivých skupinách KKOV
podle typu studia a formy studia)
Tabulka č. 2: ICV MENDELU realizuje výuku
Akreditované studijní programy (počty)
Bakalářské
studium

ICV MENDELU

P

K/D

1

1

1

1

2

2

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

1

1

Doktorské
CELKEM
studium

VÚ ICV
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

KKOV

přírodní vědy
a nauky

11-18

technické vědy
a nauky

21-39

zeměděl.-les.
a veter. vědy a
nauky

41,43

zdravot., lékař.
a farm. vědy a
nauky

51-53

společenské
vědy, nauky a
služby

61,67,7
1-73

ekonomie
právo, právní
a veřejnosprávní
činnost
pedagogika,
učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti
psychologie
vědy a nauky
o kultuře a umění
CELKEM

4

62,65
68

74,75

2

77
81,82
1

1

6
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Pozn.:
* = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní
program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

2.2

Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce

Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce ICV MENDELU nerealizuje.

2.3

Charakteristika kreditního systému studia

ICV MENDELU realizuje výuku:
V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, který je tvořen dvěma
studijními obory:
 Učitelství odborných předmětů (UOP),
 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV).
Ve studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví:
 Studijní obor: Technické znalectví a pojišťovnictví
Ve studijním programu Technické znalectví a expertní inženýrství:
 Studijní obor: Technické znalectví a expertní inženýrství

Bakalářské studijní obory jsou tříleté (šestisemestrální). Jejich ukončení je vázáno na
získání celkového počtu 180 kreditů. Ve studijním oboru Učitelství odborných předmětů
je studentovi automaticky za absolvování magisterského stupně jeho odborného studia
(zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických,
informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně
veterinárních oborů) započítáván jeden rok studia (tzn. 2 semestry) v hodnotě
60 kreditů.
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, výstupu 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 vede k rozšíření mobility studentů a tím i k rozšíření
mezinárodní spolupráce vysokoškolského ústavu.
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2.4

Další vzdělávací v roce 2011

ICV realizuje pravidelně každým rokem Studentský inkubátor, který probíhá během
měsíce prosince. V roce 2011 se Studentský inkubátor uskutečnil 8. – 10. 12. 2011. Jedná
se o přehlídku studentských prací studentů bakalářského studijního programu
Specializace v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku. Studenti mají možnost si vyzkoušet
prezentaci svých témat před odborným publikem. Učí se obhájit své postupy, diskutovat
a reagovat na případné podněty. Bakalářské práce tak získávají na kvalitě a studenti mají
zpětnou vazbu o úrovni svého snažení. V neposlední řadě Studentský inkubátor učí
diskusi a posiluje komunikační dovednosti všech účastníků. Nejvýznamnější studentské
práce jsou také pravidelně prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE,
která je pořádána ICV MENDELU. V roce 2011 se uskutečnila v termínu 13. – 14. 9. 2011.
Dále jsou realizovány odborné exkurze. V roce 2011 studenti navštívili například
Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně Chrlicích, Diagnostický ústav pro
mládež v Brně, ve Znojmě Nízkoprahový klub, Středisko volného času – Brno Lužánky,
Spondeu o. p. s. Brno, Podané ruce Brno, SOS dětskou vesničku v Brně, Armádu spásy –
Sbor a Komunitní centrum Brno, Pedagogicko-psychologickou poradnu Brno Sládkova.
2.4.1 Univerzita třetího věku
Univerzita třetího věku na Mendelově univerzitě v Brně je jednou ze stěžejních aktivit
ICV v rámci zájmového neprofesního vzdělávání. Organizačně ji zajišťuje Oddělení
vzdělávání seniorů.
Studium na U3V je realizováno prostřednictvím základního programu "Člověk
a příroda na počátku třetího tisíciletí" v Brně, dále formou specializovaných
nástavbových programů "Zahrada a zdraví" a "Člověk, zvíře a životní prostředí", které
probíhají v Brně. Pro mimobrněnské posluchače pak prostřednictvím programu Člověk
a zahrada v Lednici a Člověk a region na pobočkách v Kyjově, Olomouci, Bruntále a ve
Znojmě.
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Tabulka č. 3: Počet posluchačů U3V v roce 2011
Program

Obor

Počet
k 9. 1. 2011

Celkem

Brno
1.

Nultý ročník U3V

Naše zahrádka

2.

1. ročník (Brno)

110

3.

2. ročník (Brno)

150

4.

3. ročník (Brno)

98

5.

Nadstavba

Zahrada a zdraví

79

6.

Nadstavba

Člověk, zvíře
a životní prostředí

85

65

587

Celkem
Bruntál
7.

1. ročník

--

8.

2. ročník

18

9.

3. ročník

22
40

Celkem
Kyjov
10.

1. ročník

29

11.

2. ročník

30
59

Celkem
Lednice
12.

1. ročník

38

13.

2. ročník

37

14.

3. ročník

27
102

Celkem
Olomouc
15.

3. ročník

16
16

Celkem
Znojmo
16.

2. ročník
Celkem

CELKEM

19
19
823
14

Základní program "Člověk a příroda na začátku třetího tisíciletí" v Brně
LS 2010/2011 - 34 přednášek
ZS 2011/2012 - 37 přednášek
Dne 10. 5. a 17. 5. 2011 se uskutečnilo slavnostní vyřazení 3. ročníků základního cyklu
v Brně i 3. ročníků poboček U3V.
Dne 20. 9. a 27. 9. 2011 se konaly dvě imatrikulace, a to pro základní cyklus 1. ročník
v Brně, druhá pro 1. ročník poboček v Lednici a Kyjově.

Pobočky U3V
Ve Znojmě je vždy jeden ročník, studium je dvouleté, v Olomouci je pro malý zájem jen
3. ročník, v Bruntálu je 2. a 3. ročník, 1. ročník nebyl z důvodu malého zájmu otevřen. Na
pobočce v Kyjově probíhají 2 ročníky, studium je dvouleté. V Lednici studují posluchači
všech tří ročníků.
Další aktivity určené pro posluchače U3V, které se uskutečnily v roce 2011:
Na podzim 2011 byl navíc připraven celoroční kurz "Naše zahrádka", který se koná
1 x za 2 týdny a byl určen především těm, kteří nemohli být z kapacitních důvodů
zařazeni do studia základního cyklu U3V pro rok 2012/2013. Ti pak mají přednostní
právo být přijati do řádného studia v akademickém roce 2013/2014.
 Krátkodobé kurzy s finančním příspěvkem posluchačů U3V a s možností doplnit
počty účastníků i o externí seniory:
o Angličtina konverzace
o Angličtina pro mírné začátečníky
o Psychologie pro všední den
o Genealogie
o Počítač a internet
o Zdravá výživa
o Digitální fotografie
o Poznáváme přírodu s vnoučaty
 Terénní cvičení pro posluchače U3V proběhla v plánovaném rozsahu a uskutečnila se
o ve Křtinách - s odborným výkladem a názornými ukázkami prof. Ing. Vojtěcha
Řezníčka, CSc. (LDF MENDELU),
o v Lednici - arboretum, zámecká zahrada s odborným výkladem,
o ve Zlíně ve spolupráci s UTB,
o v Šošůvce na největší kozí farmě na Jižní Moravě.
Všechny tyto aktivity byly přijaty s velkým zájmem.
Jako doplňková činnost byly připraveny dvě přednášky Jiřího Kolbaby, které
se uskutečnily v aule univerzity dne 8. 3. a 6. 12. 2011.
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Do plánovaných aktivit byla rovněž zařazena laboratorní cvičení doc. Ing. Eduardem
Pokorným, Ph.D, kde si posluchači mohli provést rozbor přinesené půdy a vody. Celkem
se ve dvou termínech zúčastnilo 40 posluchačů.
V LS 2010/2011 pokračovaly dva přednáškové cykly "Víno a zdraví" a "Zahrada
a člověk", pořádané v rámci spolupráce s Radou seniorů ČR.

V rámci spolupráce s Radou seniorů ČR jsme dostali rovněž dotaci na kurz Naše
zahrádka ve výši 19 000 Kč.

Klub U3V
Klub U3V založený v roce 2006 je složený ze zástupců jednotlivých ročníků základního
cyklu U3V a připravuje další atraktivní aktivity pro posluchače U3V. V loňském roce
uspořádali řadu zájezdů jak po České republice, tak i do zahraničí - Maďarsko,
Slovensko, stejně jako různé exkurze a návštěvy kulturních akcí a míst v Brně. Řada
těchto aktivit byla dotována z prostředků U3V.
2.4.2 Celoživotní vzdělávání
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD - UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Odborný garant: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
Termín konání:
1. ročník: březen 2011 – prosinec 2012 – 27 účastníků
1. ročník: září 2011 – červen 2013 – 26 účastníků
2. ročník: září 2010 - červen 2012 – 31 účastníků
2. ročník (v roce 2011 jen praxe): – 19 účastníků
Počet účastníků: 103
Délka programu: 4 semestry
Akreditace:
Rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci vzdělávacího programu
č. j.: 11745/2011-25-229 (do 6/2014)
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

STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD - UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
A ODBORNÉHO VÝCVIKU
Odborný garant: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ICV)
Termín konání:
2. ročník: září 2010 – prosinec 2011 – 15 účastníků
Počet účastníků: 15
Délka programu: 3 semestry
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Akreditace:
Vzdělávací cíl:

Rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci vzdělávacího programu č.
j.: 14 116/2009-25-314 (do 10/2012)
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 č. 4: Počty účastníků kurzů CŽV – oblast vzdělávání učitelů
Kurzy CŽV

Počty účastníků

Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství odborných předmětů

103

Studium v oblasti v oblasti pedagogických věd – Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku

15

CELKEM

118

Odborné dlouhodobé kurzy
STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ - KOORDINACE V OBLASTI ICT
Odborný garant: doc. Ing. Jiří Rybička, Ph.D. (PEF)
Termín konání:
8. běh březen 2010 – září 2011
Počet účastníků: 20 účastníků
Délka programu: 3 semestry
Akreditace:
Rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci vzdělávacího programu
č. j.: 2971/2009-25-48
Vzdělávací cíl:
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: Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (PEF)
Termín konání:
2. běh: září 2010 – červen 2012 – 3 účastníci
Počet účastníků: 3
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

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Odborný garant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. (AF)
Termín konání:
7. běh: říjen 2010 – červen 2012
8. běh: říjen 2011 – červen 2013
Počet účastníků: 16 (7. běh) + 11 (8. běh) – celkem 27 účastníků
17

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 či
odhadce majetku

REKVALIFIKAČNÍ KURZ KRIZOVÝ MANAŽER (manažer se zaměřením na krizové řízení)
Odborný garant: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (PEF)
Termín konání:
říjen 2010 – leden 2011
Počet účastníků: 9 účastníků
Délka programu: 1 semestr
Vzdělávací cíl:
Poskytnout studentům ucelené vědomosti z oblasti krizového
managementu

REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Odborný garant: Dr. Ing. Petr Marada (AF)
Termín konání:
5. běh: březen – květen 2011, 6. běh: říjen - prosinec 2011
Počet účastníků: 14 (5. běh) + 22 (6. běh) – celkem 36 účastníků
Délka programu: 1 semestr
Vzdělávací cíl:
komplexní příprava pro výkon zemědělských činností
PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK PRO PEF MENDELU
Odborný garant: Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (PEF)
Termín konání:
září 2011 – červen 2012
Počet účastníků: 29 účastníků
Délka programu: 2 semestry
Vzdělávací cíl:
Kurz umožňuje nepřijatým studentům a uchazečům o studium na
PEF si předem vystudovat část předmětů 1. ročníku, které jsou jim
po úspěšném složení přijímacích zkoušek uznány.

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA
Odborný garant: Ing. Edita Smělíková, Ph.D. (FRRMS)
Termín konání:
září 2011 – červen 2013
Počet účastníků: 16 účastníků
Délka programu: 4 semestry
Vzdělávací cíl:
Kurz umožňuje nepřijatým studentům a uchazečům o studium na
FRRMS si předem vystudovat část předmětů 1. ročníku, které jsou
jim po úspěšném složení přijímacích zkoušek uznány.
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EXPORTNÍ MANAŽER PRO SVAZ ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU
Odborný garant: Ing. Aleš Peprný. Ph.D. (PEF)
Termín konání:
leden 2011 – červen 2011
Počet účastníků: 10 účastníků
Délka programu: 64 hodin
Vzdělávací cíl:
Kurz je určen pracovníkům malých a středních firem, které
s exportem začínají nebo již i úspěšně vyvážejí, ale potřebují
proškolit další pracovníky - exportní specialisty. Účastníci mají
možnost vypracovat vlastní exportní projekt, který pomůže firmě
i pracovníkovi v realizaci firemní exportní strategie. Kurz
představuje rizika i příležitosti na světových trzích a učí účastníka
jednat jako zástupce firmy na mezinárodním veletrhu a seznámí ho
s novými exportními trendy.

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
Odborný garant: Ing. Libor Fojtík
Termín konání:
1. běh: říjen 2009 – červen 2011, 2. běh: říjen 2010 - červen 2012
Počet účastníků: 14 (1. běh) + 20 (2. běh) – celkem 34 účastníků
Délka programu: 4 semestry
Vzdělávací cíl:
Cílem studia je komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti
oceňování podniku (odhadce, znalce, experta).
Tabulka č. 5: Počty účastníků kurzů CŽV – oblast kariérního vzdělávání
Kurzy CŽV

Počty účastníků

Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT

20

Ekonomika a management

3

Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

27

Rekvalifikační kurz Krizový manažer

9

Rekvalifikační kurz pro výkon obecných zeměděl. činností

36

Přípravný ročník pro PEF

29

Mezinárodní teritoriální studia

16

Exportní manažer

10

Specializační studium Oceňování podniku

34

CELKEM

184
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Krátkodobé kurzy
Tabulka č. 6: Počty účastníků krátkodobých
Termín
konání

Délka
programu

Počet
účastníků

celý rok 2011

25 - 50 hodin

385

Čeština pro cizince

10/10 - 6/11

560 hodin

12

Čeština pro cizince (120 hod.)

10/10 - 6/11

120 hodin

12

Čeština pro cizince (40 hod., letní kurz)

07/11 - 08/11

36 hodin

5

Čeština pro cizince (560 hod.)

10/11 - 7/12

560 hodin

41

Psaní všemi deseti 5. běh

ZS 2010/11

28 hodin

42

Psaní všemi deseti 6. běh

LS 2010/11

28 hodin

28

2011

8 hodin

26

Kurz Základy kreslení

9/11 – 6/12

60 hodin

37

Testování ECDL OA Pionýrská

3/11 - 6/11

4 hodiny

13

Rétorika

2/11 – 5/11

36 hodin

16

Základy sommelierství

12/11

14 hodin

14

Základy senzorické analýzy

12/11

8 hodin

6

Kurzy CŽV
Jazykové kurzy

IT kurzy

CELKEM

637

Tabulka 7: Počty studentů a účastníků kurzů CŽV ICV MENDELU v roce 2011
Vzdělávací aktivita

Počty studentů a účastníků
kurzů CŽV

Kurzy CŽV v oblasti vzdělávání učitelů

118

Kurzy CŽV v oblasti kariérního vzdělávání

184

Kurzy CŽV v oblasti specializovaného vzdělávání

637

CELKEM

939

Další činnost
ŠKOLENÍ PRO SPOLEČNOST BRAMMER CZECH
 školení na zakázku v oblasti strojírenství pro společnost Brammer Czech – vyškoleno
30 osob
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 to s hodinovou dotací větší než
100 hodin.
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Tabulka č. 8: Počty kurzů celoživotního vzdělávání
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)
Kurzy orientované na
výkon povolání

ICV MENDELU

Kurzy zájmové
U3V

do 15
hod

do 100
hod

více

do 15
hod

do 100
hod

CELKEM

více

Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

KKOV

přírodní vědy
a nauky

11-18

technické vědy
a nauky

21-39

1

3

4

zeměděl.-les.
a veter. vědy
a nauky

41,43

1

2

3

zdravot., lékař.
a farm. vědy
a nauky

51-53

společenské
vědy, nauky
a služby
ekonomie
právo, právní
a veřejnosprávní
činnost
pedagogika,
učitelství a
sociál. péče

61,67,7173
62,65

2

10

6

6

3

3

68

74,75

obory z oblasti
psychologie

77

vědy a nauky o
kultuře a umění

81,82

CELKEM

8

1
11

5

9

1
2

27

21

Studenti

3

3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech – celkový přehled za
vysokoškolský ústav.
Tabulka č. 9: Počty studentů
Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Bakalářské
studium

ICV MENDELU

P

K/D

51

74

55

144

106

218

Navazující
Magisterské
Doktorské
magisterské
CELKEM
studium
studium
studium
P

K/D

P

K/D

VÚ ICV
Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

KKOV

přírodní vědy
a nauky

11-18

technické vědy
a nauky

21-39

zeměděl.-les.
a veter. vědy
a nauky

41,43

zdravot., lékař.
a farm. vědy a
nauky

51-53

17

142

společenské vědy, 61,67,71nauky a služby
73
ekonomie

62,65

právo, právní
a veřejnosprávní
činnost

68

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

74,75

obory z oblasti
psychologie

77

vědy a nauky o
kultuře a umění

81,82

CELKEM

199

17

341

Pozn.:
22

* = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní
program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

3.2

Studenti – samoplátci

Vysokoškolský ústav ICV MENDELU nerealizuje studium pro studenty – samoplátce.
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3.3

Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech

Tabulka č. 10: Počty neúspěšných studentů
Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Bakalářské
studium

ICV MENDELU

Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

KKOV

přírodní vědy
a nauky

11-18

technické vědy a
nauky

21-39

zeměděl.-les.
a veter. vědy
a nauky

41,43

zdravot., lékař. a
farm. vědy
a nauky

51-53

společenské
vědy, nauky
a služby
ekonomie

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

74,75

CELKEM

3

8

3

15

6

23

P

K/D

P

K/D

1

62,65
68

vědy a nauky
o kultuře a umění

K/D

Doktorské
CELKEM
studium

61,67,71-73

právo, právní
a veřejnosprávní
činnost

obory z oblasti
psychologie

P

Navazující
Magisterské
magisterské
studium
studium

77
81,82
1

Pozn.:
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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3.4

Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti

Studijní úspěšnost je podporována především stanovením jasných pravidel, se kterými
jsou studenti průběžně seznamováni. Pokud mají nejasnosti, mohou případné dotazy
konzultovat s pracovnicí studijního oddělení. Problémy studentů můžeme spatřovat ve
dvou oblastech. Jedna je spojena s nároky studia po stránce vědomostí a dovedností.
Druhá souvisí s osobními problémy – jedná se o tzv. mimointelektové předpoklady
(rodinné problémy, zdravotní komplikace, u studentů kombinované formy problémy
pracovní a podobně).
Oběma oblastem je věnována pozornost. Jsou poskytovány konzultace a doporučeny
například způsoby zvládání množství učiva – osvojení si postupů souvisejících s tím, jak
se učit na vysoké škole. V oblasti problémů osobních mají studenti možnost obrátit se na
Poradenské centrum ICV MENDELU, kde mohou studenti diskutovat své problémy
s psychologem.
Pro úspěšné zvládnutí studia je nutné budovat a posilovat dobré sociální klima. O to
se snaží všichni zaměstnanci ICV. Konkrétně se jedná například o vstřícnost ohledně
vypisování zkušebních termínů na víkendové dny. Zvláště pro studenty ze vzdálených
míst republiky je tato nabídka výhodná a hojně využívaná. Stejně se pak v některých
případech řeší problémy se stávajícími zaměstnavateli, kteří nechtějí studentyzaměstnance příliš uvolňovat.
Studenti ICV mohli využívat služeb Poradenského centra pro studenty MENDELU.
Toto organizuje semináře soft skills zaměřené na prevenci studijní neúspěšnosti,
webináře (online verze seminářů), individuální a skupinové psychologické poradenství,
individuální a skupinové koučování. Činnost centra byla podpořena centralizovaným
rozvojovým projektem MŠMT „Rozvoj psychologického poradenství na vysokých školách
v ČR“, jehož garantem byla VŠE v Praze.
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4

Absolventi

4.1

Absolventi akreditovaných studijních programů

Tabulka č. 11: Počty absolventů
Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)
Bakalářské
studium

ICV MENDELU

Skupiny
akreditovaných
studijních
programů

KKOV

přírodní vědy
a nauky

11-18

technické vědy
a nauky

21-39

zeměděl.-les.
a veter. vědy
a nauky

41,43

zdravot., lékař.
a farm. vědy
a nauky

51-53

společenské vědy,
nauky a služby

61,67,
71-73

ekonomie

62,65

právo, právní
a veřejnosprávní
činnost

68

pedagogika,
učitelství a sociál.
péče

74,75

obory z oblasti
psychologie
vědy a nauky
o kultuře a umění
CELKEM

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

Doktorské
CELKEM
studium

P

K/D

K/D

2

7

9

25

56

81

27

63

90

77
81,82

% absolventů bakalářských studijních programů zapsaných v daném roce do navazujícího
magisterského studia na téže vysoké škole

%

Pozn.:
P = prezenční; K/D = kombinované / distanční
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4.2

Způsob spolupráce a kontaktů s absolventy

ICV spolupracuje se svými absolventy prostřednictvím vedení praxí studentů
bakalářských studijních programů, kdy absolventi zastávají role cvičných učitelů.
Kontakt s absolventy je udržován také prostřednictvím častých návštěv na ICV ze strany
studentů. Dále jsou absolventi oslovováni například v rámci empirických šetření, která
jsou realizována ICV. Studenti se rovněž mohou obracet na Poradenské centrum, i poté,
co ukončili studium.
4.2.1 Univerzitní cvičné školy Mendelovy univerzity v Brně
1.

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko

2.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice

3.

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice

4.

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola
knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno

5.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno

6.

Střední škola polytechnická, Brno

7.

Střední průmyslová škola chemická, Brno

8.

Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad

9.

Obchodní akademie, Bučovice

10. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice
nad Pernštejnem
11. Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec
12. Střední průmyslová škola, Hranice
13. Střední lesnická škola, Hranice
14. Střední škola obchodu a služeb, Jihlava
15. Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
16. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
17. Střední odborná škola Nové Město na Moravě
18. Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín
19. Střední škola zemědělská, Olomouc
20. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava
21. Střední zahradnická škola, Ostrava,
22. Střední škola zemědělská, Přerov
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23. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno – Bosonohy
24. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna
25. Střední odborná škola a Gymnázium, Staré Město
26. Střední odborná škola, Šumperk
27. Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická, Třebíč
28. Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice
29. Odborné učiliště a Praktická škola, Brno
30. Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, Brno
31. Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno
32. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické,
Brno
33. Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov
34. Střední průmyslová škola oděvní, Prostějov
35. Střední odborné učiliště obchodní, Prostějov
36. Střední odborná škola, Frýdek-Místek,
37. Střední škola zemědělská a přírodovědná, Rožnov p. Radhoštěm
38. Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno
39. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec
40. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
41. Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel, Moravský
Krumlov
42. Střední škola potravinářská a služeb, Brno
43. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo

4.3 Zjišťování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti absolventů a opatření pro
jejich zvyšování
Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů studijních programů ICV MENDELU nebyla
prozatím zjišťována.
Část služeb Poradenského centra pro studenty MENDELU je zaměřena na posílení
jejich kompetencí potřebných pro uplatnění na trhu práce. Patří sem možnost sestavení
osobnostního profilu, kariérové poradenství, kurzy a semináře. Těchto služeb mohou
vedle studentů MENDELU využívat i čerství absolventi MENDELU (do jednoho roku po
ukončení studia).
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V uplynulém roce Poradenské centrum ve spolupráci s poradenskými centry VUT
a MU připravilo pro zájemce uvažující o podnikatelské dráze nový čtyřdenní seminář
„Jak založit vlastní firmu“. Studenti zde získali dovednosti potřebné pro zpracování
podnikatelského záměru.
Pro lektorování kurzu byli osloveni odborníci
z Jihomoravského inovačního centra. Zúčastnilo se celkem 54 studentů ze tří brněnských
univerzit (MENDELU, MU, VUT). Zajištění semináře bylo podpořeno centralizovaným
rozvojovým projektem "Podpora spolupráce mezi podniky a brněnskými vysokými
školami", jehož garantem bylo VUT v Brně. Jedná se o centralizovaný projekt MŠMT ČR.

4.4

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli

Vysokoškolský ústav spolupracuje s více jak 40 SOŠ a SOU, na kterých mají studenti
bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice možnost vykonávat svoji
pedagogickou praxi. Navazuje a prohlubuje 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.
ICV se aktivně účastní veletrhu Gaudeamus
a prezentuje se také na JobChallenge.
Poradenské centrum ICV pro studenty MENDELU se spolupodílelo na přípravě
a realizaci veletrhu pracovních příležitostí „Job Challenge 2011“. Jednalo se o první
ročník organizovaný ve spolupráci s poradenskými centry MU, VUT a MENDELU.
Uskutečnil se 9. listopadu 2011 v prostorách Wannieck Galery v Brně. Na pracovním
veletrhu se prezentovalo více než 70 subjektů komerční, neziskové i státní sféry. Dále
účastníci mohli navštívit zajímavé přednášky a workshopy reflektující situaci na trhu práce
s tématy start podnikání, výběrové řízení aj. Veletrh byl určen pro studenty všech fakult
a ročníků vysokých škol v Brně, zúčastnilo se více než 2 500 studentů. Konání Veletrhu
pracovních příležitostí bylo podpořeno centralizovaným rozvojovým projektem "Podpora
spolupráce mezi podniky a brněnskými vysokými školami", jehož garantem bylo VUT
v Brně. Jedná se o centralizovaný projekt MŠMT ČR.
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5

Zájem o studium

5.1

Zájem o studium na vysokoškolském ústavu

Tabulka č. 12: Počty zájemců o studium
Zájem o studium na vysoké škole

Bakalářské studium

ICV MENDELU

Magisterské studium

Počet
přihlášek

Počet
přijatých

Počet
zapsaných
ke studiu

235

75

57

209

77

54

444

152

111

Počet
přihlášek

Počet
přijatých

Počet
zapsaných
ke studiu

Navazující magisterské studium

Počet
přihlášek

Počet
Počet
zapsaných
přijatých
ke studiu

VÚ ICV
Skupiny
akreditovaných
KKOV
studijních
programů
přírodní vědy
a nauky

11-18

technické vědy
a nauky

21-39

zeměděl.-les.
a veter. vědy
a nauky

41,43

zdravot., lékař.
a farm. vědy
a nauky

51-53

společenské
vědy, nauky
a služby

61,67,
71-73

ekonomie

62,65

právo, právní
a veřejnosprávní
činnost

20

53

20

17

68

pedagogika,
učitelství
a sociál. péče

74,75

obory z oblasti
psychologie

77

vědy a nauky
o kultuře
a umění

81,82

CELKEM

53

Pozn.:
* = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní
program/obor
P = prezenční; K/D = kombinované / distanční
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5.2

Charakter přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky jsou na ICV MENDELU realizovány v souladu se schválenými
akreditačními spisy.
Ve studijním programu Specializace v pedagogice, studijním oboru Učitelství
odborných předmětů (UOP) se přijímací zkouška skládá ze dvou částí – písemné a ústní.
Písemnou část tvoří test ze všeobecně kulturního přehledu se zaměřením na
pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny. Ústní část zkoušky má formu
pohovoru, kdy se zjišťuje orientace v oblasti odborného školství a osobní zájem
o zvolený obor. Současně uchazeč předloží seznam prostudované odborné pedagogické
literatury, včetně odborných časopisů. Přihlíží se také ke studijnímu průměru
dosaženému v průběhu dosavadního vysokoškolského studia magisterského stupně.
Ve studijním programu Specializace v pedagogice studijním oboru - Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) je součástí přijímacího řízení test
všeobecných znalostí v rozsahu středoškolského studia. Přihlíží se také k výsledkům
středoškolského studia.
V bakalářském studijním program Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP)
se požaduje maturitní zkouška a úspěšné absolvování přijímacího řízení na základě
hodnocení výsledků studia na střední škole.
V navazujícím magisterském studijním programu Technické znalectví a expertní
inženýrství (TZEI) jsou uchazeči o studium přijímání na základě přijímacího řízení,
v jehož rámci se hodnotí výsledek přijímací zkoušky zaměřené na osvojené znalosti
z oblasti základních ekonomických, přírodovědných a technických disciplín v rozsahu
bakalářského studia a/nebo dosažený studijní průměr v bakalářském stupni studia
shodného nebo příbuzného oboru.
Podmínkou zápisu studenta ke studiu v navazujícím magisterském studijním
programu Technické znalectví a expertní inženýrství je doklad o složení státní závěrečné
zkoušky na úrovni bakalářského, případně magisterského studia shodného nebo
příbuzného oboru.

5.3

Spolupráce se středními školami v rámci informování o studiu

Vysokoškolský ústav, díky tomu, že spolupracuje s více jak 40 SOŠ a SOU, na kterých
studenti bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice mají možnost
vykonávat svoji pedagogickou praxi, oslovuje i studenty těchto škol s nabídkou
budoucího studia. Samozřejmostí je už zmíněná účast na veletrhu Gaudeamus
a prezentace na JobChallenge. Také jsou pořádány Dny otevřených dveří (10. 1. 2011
a 4. 2. 2011), kdy mají zájemci o studium příležitost seznámit se s činností ICV
a s nabídkou studia. K dispozici jsou během těchto dnů akademičtí pracovníci, studijní
referentka a také stávající studenti ICV MENDELU. Tito všichni poskytují informace
potenciálním zájemcům.
31

6

Akademičtí pracovníci

6.1

Docenti a profesoři jmenovaní v roce 2011


doc. PaeDr. Mojmír Vážanský, CSc., 62 let, obor habilitačního řízení: Pedagogika

7

Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců

7.1

Přístup ke studentům se specifickými potřebami

Poradenské centrum ICV pro studenty MENDELU řešilo projekt FRVŠ - Rozvoj
poradenství a systemizace práce se studenty různým způsobem znevýhodněnými.
Projekt byl zaměřený na rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných
studentům Mendelovy univerzity v Brně. Aktivity řešeného projektu byly směřovány na
zjištění a saturaci potřeb osob se speciálními vzdělávacími potřebami studujícími na
univerzitě. Bylo realizováno dotazníkové šetření s cílem identifikovat a podrobněji
zmapovat potřeby této skupiny studentů. Informace zjištěné v dotazníkovém šetření
sloužily k přiblížení a zefektivnění nabídky služeb Poradenského centra. Výsledky
dotazníkového šetření jsou zveřejněny v aktualitách Poradenského centra na webových
stránkách
ICV
MENDELU:
www.icv.mendelu.cz/cz/poradenske_centrum/
aktuality_poradenskeho_centra.
Následně bylo realizováno individuální a skupinové pedagogicko-psychologické
poradenství studentům, jehož cílem bylo zmírnění speciálních obtíží, které představují
překážku ve zvládání studijních nároků a rozvoj kompetencí studentů zvyšujících jejich
šanci uplatnění na trhu práce, zahrnující též psychodiagnostiku některých osob. Bylo
poskytnuto 80 hodin individuálního pedagogicko-psychologického poradenství 36
osobám, zpracováno 15 osobnostně-profesních profilů, bylo realizováno 7 kurzů
a workshopů, kterých se zúčastnilo 67 osob. Celkem bylo díky prostředkům projektu
podpořeno 118 osob z řad studentů.

7.2

Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty

Poradenské centrum pro studenty MENDELU v řešených projektech se mimo jiné
zaměřilo na vytvoření koncepce „talent poolu“, která zahrnovala také analýzu potřeb
aplikační sféry. Byla získaná data od zaměstnavatelů a vytvořená koncepce na základě
zkušeností realizovaných v zahraničí.
Program nazvaný Talent pool umožní identifikaci a rozvoj talentovaných
vysokoškoláků. Počítá s úzkou spoluprací s významnými zaměstnavateli v kraji na
tvorbě individuálních programů pro identifikaci a rozvoj talentovaných mladých lidí.
Předpokládá spolupráci s manažery, síťování účastníků programu, specifickou
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přípravou v klíčových kompetencích za pomoci různých typů vzdělávání. Obsahuje
individuální bilanci osobního potenciálu/talentu a kompetencí, kariérové poradenství ke
sladění vlastního potenciálu s představami a příležitostmi na trhu práce a doporučení
pro další osobní rozvoj v rámci celoživotního vzdělávání.
Dosud byl realizován průzkum mapující spolupráci společností s vysokými školami –
zejména v oblasti přijímání absolventů, nabízení stáží a práce s talenty. V rámci
výzkumu bylo osloveno 953 společností. Celý výzkum probíhal online. Celkově
se podařilo získat 109 dotazníků. Výsledky průzkumu jsou umístěné na webových
stránkách poradenského centra.
Tvorba koncepce Talent pool byla součástí
centralizovaného rozvojového projektu "Spolupráce brněnských vysokých škol
s aplikační sférou". (Podpora spolupráce mezi podniky a brněnskými vysokými školami
– Rozvojový centralizovaný projekt MŠMT ČR – spolupráce s VUT Brno.)

7.3

Péče o zaměstnance

Budování příjemného pracovního klimatu je nezbytnou podmínkou kvalitní práce
zaměstnanců, protože se tím posiluje pocit naplnění a uspokojení, což se následně odráží
v ochotě zdolávat i mnohé překážky a zátěžové situace. Důležité je udržování dobrých
materiálních, ale samozřejmě i sociálních podmínek. Konkrétně se bere ohled na
postavení zaměstnanců, kteří pečují o nezletilé děti. Stále trvá naše podpora
plánovanému založení univerzitní mateřské školy pro děti zaměstnanců. Je možné také
využívat možnost přizpůsobit pracovní dobu – například zkrácením pracovního úvazku,
pracovní doby kombinované s domácí prací. Tato opatření jsou v souladu s aktuálním
rodinným či zdravotním stavem zaměstnanců.

8

Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost

8.1 Naplňování dlouhodobého záměru MENDELU na léta 2011 – 2015
a dlouhodobého záměru ICV MENDELU na léta 2011 - 2015 (včetně jejich
aktualizací na rok 2011)
Vědeckovýzkumná činnost vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně v roce 2011 byla v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy
univerzity v Brně na období 2011 – 2015 a jeho aktualizací pro rok 2011, Dlouhodobým
záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání pro období
2011 až 2015 a jeho aktualizací pro rok 2011 a v souladu s Koncepcí rozvoje
vysokoškolského ústavu na léta 2008 – 2013.
Vědeckovýzkumná činnost ICV byla v roce 2011, v souladu s Plánem
vědeckovýzkumné a rozvojové činnosti ICV MENDELU na rok 2011, schváleným
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Vědeckou radou vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy
univerzity v Brně dne 23. 3. 2011, orientována do oblasti podpory mezinárodní
spolupráce, vlastní vědeckovýzkumné činnosti, přípravy a realizace nových
vědeckovýzkumných a jiných projektů a oblasti mezinárodní spolupráce.

8.2

Vlastní vědeckovýzkumná činnost

V roce 2011 zahájil vysokoškolský ústav řešení 2. interního vědeckovýzkumného
projektu s názvem: „Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce“, s dobou realizace
04/2011 – 12/2013. Spoluřešiteli projektu jsou všichni akademičtí pracovníci Oddělení
sociálních věd ICV MENDELU.
V tomtéž roce byla dokončena 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 tématického okruhu 02 Hlavní tendence ve vývoji
konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů
a adaptace subjektů na nové podmínky integrovaného trhu, který byl realizován za
finanční podpory ze státních prostředků, prostřednictvím MŠMT ČR.
ICV byl také řešitelem či spoluřešitelem dalších 3 projektů financovaných NAZV
a MZe, řešící problematiku Modelu multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích
technologií a Hydrotermickou stabilizaci Biologicky rozložitelných odpadů
v podmínkách nových environmentálních technologií zemědělské a asanační praxe
a Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech Bioplynových stanic ve vztahu ke
spotřebě vstupních surovin.
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, pořádanou vysokoškolským ústavem.

8.3

Příprava a realizace nových vědeckovýzkumných a jiných projektů

V roce 2011 Institut celoživotního vzdělávání připravil a podal samostatně nebo ve
spolupráci s partnerskou institucí 18 projektů s počátkem řešení 2011 nebo 2012:
 FRVŠ – 4 (Inovace předmětu Základy pedagogiky, Inovace studijního předmětu
Základy psychologie, Inovace předmětu Komunikační dovednosti, Inovace studijního
předmětu Tvorba vzdělávacího programu),
 GAČR – podání grantové žádosti ve spolupráci s ČVUT v Praze (Střední odborné
školství a riziková mládež ve společnosti vědění, informační a stále se učící),
 Rozvojové programy MŠMT ČR (6),
 Projekty ESF OP VK (celkem 6)
 Program rozvoje venkova (1 projektová žádost).
34

8.4

Propojování tvůrčí činnosti a činností vzdělávací

Propojenost tvůrčí činnosti se vzdělávací je jedním z důležitých bodů koncepce
vysokoškolského ústavu. Tato propojenost spočívá zejména v inovacích obsahů
studijních předmětů v sylabech a ECTS sylabech podle nejnovějšího vědeckého poznání,
v inovacích studijních předmětů formou tvorby nových studijních materiálů, zejména
průběžně aktualizovaných elektronických studijních opor, přípravě multimediálních
učebních pomůcek, zavedení dvoustupňového systému pedagogické praxe studentů, ale
také v inovaci výukových metod tak, aby odpovídaly současnému stavu vědeckého
poznání. Pravidelné organizování odborných stáží a exkurzí pro studenty všech forem
a typů studijních programů akreditovaných na ICV MENDELU.
Nezbytností je účast odborníků z partnerských pracovišť ve výuce, pravidelné
pořádání odborných seminářů a workshopů. Dále nabídka bezplatných kurzů
a seminářů pro studenty financovaných z prostředků ESF a MŠMT atd.

8.5 Zapojování studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících
magisterských studijních programů do tvůrčí činnosti na vysokoškolském ústavu
Prioritou vysokoškolského ústavu v předešlém i nastávající období zůstává zapojení
studentů všech studijních programů do vědeckovýzkumné činnosti vysokoškolského
ústavu. Studenti bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice (SvP) byli
zapojeni do řešení 2. interního vědeckovýzkumného úkolu s názvem: „Proměny SOŠ
v moderní vzdělávací instituce“, s dobou realizace projektu 04/2011 – 12/2013.
Studenti SvP se také podíleli na řešení výzkumných úkolů v rámci 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 který byl realizován
za finanční podpory ze státních prostředků, prostřednictvím MŠMT ČR.
Výsledky studentské činnosti jsou prezentovány pravidelně na Studentském
inkubátoru a na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE, pořádanou ICV MENDELU.

8.6

Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů

I nadále jsou dlouhodobě rozšiřovány kontakty se zaměstnavateli absolventů, zejména
středními odbornými školami. Za tímto účelem je dále rozvíjena spolupráce se 43
univerzitními cvičnými školami, na kterých mohou studenti bakalářského studijního
programu realizovat svoji individuální řízenou pedagogickou praxi.
Spolu s vybranými firmami i dalšími zaměstnavateli je vytvářen systém řízených
odborných praxí pro studenty dalších studijních programů, TZP a TZEI. Zaměstnanci
spolupracujících institucí jsou zapojováni do výuky vysokoškolského ústavu formou
odborných přednášek, workshopů, případně realizací pozic konzultantů závěrečných
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prácí studentů. Systematicky je organizováno pravidelné setkávání pracovníků
vysokoškolského ústavu s možnými zaměstnavateli jeho absolventů. Zástupci z aplikační
sféry jsou pravidelnými účastníky mezinárodní vědecké konference ICOLLE, pořádané
vysokoškolským ústavem.
Na základě spolupráce s potenciálními zaměstnavateli absolventů vysokoškolského
ústavu jsou pravidelně získávány a vyhodnocovány informace o potřebách v oblasti
odbornosti a kompetencí absolventů vysokoškolského ústavu.

8.7

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací

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 manažmentu 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 43 SOŠ a SOU, na
kterých studenti bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice
vykonávají svoji pedagogickou praxi. Individuální řízená pedagogická praxe (IŘPP) je
realizována jako souvislá 14 denní odborná praxe a je povinná pro studenty obou
studijních oborů Učitelství odborných předmětů (UOP) a Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku (UPVOV).
ICV MENDELU navazuje kontakty s perspektivními pracovišti a odborníky pro
uskutečnění praxe studentů bakalářského studijního oboru Technické znalectví
a pojišťovnictví, případně i navazujícího magisterského studijního programu Technické
znalectví a expertní inženýrství (LAPA SERVICE, s.r.o., SIVOP, s.r.o., TOSHULIN, a.s.,
Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí, Společnost pro projektové
řízení Česká republika, atd.). Odborníci z aplikační sféry se také podílejí na výuce
v akreditovaných studijních programech TZP a TZEI.
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8.8 Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných
studijních programech
V roce 2011 se 4 odborníci z aplikační sféry podíleli na výuce v akreditovaném
bakalářském studijním programu TZP a navazujícím magisterském studijním programu
TZEI. Byli to přední odborníci ze společností AXA PF, TOSHULIN, a.s., OVB. V dalších
letech se tento počet bude zvyšovat.
Tabulka č. 13: Počet odborníků z aplikační sféry
Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných
studijních programech**
ICV MENDELU

Počty osob

VÚ ICV

4

CELKEM

4

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní
program/obor
Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu

8.9

Další významné aktivity – konference, semináře a jiné aktivity.

8.9.1 Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2011
TERMÍN KONÁNÍ 13. A 14. 9. 2011
Cílem 3. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2011 bylo zhodnocení trendů
celoživotního vzdělávání v 21. století a transfer zkušeností. Na konferenci byla
diskutována témata z oblasti přípravného vzdělávání pedagogických pracovníku, dalšího
odborného vzdělávání, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávání
seniorů. Na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2011 se přihlásilo 111 účastníků,
přítomno vlastnímu jednání jich bylo 86.
Z obsahu jednání vyplynuly následující závěry:
1. věnovat pozornost zkvalitňování pedagogické přípravy učitelů odborných předmětů
středních škol;
2. iniciovat diskusi o koncepci financování pedagogické přípravy budoucích učitelů
odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a odborného výcviku;
3. rozvíjet profesní a další odborné vzdělávání v rámci systému celoživotního
vzdělávání;
4. realizovat systém vzdělávání akademických a ostatních pracovníků univerzit;
5. naplňovat proces vnitřní strukturalizace seniorského vzdělávání;
6. realizovat prostřednictvím VÚ ICV i v příštím roce mezinárodní vědeckou
konferenci celoživotního vzdělávání, s cílem pokračovat v diskusi nad aktuálními
problémy celoživotního vzdělávání.
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8.9.2 Studentský inkubátor 2011
TERMÍN KONÁNÍ: 8. 12. – 10. 12. 2011
3. 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.
8.9.3 Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce
Garant:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

TERMÍN KONÁNÍ:

1. 4. 2011 – 31. 12. 2013

2. interní vědeckovýzkumný projekt aktuálně reaguje na vznik center celoživotního
učení (CŽU) v podmínkách vybraných středních odborných škol ČR. Projekt se zaměřuje
jak na učitele a jejich potřeby v rámci dalšího vzdělávání, tak na SOŠ samotné. Výzkumná
šetření jsou realizována na univerzitních cvičných školách Mendelovy univerzity v Brně.
8.9.4 Job Challenge 2011
TERMÍN KONÁNÍ: 9. 11. 2011
1. ročník veletrhu pracovních příležitostí určený pro vysokoškolské studenty všech
brněnských vysokých škol. Tohoto veletrhu se zúčastnilo více než 2500 studentů a 70
potenciálních zaměstnavatelů.

9

Internacionalizace

9.1

Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit

V rámci programu ERASMUS byl v roce 2011 vyslán do Polska jeden akademický
pracovník.

9.2

Zapojení do mezinárodních programů výzkumu a vývoje vč. mobilit

V rámci zapojení do mezinárodních programů výzkumu a vývoje nebyl žádný student,
ani akademický pracovník vyslán či přijat.
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9.3

Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí

Tabulka č. 14: Mobilita studentů a akademických pracovníků
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí

ICV MENDELU

Země

Počet vyslaných
studentů*

Počet přijatých
studentů**

Počet vyslaných
akademických
pracovníků***

Polská republika

1

CELKEM

1

Počet
přijatých
akademických
pracovníků****

Pozn.:
* = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt,
započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze
studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé
výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti studenti,
jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více
než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k
tabulce.
*** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2011 absolvovali
zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010.
Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ
uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
**** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2011,
započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze
pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé
výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.

9.4

Kontakty vědecké komunity se zahraničím

Spolupráce akademických pracovníků ICV MENDELU se zahraničními partnery je na
dobré úrovni. V roce 2011 zaměstnanci vysokoškolského ústavu spolupracovali
s následujícím zahraničními partnery:
SPU v Nitre; UKF v Nitre; University of Zadar, Chorvatsko; Moscow State Linguistic
University; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polsko;
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Leuphana Universität Lüneburg, Německo; Humboldt-Universität zu Berlin, Německo;
Dublin Institute of Technology; Stockholm Institute of Education,Švédsko; Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt, Rakousko; University of Silesia in Katovice, Polsko;
Pedagogissche Hochschule Feiburg Německo; Univerzity of Szeged, Faculty of Education,
Maďarsko; University of Ljubljana, Faculty of Education, Slovinsko; London
Metropolitan University, Velká Británie; Universidad de La Laguna, Španělsko;
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko; Unversidad Popular Juan
Rodríguez Doreste, Španělsko.

10

Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností

10.1 Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání
Vysokoškolský ústav pravidelně po ukončení semestru věnuje pozornost hodnocení
kvality vzdělávání. Děje se tak nejen na úrovni jednotlivých garantů studijních předmětů
a vedoucích Oddělení sociálních věd a expertního inženýrství, ale též prostřednictvím
poradních orgánů ředitelky ICV, tj. Pedagogické komise vysokoškolského ústavu
a Kolegia ředitelky vysokoškolského ústavu. Informace jsou diskutovány s jednotlivými
akademickými pracovníci, kteří se na výuce konkrétního studijního předmětu podílejí.
V rámci hodnocení studijních předmětů akreditovaných studijních programů jsou na
ICV MENDELU studenti informováni a vyzýváni o možnosti, kterou jim poskytuje UIS
MENDELU, tzn. mají právo vyjádřit se ke kvalitě výuky jednotlivých studijních předmětů
prostřednictvím vyplnění tzv. Evaluačních dotazníků. Vedoucí jednotlivých oddělení
a ředitelka ICV mají po ukončení semestru vždy možnost pracovat se souhrnnými údaji,
které jsou k problematice hodnocení vzdělávání uvedeny v UISu na stránkách Portál
vedoucího – Pedagogika – Evaluace předmětů.
Studenti programů celoživotního vzdělávání vždy po ukončení jejich vzdělávací akce
vyplňují tzv. Hodnotící dotazník akce, s jehož výsledky jsou seznamování jak jednotliví
lektoři, tak i vedení Oddělení dalšího odborného vzdělávání. Zjištěné poznatky přispívají
k výběru kvalitních lektorů pro oblast celoživotního vzdělávání.
K odhalování plagiátorství u kvalifikačních prací na ICV MENDELU je využíván
jednotný antiplagiátorský program, který na MENDELU v rámci UIS vytvořen a využíván.
Tento program dokáže vyhodnotit výši shody s kvalifikační prací vloženou do UIS.

10.2 Vnější hodnocení kvality
V roce 2011 nebylo na ICV MENDELU realizováno.
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10.3 Benchmarking
V roce 2011 nebyl s ohledem na specifičnost profilace ICV MENDELU uskutečněn.

11

Národní a mezinárodní excelence vysokoškolského ústavu

11.1 Členství v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
Vysokoškolský ústav se v roce 2011 stal členem českého Národního konsorcia v rámci
evropské sítě ReferNet a zahájil spolupráci na plnění stanovených úkolů. Ve sledovaném
období institut navázal také spolupráci s Mittelstandvereinigung Österreich (MIÖ).
Již od roku 2006 je členem EUCEN (Europian University Continuing Education Network).

11.2 Členství v profesních asociacích, organizacích a sdruženích.
V roce 2011 byl vysokoškolský ústav a jeho pracovníci celkem zapojeni do 9 odborných
institucí a společností, a to Asociace univerzit třetího věku ČR, Asociace vysokoškolských
poradců, Českomoravská psychologická společnost (ČMPS), Česká pedagogická
společnost, Česká společnost „Dyslexie“, Česká asociace pedagogického výzkumu, Česká
andragogická společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost Česká lékařská
společnost JEP, Společnost pro projektové řízení.

11.3 Národní a mezinárodní ocenění
Nebylo v roce 2011 ICV MENDELU uděleno.

11.4 Mezinárodní akreditace
V roce 2011 nebyla na ICV MENDELU uskutečněna.
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Rozvoj vysokoškolského ústavu

12.1 Zapojení do operačních programů financovaných ze strukturálních
fondů Evropské Unie
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Tabulka č. 15: Zapojení do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů
EU
Zapojení do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU

ICV MENDELU

Projekt (číselné
označení)

Operační
program

Doba
realizace
(od-do)

Celková
poskytnutá
finanční
částka

Finanční
částka
poskytnutá
v roce 2011

Oblast, která
byla podpořena
(krátce,
výstižně)

1706

1.3 Další
vzdělávání
pracovníků škol
a školských
zařízení

OP VK

03/201102/2014

OP VK

01/ 201106/2012

2688

1787

1.1 Zvyšování
kvality ve
vzdělávání

OP VK

01/201112/2013

6816

2500

2.2
Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/07.0158

OP VK

05/200904/2012

5033

1250

2.2
Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.3.00/09.0041

OP VK

07/200906/2012

11921

5000

2.3 Lidské zdroje
ve výzkumu
a vývoji

913

1.3 Další
vzdělávání
pracovníků škol
a školských
zařízení

1821

700

1.3 Další
vzdělávání
pracovníků škol
a školských
zařízení

37842

13856

CZ.1.07/1.3.00/19.0015

CZ.1.07/1.1.02/03.0015

CZ.1.07/2.2.00/18.0017

CZ.1.07/1.3.00/14.0051

CZ.1.07/1.3.10/02.0026

CELKEM

OP VK

OP VK

04/201003/2013

03/2010062012

6 824

2739
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12.2 Zapojení do Rozvojových projektů MŠMT ČR
Tabulka č. 16: Zapojení do Rozvojových projektů MŠMT ČR
Zapojení do Rozvojových projektů MŠMT v roce 2011

ICV MENDELU
Počet přijatých
projektů

Poskytnuté finanční prostředky
v tis. Kč
Kapitálové

Běžné

1

0

950

1

0

100

1

0

332

Decentralizované rozvojové projekty
Program na podporu zvyšování kvality
činnosti vysokých škol
Program na rozvoj přístrojového vybavení
a moderních technologií
Program na podporu otevřenosti vysokých
škol
Program na podporu mezinárodní
spolupráce v oblasti vysokoškolského
vzdělávání
Program na rozvoj podpory inkluzivního
vzdělávání
Program na podporu přípravy projektů do
operačních programů
Program na podporu personálního rozvoje
vysokých škol
Centralizované rozvojové projekty
Program na podporu vzájemné
spolupráce vysokých škol v oblastech
Program na podporu mezinárodní
spolupráce českých a zahraničních
vysokých škol
Program na podporu rozvoje
krátkodobých mobilit studentů
Program na podporu vzdělávání v oblasti
zubního lékařství a technických a
přírodovědných oborů (např. v souvislosti
s rokem chemie zaměřených na chemii)
a oborů pro přípravu učitelů (zejm.
nekvalifikovaných)
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Program na podporu znevýhodněných
osob při přijímaní a studiu na vysoké
škole
Program na podporu dalších aktivit
vysokých škol

3

0

1363

Program na podporu aktivit vysokých škol
prováděných na území hl. m. Prahy
zaměřených na priority, které nejsou
podporovány z Operačního programu
Adaptabilita, ale jsou prioritami
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
CELKEM

2745

12.3 Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol ČR
Tabulka č. 17: Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol ČR
Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2011

Poskytnuté finanční prostředky v tis. Kč

ICV MENDELU

Tematický okruh

Počet přijatých projektů

Kapitálové

Běžné

CELKEM

A

1

1699

0

1699

1

0

250

250

2

1699

250

1949

B
C
E
F
G
CELKEM

12.4 Další zapojení
12.4.1 Řízení projektů Ministerstva zemědělství ČR
Zadavatel:
Koordinátor projektu:
Doba realizace

Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Pavla Štěpánková
07/2011 – 11/2011

Funkční úkoly realizované ve 2 etapách a specifikované smlouvou 178-2011-17412
a 181-2011-17412, Poradenské centrum zajistilo administraci projektu. Cílem bylo
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vypracování metodické příručky (Metodika pro hypotermickou stabilizaci biologicky
rozložitelných odpadů včetně podmínek provozu zařízení na minimalizaci/odstraňování
pachových emisí souvisejících s provozem této techniky) a zprávy (Ověření možnosti
ekonomických úspor v provozech BPS ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin).
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Závěr

Aktualizace dlouhodobého záměru vysokoškolského ústavu pro rok 2011 vychází
z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání pro
období 2011–2015 a vymezuje v souvislosti s jeho obsahem pro rok 2011 tyto
následující cíle:

Prioritní oblast KVALITA A RELEVANCE
Strategické cíle vysokoškolského ústavu a jejich naplňování:
 V oblasti vzdělávacího procesu:
o připravovat podklady pro blanded learning a e-learning pro bakalářský studijní
program Specializace v pedagogice – plněno:
o prostřednictvím projektu OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů
středních škol v kombinované formě studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017) - připraveno
19 studijních opor pro e-learning pro studijní předměty bakalářského studijního
oboru Učitelství odborných předmětů a 14 studijních opor pro e-learning pro
studijní předměty studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku;
o připravovat distanční opory studia pro bakalářský studijní program Technické
znalectví a pojišťovnictví a magisterský studijní program Technické znalectví
a expertní inženýrství - plněno:
o připraveno 5 distančních opor pro bakalářský studijní program Technické
znalectví a pojišťovnictví;
o bude vytvořen a realizován systém přenositelnosti kreditů z programů
celoživotního vzdělávání do studijních programů vysokoškolského ústavu –
plněno:
o prostřednictvím projektu OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů
středních škol v kombinované formě studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017) uskutečněna analýza studijních předmětů kurzů celoživotního vzdělávání Studium
v oblasti pedagogických věd - Učitelství odborných předmětů a Studium v oblasti
pedagogických věd - Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
+ analýza studijních předmětů bakalářského studijního programu Specializace
v pedagogice;
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o bude dosaženo zvýšení počtu studentohodin přímé výuky platících studentů
v programech celoživotního vzdělávání o 20 % oproti roku 2009 - splněno
(tj. překročeno):
o rok 2009 = 62 142 studentohodin, rok 2011 = 94 855 studentohodin, tj. navýšení
o 53 %.
 V oblasti vědy a výzkumu:
o budou stanoveny priority výzkumu a vývoje – splněno viz jednání Vědecké rady
vysokoškolského ústavu ICV MENDELU dne 14. 12. 2011;
o průměrný přepočtený akademický pracovník bude ročně publikovat jeden vědecký
výstup ročně, tj. získá min. 10 bodů v kategorii "A (1-12)" dle kritérií MENDELU splněno částečně:
o 4 původní vědecké práce (40 bodů) + 17 monografie nebo kapitoly v knize (45
bodů) = celkem 85 bodů (požadovaná výše je 100 bodů).
 V oblasti řídící a finanční struktury:
o při řízení vysokoškolského ústavu bude primárně používáno metod projektového
řízení – průběžně plněno
o projekty budou definovány vždy na období jednoho následujícího roku – nelze
vždy dodržet vzhledem k požadavkům zadavatele na stanovenou délku projektu.

Prioritní oblast OTEVŘENOST
Strategické cíle vysokoškolského ústavu a jejich naplňování:
 V oblasti mezinárodní spolupráce vysokoškolského ústavu v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací:
o budou vytvářeny podmínky pro intenzivnější spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací – splněno
o viz kapitola 9. 4 této zprávy – navázána spolupráce s 18 mezinárodními partnery.
 V oblasti spolupráce vysokoškolského ústavu s praxí:
o prostřednictvím činnosti Poradenského centra bude zajišťován rozvoj odborného,
psychologického a profesního poradenství – splněno
o prostřednictvím řešení a úspěšného ukončení centralizovaného rozvojového
projektu MŠMT ČR Podpora spolupráce mezi podniky a brněnskými vysokými
školami (C6, program 1, podprogram a) - viz kapitoly 4.3, 4. 4. a 12.2 této zprávy.
 V oblasti celoživotní vzdělávání:
o bude iniciováno větší zapojení pracovníků, pracovišť či fakult univerzity
do celoživotního vzdělávání tak, aby byla rovnoměrně rozprostřena nabídka dle
odborného zaměření univerzity jako celku – splněno:
o viz kapitola 2.4.2 této zprávy,
o AF MENDELU (1 realizovaný a 3 připravené kurzy, FRRMS MENDELU (3
připravované kurzy, PEF MENDELU (1 připravovaný kurz), LDF MENDELU (3
připravované kurzy), ZF MENDELU (1 realizovaný a 3 připravované kurzy);
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o budou otevřeny minimálně dva přípravné kurzy pro studenty univerzity –
splněno:
o viz kapitola 2.4.2 kurz „Přípravný ročník pro PEF MENDELU“ + kurz „Mezinárodní
teritoriální studia“;
o bude rozvíjena oblast zájmových kurzů; splněno:
o viz kapitola 2.4.2 této zprávy – nabídnuto 16 zájmových kurzů.
o bude nabízeno mezigenerační vzdělávání – splněno:
o viz kapitola 2.4.1 této zprávy - kurz Poznáváme přírodu s vnoučaty.
 V oblasti dostupnost vysokoškolského vzdělání:
o budou podporováni studenti se speciálními vzdělávacími potřebami během studia,
včetně vytváření speciálních studijních podmínek podle typu a stupně postižení –
splněno:
o z kapacitních důvodu se mohly pracovnice Poradenského centra převážně věnovat
pouze diagnostice studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, viz
centralizovaný rozvojový projekt MŠMT ČR Rozvoj psychologického poradenství
na vysokých školách v ČR (C 36, program 6, podprogram b) + projekt FRVŠ Rozvoj
poradenství a systematizace práce se studenty různým způsobem
znevýhodněnými (2847, tematický okruh C).
 V oblasti psychologické poradenství:
o bude vytvořen systém psychologického poradenství v následné struktuře:
o Poradenství pro studenty
o Poradenství pro zaměstnance univerzity
o Poradenství pro pedagogickou veřejnost
o Poradenství pro širší veřejnost
o splněno, ale z kapacitních důvodu prozatím nerealizováno.
o zlepšovat propagaci činnosti Poradenského centra studentům a zaměstnancům
MENDELU, odborné i laické veřejnosti - splněno;
o vytvořeny a zveřejněny v areálu univerzity a vestibulu ICV MENDELU informační
letáky s nabídkou služeb pro studenty;
o vytvořeny a zveřejněny letáky o kariérním poradenství;
o stánek Poradenského centra pro studenty MENDELU na veletrhu pracovních
příležitostí JobChallenge 2011;
o maily studentům univerzity s nabídkou služeb;
o propagace na www.studentoviny.cz;
o poster na ICOLLE 2011;
o setkávání a odbornou veřejností - kulatý stůl dne 1. 11. 2011 s pracovníky
Poradenských center vysokých škol spolupracujících na projektu Rozvoj
psychologického poradenství na vysokých školách;
o příspěvek na konferenci pořádanou Asociací vysokoškolských poradců
v Poděbradech dne 28. a 29. 6. 2011;
o administrovat a koordinovat poradenské služby na MENDELU - splněno;
o realizovat projekty vyhlašované MŠMT, MŽP, MZe apod. splněno:
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o 1 projekt MŠMT ČR, 2 centralizované rozvojové projekty MŠMT ČR, 1 projekt FRVŠ
ČR, 1 projekt MŽP ČR (Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum na
MENDELU), 2 funkční úkoly MZe ČR (Hydrotermická stabilizace biologicky
rozložitelných odpadů v podmínkách nových environmentálních technologií
zemědělské a asanační praxe; Ověření možnosti ekonomických úspor v provozech
bioplynových stanic ve vztahu ke spotřebě vstupních surovin);
o zajišťovat administrativu a organizaci aktivit, které jsou s realizací projektů
spojené - splněno
o spolupracovat s Poradenským centrem Agronomické fakulty MENDELU realizováno - podán a přijat projekt Inovace kvalifikačních znalostí v oboru
lesního školkařství a trendy pícninářství a krmivářství - bude řešen v roce 2012
o rozšiřovat nabídku a realizaci odborných poradenských služeb - nesplněno.
Prioritní oblast EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ
Strategické cíle vysokoškolského ústavu a jejich naplňování:
V oblasti řízení vysokoškolského ústavu
o bude zřízena Rada univerzity třetího věku;
o bude zřízena Rada celoživotního vzdělávání.
o splněno - vytvořena Komise rektora pro celoživotní vzdělávání (listopad 2011).
 V oblasti neinvestiční financování
o rozšířit nabídku Poradenského centra v oblasti odborného a psychologického
poradenství – splněno v oblasti psychologického poradenství.
o posílit personální zabezpečení činnosti Poradenského centra v oblasti
psychologického poradenství – splněno – vytvořeno 1 systemizované místo
psychologa, jež je prozatím ½ placeno z příspěvků na vzdělávání.
 V oblasti investičního financování
o rekonstruovat střechu budovy E - splněno;
o zateplit vnější fasádu budovy E s cílem snížit náklady na vytápění - splněno.

Aktualizace dlouhodobého záměru vysokoškolského ústavu pro rok 2011 vychází
z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání pro
období 2011–2015 a vymezuje v souvislosti s jeho obsahem pro rok 2011 celkem 28
strategických cílů. Z jejich celkového počtu bylo 19 cílů splněno zcela, 4 jsou plněny
průběžně a jejich plnění bude pokračovat i v roce 2012, 2 byly splněny pouze částečně,
1 je možný realizovat poměrně obtížně a 1 cíl nebyl naplněn.
Rezervy v činnosti ICV MENDELU je možné v roce 2011 vysledovat zejména v oblasti
realizace odborného poradenství, personálního pokrytí psychologických poradenských
služeb a v oblasti vědy a výzkumu.
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