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Výroční zpráva
Výroční zpráva o činnosti FRRMS MENDELU za rok 2016 byla schválena
Akademickým senátem FRRMS MENDELU dne 6.10.2017

Ing. Jiří Schneider, Ph.D., v.r.
děkan FRRMS
12. října 2017

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D., v.r.
předseda AS FRRMS
12. října 2017
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Úvod
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) se blíží desátému
výročí své existence a fungování. Hlavním posláním fakulty je rozvoj vzdělávací
i vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje jak
v národním, tak i mezinárodním kontextu. Během své krátké existence se stala svým
zaměřením a mezinárodním rozměrem atraktivní institucí, poskytující vzdělání
v bakalářském a magisterském typu studia. Svým praktickým zaměřením poskytuje
absolventům fakulty dobré příležitosti pro uplatnění v atraktivních a zajímavých
profesích perspektivních oborů. Fakulta se každoročně svými aktivitami snaží
rozvíjet svoji vědecko-výzkumnou a pedagogickou kvalitu, společenský význam
i profesionální renomé. Na těchto aktivitách často spolupracuje se svými studenty
jako partnery, což přináší užitek a rozvoj oběma stranám.
FRRMS i v roce 2016 pokračovala v prohlubování zahraničních zkušeností
a spolupráce - od studentských stáží až po přípravu návrhů mezinárodních
vědeckých projektů. Došlo k dalšímu rozvoji partnerství s regionálními institucemi
v České republice. Do těchto aktivit byli zapojováni nejen akademičtí pracovníci, ale
rovněž studenti. Rovněž pro ně byly připravovány další příležitosti pro jejich
uplatnění v rámci vystudovaných oborů.
Na daných základech chce Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
stavět i v dalších letech. A my, její zaměstnanci, chceme dlouhodobou provázaností
našich aktivit v horizontálním i časovém sledu rozvíjet kvalitu a prestiž Fakulty
regionálního
i absolventů.

rozvoje

a mezinárodních

studií,

jejích

pracovníků,

studentů
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1. Orgány a pracovníci fakulty
1.1.

Děkan fakulty



prof. Dr. Ing. Libor Grega (1. 1. až 15. 12. 2016)



Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (16. 12. až 31. 12. 2016)

1.2.

Proděkani



prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc., proděkan pro vědu, výzkum a informatiku



(od 16. 12. 2016 proděkan pro vědu a výzkum)



Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy (do 15.
12. 2016)



prof. Ing. Iva Živělová, CSc., proděkanka pro studijní záležitosti (do 15.
12. 2016)



Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D., proděkan pro pedagogiku (od 16. 12. 2016)



Ing. Milan Damborský, Ph.D., proděkan pro koncepci, rozvoj a IT (od 16.
12. 2016)

1.3.

Akademický senát fakulty

Volební okrsek akademických pracovníků.


Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (předseda)



Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (místopředseda)



PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (tajemník)



Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.



Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.



Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.

Orgány a pracovníci fakulty
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Volební okrsek studentů


Ivo Válka (do 30. 05. 2016)



Bc. Michal Hořínek (od 1. 06. 2016 – 31. 12. 2016)



Eliška Matyášová



Simona Slívová

Členové FRRMS ve vedení univerzity

1.4.


Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D., prorektor pro internacionalizaci

Disciplinární komise fakulty

1.5.


prof. Ing. Iva Živělová, CSc., předsedkyně,



PhDr. Helena Pavlíčková,



Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.,



Eliška Matyášová, studentka,



Bc. Petra Bilíková, studentka.

Vědecká rada fakulty

1.6.

Vědecká rada fakulty pracovala v roce 2016 ve složení:
Interní členové


prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.



prof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.



prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr.h.c..



prof. Dr. Ing. Libor Grega



Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.



doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.



Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.



prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.



doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.



prof. Ing. Milan Palát, CSc.

Orgány a pracovníci fakulty
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Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.



prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.



prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.



prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.



doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.



Ing. Jan Veleba



prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Externí členové


Ing. Petr Bajer, CSc., RHK Brno



prof. JUDr. Anna Bandlerová, Ph.D., SPU v Nitre



Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D., SPU v Nitre



prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc., ČZU v Praze



Ing. Ivo Hložánek, Dimension, a.s.



doc. Ing. Josef Seják, CSc., UJEP v Ústí nad Labem



prof. Ing. František Kuzma, Ph.D., SPU Nitra



Ing. Petr Očko, Ph.D., předseda TA ČR



doc. Ing. Ladislav Rolinek, Ph.D., JČU v Ćeských Budějovicích



prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., ČZU v Praze



doc. Ing. Iveta Zentková, CSc., SPU v Nitre



Dr. Ing. Marie Zezulková, Magistrát města Brna

Tajemnice Vědecké rady
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.

Orgány a pracovníci fakulty
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1.7.


1.8.

Tajemnice fakulty
Mgr. Jana Sedláková

Ústavy a vedoucí ústavů

Číslo a název ústavu
311 Ústav regionální
a podnikové ekonomiky
312 Ústav sociálního rozvoje

313
314
315
316
317
318

Ústav demografie
a aplikované statistiky
Ústav teritoriálních studií
Ústav environmentalistiky a
přírodních zdrojů
Ústav regionálního rozvoje a
veřejné správy
Ústav jazykových
a kulturních studií
Ústav projektového řízení

1.9.

Vedoucí
prof. Dr. Ing. Libor Grega

Poznámka

PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D.
PhDr. Helena Pavlíčková
PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D.,
MBA
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.

do 14. 2. 2016
15. 2. -14. 8.
2016
od 15. 8. 2016

Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.,
Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

do 31. 5. 2016
od 1. 6. 2016
do 31. 1. 2016
od 1. 2. 2016

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.,
prof.h.c.

Pracovníci fakulty

Ke dni 30. 11. 2016 bylo na fakultě zaměstnáno 87 pracovníků, z toho 77 na
ústavech a 10 na děkanátu.

1.10.

Zastoupení žen

Ve vedení fakulty byly v roce 2016 zastoupeny dvě proděkanky a tajemnice fakulty.
Na vedení ústavů se podílelo pět žen.
V akademickém senátu fakulty byly zastoupeny čtyři ženy.
Ve vědecké radě bylo zastoupeno pět žen (interní členky) a čtyři ženy (externí
členky).
Na činnosti disciplinární komise se podílely čtyři ženy.

2. Strategie a její naplňování
2.1.

Dlouhodobý záměr a jeho aktualizace

Směřování rozvoje fakulty určuje dokument „Dlouhodobý záměr vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity
v Brně“, který určuje jako poslání fakulty „Vzdělávací činností spolu s aktivní
realizací projektů zajišťovat výchovu absolventů uplatnitelných v širokém portfoliu
činností regionálního rozvoje a internacionálním prostředí, s cílem jejich vysoké
uplatnitelnosti v podnikatelské, obchodní a výrobní sféře, v poradenství, ve státní
a veřejné správě, terciární i neziskové sféře, v institucích mezinárodních vztahů i ve
vědě a školství. Výzkumnou činností podporovat a udržovat kvalitu a vysokou úroveň
vzdělávacího procesu“. Dokument rovněž určuje vizi fakulty: „Fakulta se chce stát
mezinárodně

uznávanou

vysokoškolskou

institucí

ve

standardně

internacionalizovaném prostředí, preferující transdisciplinární výuku a interkulturní
prostředí.“ Akční plán má formu „Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty
regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně pro
rok 2016.“ Aktualizace zahrnuje 6 prioritních cílů a celkem 27 dílčích cílů. Úspěšnost
jejich naplňování je obsahem druhé části této výroční zprávy.
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3. Studium
3.1.

Studijní programy

Na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity bylo
v roce 2016 uskutečňováno osm studijních programů, z toho čtyři bakalářské, čtyři
navazující magisterské. Čtyři studijních programy jsou uskutečňovány v českém
a čtyři v anglickém jazyce. Doktorský studijní program se na fakultě zatím
neuskutečňuje, jeho příprava a akreditace jsou však jednou z priorit fakulty.
Vysvětlivky k níže prezentovaným tabulkám:
P – prezenční forma studia
K/D – kombinovaná, distanční forma studia

Studijní programy akreditované v českém jazyce

Studijní
programy
Mezinárodní
teritoriální studia
Regionální rozvoj
CELKEM

Navazující
Bakalářské magisterské
studium
studium
Celkem
P
K/D P
K/D
1
1
2

1
1

1

2

1
2

2
4

Studijní programy akreditované v anglickém jazyce

Studijní
programy
Mezinárodní
teritoriální studia
Regionální rozvoj
CELKEM

Navazující
Bakalářské magisterské
studium
studium
Celkem
P
K/D P
K/D
1

1

2

1
2

1
2

2
4
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3.2.

Studenti

Počty studentů v akreditovaných studijních programech

Studijní
programy
Mezinárodní
teritoriální studia
Regionální rozvoj
CELKEM

Navazující
Bakalářské magisterské
studium
studium
Celkem
P
K/D P
K/D
310

184

494

360
670

170
354

530
1 024

Počty studentů - samoplátců

Studijní
programy
Mezinárodní
teritoriální studia
Regionální rozvoj
CELKEM

Navazující
Bakalářské magisterské
studium
studium
Celkem
P
K/D P
K/D
110

65

175

32
142

28
93

60
235

Počty neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech

Studijní
programy
Mezinárodní
teritoriální studia
Regionální rozvoj
CELKEM

Navazující
Bakalářské magisterské
studium
studium
Celkem
P
K/D P
K/D
73

28

101

106
179

20
48

126
227
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3.3.

Absolventi

Počty absolventů akreditovaných studijních programů

Studijní
programy
Mezinárodní
teritoriální studia
Regionální rozvoj
CELKEM

Navazující
Bakalářské magisterské
studium
studium
Celkem
P
K/D P
K/D
83

43

126

95
178

82
125

177
303

Způsob spolupráce fakulty s absolventy
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií pravidelně oslovuje své
absolventy dotazníkovým šetřením, které mapuje a analyzuje zpětný pohled
absolventů na studium včetně hodnocení kvality, efektivity a prospěšnosti vzdělání.
Tyto výsledky slouží k evaluaci stávajícího vzdělávacího procesu. Absolventi fakulty
se účastní i Dnů otevřených dveří, kde novým uchazečům o studium předávají
zkušenosti s uplatněním poznatků získaných studiem na fakultě.

Způsob zjišťování zaměstnanosti absolventů fakulty
Absolventi bakalářských studijních programů v převážné většině pokračují
v navazujícím magisterském studiu. Zjišťování uplatnitelnosti absolventů je
realizováno pravidelně, s delšími časovými odstupy. Míra nezaměstnanosti studentů
fakulty se loni pohybovala okolo 1,2 %. Převážná většina absolventů fakulty pracuje
ve svém oboru.

Spolupráce fakulty s budoucími zaměstnavateli
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií spolupracuje celoročně
s Českou a Slovenskou hospodářskou komorou. Úzké kooperační vazby jsou
s Regionální hospodářskou komorou Brno, fakulta participuje např. na jarních
a podzimních veletrzích firem KONTAKT-KONTRAKT, BVV v Brně. Na těchto
akcích jsou sjednávány formy spolupráce a kooperační smlouvy se zástupci firem k
realizaci praxí studentů v podnicích a institucích, možnosti jejich uplatnění po
ukončení studia, projekty smluvního výzkumu a poradenské činnosti fakulty.
Regionální hospodářská komora Brno byla rovněž partnerem fakulty při řešení OP
VK Inovace bakalářských studijních programů Regionální rozvoj a Mezinárodní
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teritoriální studia, kde jedním z úkolů partnera bylo zajištění zpětné vazby od
zaměstnavatelů na požadované kompetence získané studiem i obsahovou náplň
stěžejních předmětů.
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3.4.

Zájem o studium

Zájem o studium na fakultě – počty zájemců
Navazující magisterské
studium

Bakalářské studium
Studijní
programy
Mezinárodní
teritoriální
studia
Regionální
rozvoj
CELKEM

Počet
Počet
Počet
Počet
zapsaných Počet
Počet
zapsaných
přihlášek přijatých ke studiu přihlášek přijatých ke studiu
459

175

117

153

117

80

417

183

126

171

111

73

876

358

243

324

228

153

Charakter přijímacích zkoušek
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií realizuje přijímací zkoušky do
bakalářských

studijních

programů

formou

písemného

testu

všeobecných

znalostí

a vybraného světového jazyka (angličtiny, němčiny). Přijímací zkoušky do navazujících
magisterských studijních programů zahrnují zkoušku z okruhů stanovených akreditačním
spisem, jde tedy o testování odborných znalostí nabytých na předchozím bakalářském studiu.

Spolupráce fakulty se středními školami
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií komunikuje se studenty středních škol
(kromě aktivní účasti na veletrzích Gaudeamus a Academia) prostřednictvím tzv. roadshow
na vybraných středních školách, kde sami studenti prezentují Fakultu a potenciální uchazeči
se tak mohou ptát přímo na otázky ze studentského života. Přímý kontakt s uchazeči
o studium je také zprostředkováván realizací Dní otevřených dveří v prostorách Fakulty, které
jsou koncipovány více zážitkově než pouze informativně. Zájemcům o studium je nabízen
přípravný kurz k přijímacím zkouškám z cizího jazyka. Střední školy jsou oslovovány
zasíláním elektronických i tištěných informačních materiálů.

12

Studium

Str. 13

3.5.

Další vzdělávací aktivity

V roce 2016 pořádala fakulta rovněž přednášky odborníků z praxe v předmětech Udržitelný
rozvoj regionu, Regionální ekonomika, Příprava a řízení projektů, Regionální politika, Finanční
management, Podnikové finance, Globalizace a regionalizace, Rozvojové problémy
Jihovýchodní Asie, Rozvojové problémy Afriky a Rozvojové problémy Latinské Ameriky.
Studenti vykonávali odbornou bakalářskou praxi u vybraných podniků a institucí veřejné
správy. Své schopnosti mohli dále rozvíjet v rámci odborných stáží do Peru a Thajska. Pro
uchazeče o studium byly realizovány odborné jazykové kurzy.

3.6.

Sociální záležitosti studentů

Přístup fakulty ke studentům se specifickými potřebami
V rámci specifického přístupu ke studentům se zvláštními potřebami má FRRMS výhodu
v tom, že sídlí v bezbariérové budově, kde mají handicapovaní studenti (i vozíčkáři) možnost
bezproblémového příjezdu, včetně dostupnosti výuky v posluchárnách i cvičebnách. Komfort
studia na fakultě zvyšuje i možnost ubytování a stravování v rámci jednoho objektu. Fakulta
regionálního rozvoje a mezinárodních studií dále úzce spolupracuje s Poradenským centrem,
jež je součástí Institutu celoživotního vzdělávání. Fakultní koordinátor aktivně vyhledává
studenty se specifickými poruchami a zvyšuje povědomí o činnosti Poradenského centra.
Uchazečům a studentům se specifickými poruchami je pak poskytována podpora
u přijímacích zkoušek a v průběhu studia. Cílem této podpory je snížení studijní neúspěšnosti
a individuální pomoc v obtížných životních situacích studentů.
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3.7.

Naplnění

Aktualizace

Dlouhodobého

záměru

Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 v oblasti
studia
1. Zvyšovat kvalitu, konkurenceschopnost a atraktivnost vzdělávacího procesu
1.1. Připravit žádost o akreditaci doktorského studijního programu Regionální
ekonomika.


Kontrolovatelné výstupy: připravená a podaná žádost o akreditaci.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: děkan, proděkan pro studijní záležitosti.

Doktorský studijní program byl připraven. Žádost nebyla akceptována.

1.2. Připravit projekt doktorského studijního programu Mezinárodní rozvojová studia.


Kontrolovatelné výstupy: zpracovaný a podaný projekt doktorského studijního
programu



Mezinárodní rozvojová studia.



Zdroje: OP VVV, vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: děkan, proděkan pro studijní záležitosti.

Projekt na přípravu doktorského program Business and Development Studies byl
podán.

1.3. Připravit projekt double degree magisterského studijního programu ve spolupráci
s Kasetsart University Euro-Asian Business and Management.


Kontrolovatelné výstupy: zpracovaný a podaný projekt double degree studijního
programu.



Zdroje: OP VVV, vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: děkan, proděkan pro studijní záležitosti.

Projekt nebyl podán.
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1.4. Evaluovat obsah předmětů a jejich harmonizace.


Kontrolovatelné výstupy: evaluovaný harmonogram studijních programů a katalog
předmětů.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro studijní záležitosti, vedoucí ústavů, garanti předmětů.

Proběhl proces k identifikaci a odstraňování překryvů a následná úprava sylabů.

1.5. Využívat systém evaluace kompetencí získávaných absolvováním jednotlivých
předmětů a zátěže studentů na základě evaluací studentů pro evaluaci obsahu
předmětů a jejich harmonizaci.


Kontrolovatelné výstupy: evaluovaný harmonogram studijních programů a katalog
předmětů.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.

Cíl se řeší průběžně na úrovni ústavů a průběh je diskutován na úrovni fakulty

1.6. Pokračovat v implementaci systému ověřování znalostí studenta s důrazem na
objektivizaci, transparentnost, spravedlnost a eliminaci možností akademických
podvodů.


Kontrolovatelné výstupy: implementovaný systém ověřování znalostí studentů.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro studijní záležitosti.

V roce 2016 byl plně implementován Centralizovaný systém zkoušení.
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4. Spolupráce s praxí
Rok 2016 přinesl další rozšíření spolupráce s praxí jak v oblasti pedagogické, tak vědeckovýzkumné. Byly prohloubeny a navázány další kontakty ve všech odborných oblastech fakulty.
O rozšíření spolupráce svědčí řešené projekty doplňkové činnosti a projekty podávané či
řešené s externími organizacemi. Další rozšíření spolupráce se očekává od kontaktů
s absolventy fakulty v rámci činnosti založeného klubu absolventů a přátel FRRMS.
V roce 2016 byla s ostatními firmami realizovaná předprojektová příprava formou
projektových záměrů rozvoje obcí (územní revitalizace, rekultivace černých skládek, rekreační
vybavenosti, péče o složky životního prostředí obcí, krajinné funkce, péče o půdu, vodní toky
a vodní zdroje).
Pracovníci fakulty jsou zapojeni formou zajišťování odborných činností, vypracovávání
posudků a konzultací do spolupráce s Českým statistickým úřadem, orgány Rady Evropy
a Evropské komise, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj,
Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra,
Českou hospodářskou komorou, Agrární komorou ČR, Hospodářskou komorou ČR,
Regionální hospodářskou komorou Brno, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací,
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy ČR s.p. a dalšími.
Byly realizovány tyto projekty smluvního výzkumu:


Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni základních škol – Jihomoravský kraj
a Ústecký kraj, 9/2016 až 1/2017, odpovědný řešitel Ondřej Konečný, zadavatel Svaz
průmyslu a dopravy ČR. Výzkum mezi základními školami a mezi zaměstnavateli měl
za cíl v kontextu hospodářského profilu Jihomoravského a Ústeckého kraje zhodnotit:
rozsah a formu preferované spolupráce mezi vzdělávacími institucemi (s důrazem na
základní školy) a zaměstnavateli (a), zapojení podniků do přípravy a tvorby školních
vzdělávacích programů a celkový přístup škol k jejich tvorbě (b) a názory
zaměstnavatelů na současnou nabídku trhu práce a uvědomění si škol zapojení
těchto témat do výuky, evaluace úspěšnosti studia a činnosti výchovného poradce (c).



Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory, 6/2015 – 1/2016, odpovědný
řešitel Alice Kozumplíková. Studie vychází vstříc Městu Písek, které prezentovalo
zájem o nabídku společnosti zabývající se přípravou, dozorem a provozováním sítě
stezek pro terénní cyklistiku jako destinační produkt udržitelného cestovního ruchu.
Tato Studie odborně posuzuje kvalitu, proveditelnost a efektivitu celého záměru.

Vychází vstříc Městu Písek, které prezentovalo zájem o nabídku společnosti zabývající
se přípravou, dozorem a provozováním sítě stezek pro terénní cyklistiku jako destinační
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produkt udržitelného cestovního ruchu. Tato Studie odborně posuzuje kvalitu, proveditelnost
a efektivitu celého záměru.
Pro společnost Škoda Auto, a.s. byla realizována studie hodnotící dopady rozšíření závodu
v Kvasinách.
V rámci univerzitní účelové činnosti na ŠLP ML Křtiny a ŠZP Žabčice byly řešeny poloprovozní
ověřovací úkoly zaměřené na různé oblasti. Byly organizovány odborné výukové exkurze pro
environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia na ŠLP Křtiny a odborná
praktická výuka na ŠZP Žabčice. Dále byly realizovány 3 úkoly účelové činnosti na ŠLP ML
Křtiny a 1 úkol účelové činnosti na ŠZP Žabčice.
Spolupráce pokračovala s českými firmami (Fragula s.r.o., Lesy Horňácko, MAS Znojemsko,
Silvajagd s.r.o., Dolní Morava b.r. o.p.s., Lesy SEVER s.r.o., Obec Mutěnice, Město Kyjov,
Mokrá-Horákov, Lesostavby Kolín). Dále byla realizovány spolupráce s městem Brno, Úřad
rady ROP Jihovýchod, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR,
MAS (místní akční skupiny) ČR, Spolek pro rozvoj venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Lesy
České republiky s.p., Magistrát města Brna (útvar rozvoje města, odbor VLHZ). Nově byla
navázána spolupráce s Městysem Křtiny (Program rozvoje 2020).
V roce 2016 byl založen klub absolventů a přátel FRRMS jako oficiální spolek ALUMNI
FRRMS, z. s. se sídlem tř. Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno, společnost zapsaná pod
spisovou značkou L 22038 vedenou u Krajského soudu v Brně. Cílem klubu absolventů je
navázat spojení univerzity se svými bývalými studenty a tím posílit kontakty, jež se ukončením
studia oslabily. Chceme podporovat aktivity fakulty právě interakcí s bývalými studenty,
udržovat s nimi spolupráci a posilovat jejich pocit sounáležitosti a vazeb s fakultou.
Bylo předloženo několik rozvojových projektů (např. projekt Interreg V-A SK-CZ s hlavním
partnerem Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.).

4.1.

Naplnění

Aktualizace

Dlouhodobého

záměru

Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 v oblasti
spolupráce s praxí
2. Prohlubovat propojení vzdělávací, projektové a vědecko-výzkumné činnosti s praxí
a aplikační sférou zahrnující:
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2.1. Zapojovat zástupce veřejné a podnikatelské sféry do vzdělávacího procesu.


Kontrolovatelné výstupy: počet zapojených zástupců veřejné a podnikatelské
sféry.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty



Odpovědnost: proděkan pro studijní záležitosti, proděkan pro vnější vztahy,
vedoucí ústavů.

Na FRRMS jsou pravidelně uskutečňovány přednášky odborníků z praxe. Na výuce se
podílelo 22 odborníků z aplikační sféry.

2.2. Systematicky využívat portálu praxí fakulty pro prohloubení spolupráce s veřejnou
a podnikatelskou sférou.


Kontrolovatelné výstupy: počet zapojených zástupců veřejné a podnikatelské sféry,
počet realizovaných praxí a odborných stáží.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy.

V roce 2016 se do portálu praxí zaregistrovalo dalších 278 společností a bylo
zrealizováno 341 studentských praxí.

2.3. Podporovat vazbu mezi absolventy a fakultou.


Kontrolovatelné výstupy: založený klub absolventů.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy.

Klub byl založen.

2.4. Podporovat tvorbu oborových týmů pro aktivní spolupráci s partnery z veřejné
a podnikatelské sféry, aktivně přistupovat k vypisovaným projektovým výzvám.


Kontrolovatelné výstupy: počet řešených úkolů a podaných projektů ve spolupráci
se zástupci podnikatelské a veřejné sféry.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, vnější grantové agentury.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro vědu a výzkum.

Počet řešených úkolů a podaných projektů ve spolupráci se zástupci podnikatelské
a veřejné sféry je kontinuálně navyšován.
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5. Výzkum a publikační činnost
Pro naplnění cílů a priorit ve vědeckovýzkumné činnosti se FRRMS přednostně zaměřuje na
rozvoj vědních oborů nosných pro řešení otázek regionálního rozvoje ve všech jeho dimenzích
(ekonomické, sociální a environmentální). V celkovém konceptu výzkumu a výuky jsou tak
vytvářeny předpoklady pro tvorbu a užití synergických efektů jejich systémového propojení
v prostorové dimenzi.
Důsledné naplňování této koncepce se promítlo jak v procesu dobudování vzdělávacího
systému v komplexu ucelené nabídky vysokoškolského studia v oblasti regionálního rozvoje
a mezinárodních rozvojových studií tak v optimalizaci struktury a inovaci předmětů studijních
programů Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia.
V roce 2016 se FRRMS hlavně zaměřila především na:


Podporu zapojení řešitelských týmů fakulty v základním i aplikovaném výzkumu
na bázi grantových projektů i technologické platformy.



Pokračování hodnocení vědecké a výzkumné činnosti pracovníků FRRMS dle
jednoznačných kritérií hodnocení kvality vědeckovýzkumné činnosti,
vycházejících z Metodiky RVVI pro období let 2013 – 2016.



Na kvalifikační a kariérní růst mladých vědeckopedagogických pracovníků, na
zvyšování schopností doktorandů a post doktorandů zapojovat se autorských
kolektivů prezentujících výsledky výzkumu na národních a mezinárodních
konferencích.



Podporu publikační činnosti dosažených výsledků výzkumu ve vědeckých
časopisech hodnocených Metodikou RVVI platných pro rok 2016.



Podporu předkládání nových multioborově zaměřených projektů do národních
i mezinárodních grantových agentur (GAČR, TAČR, Visegrad Fund, H2020,
EuropeAid, INTERREG V-A SLOVENSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020, aj.).



Na organizaci pracovních seminářů zaměřených na publikační, vědeckou
a organizační podporu vědeckých aktivit akademických pracovníků FRRMS.

5.1.

Vědecké projekty realizované v roce 2016

Pracovníci FRRMS MENDELU v roce 2016 řešili projekty GA ČR, TA ČR, NAZV a další. V rámci
řešení těchto projektů vznikají multidisciplinární týmy pracovníků různých ústavů, nové formy
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spolupráce mezi fakultami, ústavy i jednotlivci. Mezioborová spolupráce ve výzkumu má pozitivní
dopad na růst kvality pedagogického procesu, jakož i na zapojení do programů podpory vědní
a rozvojové politiky EU.
FRRMS v roce 2016 realizovala následující externí výzkumné projekty:


Grantová agentura ČR: Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na
"geomykobakteriologii" (2016 – 2018), odpovědný řešitel prof. MVDr. Ivo Pavlík,
CSc.

Cílem projektu je propojení oborů molekulární a klasické mikrobiologie, geografie, demografie
a fyzikální chemie pro objasnění vlivu lidských aktivit na povrchu na výskyt a význam
mykobakterií v mikrobiologickém ekosystému Moravského krasu.


Technologická agentura ČR: Limity pro investice v ČR (2016), odpovědný ředitel
Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Cílem výzkumu v rámci projektu je připravit systematicky zpracovaný návrh vedoucí ke
zlepšení investičního prostředí v České republice formou hledání limitů, které mají vliv na
investiční pobídky, respektive umístění investice v území. Hlavním uživatelem výsledku je
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


Ministerstvo zemědělství ČR (NAZV): Rozšíření využitelnosti a aktualizace
kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci
zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd
(2015 až 2018), odpovědný řešitel prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

Projekt se zaměřuje na získání prakticky využitelných poznatků pro efektivní zemědělskou
produkci v ekologicky a ekonomicky dlouhodobě udržitelných systémech hospodaření na
půdě.
Dále projekty smluvního výzkumu (popsány v části spolupráce s praxí).
Projekty Interní grantové agentury:


Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání,



Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního
rozvoje,



Ověření platnosti vybraných teorií regionálního rozvoje na příkladu České
republiky,



Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste
management and possible integration with formal MSW systems in Ghana,



Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu,
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Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů
regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje,



Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních
podmínkách ČR,



Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraniční,



Vliv nadměrné konzumace cukru na kongnitivní funkce univerzitních studentů,



Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African
(SSA) Countries,



Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky
v období 2014-2020,



Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů
investiční atraktivnosti regionu,



Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie,



Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího
terapeutického využití v místních podmínkách,



Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do
komoditních vertikál v agrobyznysu,



Analýza činnosti nevládních organizací v regionu Cusco,



Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ.

Bylo uspořádáno celkem 6 pracovních seminářů s přednesenými 24 přednáškami pro
pracovníky FRRMS zaměřených na využívání informačních zdrojů z oblasti vědy a výzkumu,
na přípravu projektů a na sdílení dlouholetých zkušeností s publikováním výsledků výzkumu
v oblasti přírodních, společenských a technických věd a v humanitních oborech.

5.2.

Způsob zapojení studentů

V roce 2016 byli studenti bakalářských a magisterských, resp. navazujících magisterských
studijních programů zapojeni do tvůrčí činnosti na fakultě především v rámci řešení projektů
IGA FRRMS. Těch bylo v roce 2016 řešeno celkem 17 (týmové projekty ve dvou okruzích:
Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia). Do řešení byli zapojeni pracovníci ze
všech 8 ústavů FRRMS buď v pozici řešitelů, nebo v pozici členů řešitelských týmů. Do
projektů bylo zapojeno také celkem 36 studentů navazujícího magisterského studia
a 1 student DSP. Tyto výzkumné aktivity včetně organizované Studentské konference dne
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20.10.2016 podpořily spolupráci uvnitř FRRMS MENDELU, která vyústila ve společné
publikace a v předkládání nových multioborově zaměřených projektů do národních
i mezinárodních grantových agentur (GAČR, TAČR, Visegrad Fund, H2020, EuropeAid,
INTERREG V-A SLOVENSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 2014–2020, aj.). Výsledkem této
výzkumné činnosti bylo zapojení 34 studentů se souvisejícími tématy diplomových prací
k projektům IGA FRRMS.
Talentovaní studenti se stali rovněž spoluautory nebo autory 35 konferenčních příspěvků na
národních a mezinárodních konferencích včetně dvou konferencí organizovaných FRRMS
MENDELU (RESPO 2016 a ICABR 2016).

5.3.

Spolupráce s universitami

V roce 2016 pokračovala spolupráce s různými institucemi (např. Univerzita Nitra, Fakulta
európskych štúdii a regionálneho rozvoja, Univerzita Tomáše Bati Zlín - Fakulta
managementu a ekonomiky, Univerzita Zvolen - Fakulta ekológie a environmentalistiky
a další). Společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze (Národohospodářská fakulta) by
realizován projekt TA ČR Limity pro investice v ČR.
Patří sem i podání projektu Intereg Slovensko-ČR, kdy hlavním řešitelem byla Geonika
a partnerem na slovenské straně Univerzita v Košicích.

5.4.

Vědecké konference

K přenosu poznatků i zkušeností také slouží mezinárodní vědecké konference organizované
FRRMS:


Region v rozvoji společnosti 2016

Konference Region v rozvoji společnosti 2016 proběhla na FRRMS dne 20. října 2016. Je
požádáno o zařazení sborníků z této konference do databáze Web of Science. Sborník
RESPO 2016 obsahuje celkem 118 příspěvků, které pochází od účastníků především
z evropského regionu. Konference se zabývala regionem z pohledu jeho role v rozvoji
společnosti v národních a globálních souvislostech. Zvýraznila narůstající význam a váhu
sociálně ekonomického vývoje regionů pro vyvážený rozvoj jak jednotlivých států, tak jejich
uskupení, upozornila na měnící se regionální vazby vývoje zemědělství, lesnictví,
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navazujícího zpracovatelského průmyslu a dalších institucí ve venkovském sídelním prostoru,
jakož i na potřebu volby adekvátních nástrojů regionální politiky.


ICABR 2016 - International Conference on Applied Business Research

Konference se konala v Thajsku (Pattaya, Chonburi). Konference se koná od roku 2004
každoročně v různých částech světa. Jejím zaměřením je stimulovat výzkum a podporovat
vzájemnou

spolupráci

vědeckovýzkumných

pracovníků

v

oblastech

podnikání

a ekonomického výzkumu, včetně uplatňování nejnovějších přístupů ve všech oblastech
hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje. S ohledem na skutečnost, že
sborníky z konference ICABR2013, ICABR2014 a ICABR2015 jsou uvedeny v databázi Web
of Science, je rovněž komise WoS žádána o hodnocení sborníku z konference ICABR2016.


The Ecosystem Services of Urban Rivers

Konference se konala v rámci projektu EHP-CZ02-OV-1-032-2015 „Zvyšování povědomí
a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském
prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí“ ve Křtinách ve dnech 19.–22. dubna
2016. Cílem konference bylo diskutovat problematiku ekosystémových služeb řek ve městech
a prohloubit spolupráci FRRMS s domácími i zahraničními institucemi, řešícími tuto
problematiku.


The Role of Forest Functions within Ecosystem Services

Konference se konala v rámci projektu EHP-CZ02-OV-1-032-2015 „Zvyšování povědomí
a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském
prostředí

jako

součást

ekosystémových

služeb

povodí“

ve

Křtinách

ve

dnech

5.–8. dubna 2016. Cílem konference bylo diskutovat problematiku ekosystémových služeb
a funkcí lesů a prohloubit spolupráci FRRMS s domácími i zahraničními institucemi, řešícími
tuto problematiku.

Přehled

členství

v mezinárodních

a

5.5.

pracovníků
profesních

FRRMS
organizacích

a redakčních radách
Pracovníci FRRMS jsou členy těchto mezinárodních a profesních organizací a redakčních
rad.
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Výzkum a publikační činnost

Organizace
Česká akademie
zemědělských věd (ČAZV)

Stát
ČR

Rada České akademie
zemědělských věd (ČAZV)
Předsednictvo odboru
ekonomiky a řízení ČAZV
Biometrická komise ČAZ

ČR

Členové
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.,
prof. Ing. Dr. Libor Grega,
prof. Ing. Milan Palát, CSc.,
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.,
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.,
prof. Ing. Milan Palát, CSc.,

Strategický tým pro koncepci a
rozvoj venkova při MZe
Evropská asociace agrárních
Ekonomů
Ekonomická komise Agrární
komory
Správní rada Institutu pro
vzdělávání v zemědělství
Zemědělského svazu ČR
Česká geografická společnost
(ČGS)
Člen komise vědecké grantové
agentury MŠ SR a SAV
Řídící a organizační výbor
mezinárodní
vědecké konference ICABR
European Association of
Agricultural Economists
(EAAE)
Redakční rada časopisu
MENDEL GREEN
Redakční rada Acta
Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae
Brunensis
Redakční rada Folia
Universitatis
Redakční rada časopisu
EKONOMIKA A
MANAGEMENT
Česká bioklimatologická
společnost
Asociace pro vodu v krajině
Journal of Landscape
management
Zpravodaj české
bioklimatologické společnosti

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

ČR

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

SR

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Chile

prof. Ing. Dr. Libor Grega
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.,
Ing. Ivo Zdráhal Ph.D.

ČR

Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.

ČR

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

ČR

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

ČR

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

ČR
ČR

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

ČR

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
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Redakční rada Veterinární
medicíny
Člen Kontrolní rady
Jihočeského výzkumného
centra akvakultury a
biodiverzity hydrocenóz
IALE International, IALE CZ
Ecosystem services
partnership
FSC ČR
Regional Science Association
European Regional Science
Association

5.6.

Naplnění

ČR

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

ČR

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Mezinárodní,
ČR
Mezinárodní

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

ČR
Mezinárodní
Evropa

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Milan Damborský, Ph.D.
Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Aktualizace

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Dlouhodobého

záměru

Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 v oblasti vědy
3. Podporovat a realizovat vědeckovýzkumnou a publikační činnost dle zaměření
fakulty zahrnující dílčí cíle:
3.1. Rozvíjet vědecko-výzkumnou a publikační činnost fakulty v oblasti sociálněekonomických a politických aspektů potravinové bezpečnosti v rozvojovém světě, rozvoje
regionů, podpory obnovy venkova, rozvoje městských regionů, problematiky agrobyznysu
a jeho role v regionálním rozvoji.


Kontrolovatelné výstupy: počet publikačních výstupů dle Metodiky RVVI, počet
podaných projektů, počet řešených projektů.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, vnější grantové agentury.



Odpovědnost: proděkan pro vědu a výzkum.

V roce 2016 byla zvýšena publikační aktivita všech pracovníků FRRMS MENDELU
jak v oblasti publikovaných experimentálních prací v časopisech obsažených
v databázích WoS, SCOPUS a ERIH, tak publikování monografií a kapitol v knihách.

3.2. Podporovat vytváření mezinárodních a interdisciplinárních týmů při snaze
o získávání grantů a participovat na výzkumech se zahraničními partnery.
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Kontrolovatelné výstupy: počet konsorcií projektů se zapojenými pracovníky
fakulty, počet podaných projektů.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro vědu a výzkum.

V rámci mezinárodních konferencí organizovaných FRRMS MENDELU a v rámci
jiných mezinárodních konferencí byly navázány nové kontakty s kolegy ze
zahraničních institucí s následnou přípravou společných publikací a bilaterálních
a mezinárodních grantů.

3.3. Rozvíjet iniciační, informační, projektové, evaluační a vzdělávací aktivity a činnosti
Centra pro výzkum regionálního rozvoje.


Kontrolovatelné výstupy: počet realizovaných aktivit, počet podaných projektů.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro vědu a výzkum.

V roce 2016 se centrum podílelo na přípravě informačních seminářů pro
zaměstnance a na podávání projektů do výzev TA ČR
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6. Řešení rozvojových problémů
V roce 2016 pokračovaly aktivity fakulty v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a pomoci
v rámci studentských odborných stáží. V květnu 2016 proběhla obhajoba studentských
projektů individuálních rozvojových projektů z předchozího roku a taktéž bylo květnu 2016
realizováno výběrové řízení na studentské měsíční odborné stáže na rok 2016/2017. Celkem
se do návrhů individuálních projektů rozvojové pomoci zapojilo 15 studentů. V září/říjnu 2016
vycestovalo pod vedením 4 zaměstnanců FRRMS 10 studentů (5 do Peru, 5 do Thajska).
Řešení rozvojových projektů na národní a regionální úrovni je blíže popsáno v rámci části
Spolupráce s praxí.

6.1.

Naplnění

Aktualizace

Dlouhodobého

záměru

Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 v oblasti
řešení rozvojových problémů:
4. Zapojovat se do řešení rozvojových problémů v tuzemských a zahraničních
regionech zahrnující dílčí cíle:
4.1. Řešit a zapojovat se do projektů rozvojové pomoci a spolupráce, projektů na zvyšování
kompetencí akademických pracovníků a studentů v oblasti řešení rozvojových problémů.


Kontrolovatelné výstupy: řešené projekty, podané projekty.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, vnější grantové agentury.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy.

Cíl byl naplněn. V rámci projektové činnosti bylo připraveno několik rozvojových
projektů. Jako klíčové lze uvést projekt Erasmus.

4.2. Zvyšovat povědomí o výsledcích rozvojové činnosti, její popularizací a medializací.


Kontrolovatelné výstupy: počet uspořádaných akcí a aktivit.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, IP MENDELU.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy.

Počet mediální a popularizačních výstupů je kontinuálně navyšován.
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4.3. Zřídit Centrum pro rozvoj vztahů se zeměmi subsaharské Afriky.


Kontrolovatelné výstupy: založené Centrum pro rozvoj vztahů se zeměmi
subsaharské Afriky.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy.

Cíl nebyl realizován, proběhla příprava založení centra.

4.4. Zřídit Centrum pro rozvoj vztahů se zeměmi Latinské Ameriky.


Kontrolovatelné výstupy: založené Centrum pro rozvoj vztahů se zeměmi Latinské
Ameriky.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy.

Centrum bylo formálně ustanoveno.
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7. Internacionalizace
Strategie fakulty v oblasti internacionalizace vyplývá z jejího dlouhodobého záměru a v roce
2016 byla realizována především v následujících oblastech:


podpora rozvoje odborných a jazykových kompetencí a dovedností studentů
a akademických pracovníků;



rozvoj stávající vzdělávací a vědecké, výzkumné i odborné spolupráce
s partnerskými institucemi v zahraničí a navazování nové tvůrčí spolupráce;



prezentace fakulty v zahraničí v rámci celouniverzitních aktivit i ve vlastní režii, a to
v oblastech, do nichž směřuje vzdělávací a výzkumná činnost fakulty;



proaktivní příprava a realizace přijímacích řízení pro studenty samoplátce;



zakomponování zahraničních lektorů do studijních programů vyučovaných
v angličtině;



vyhledávání a zapojování se do mezinárodních projektů.

V rámci internacionalizace se fakulta zapojila v roce 2016 do mezinárodních vzdělávacích
programů a pokračovala v rozšiřování portfolia možností mobilit jak studentů, tak
akademických i neakademických pracovníků. Aktuálně měla fakulta ke konci roku 2016
uzavřeno 58 smluv v rámci E+ pro mobility učitelů i studentů. Dále je fakulta aktivní v uzavírání
nových bilaterálních smluv se zeměmi mimo EU (Jordánsko, Peru).
V roce 2016 se na přímé výuce v anglických studijních programech podílelo 6 hostujících
zahraničních lektorů (Španělsko, Ghana, Chile, JAR) v celkem 10 předmětech vyučovaných
v AJ – Zemědělská politika, Makroekonomie, Environmentální politika v RR, Rozvojové
problémy Jihovýchodní Asie, Aktuální problémy rozvoje Latinské Ameriky, Management v RR,
Management lidských zdrojů, Integrační procesy agrárního sektoru, Rozvojová ekonomika,
Ekonomika zemědělství a lesnictví, Marketingový výzkum.
V roce 2016 se FRRMS zúčastnila 2 mezinárodních vzdělávacích veletrhů – mezinárodní
veletrh EHEF v Manile a Cebu, veletrh Modern Education Establishment Ukrajina. Byla
realizována 2 přijímacích výběrových řízení v Nigérii a Ghaně.
Byla spuštěna ruská mutace webu frdis.com. Španělská verze webu zatím nebyla
zrealizována. Byly připraveny a distribuovány brožury o studiu v ruském jazyce, španělská
mutace zatím není dokončena.
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7.1.

Naplnění

Aktualizace

Dlouhodobého

záměru

Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 v oblasti
internacionalizace
5. Rozšiřovat a prohlubovat mezinárodní charakter fakulty a internacionalizace jejich
činností zahrnující dílčí cíle:
5.1. Zvyšovat počet studentů v placených cizojazyčných formách studia.


Kontrolovatelné výstupy: počet studentů.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy.

V roce 2016 bylo na fakultu přijato 58 studentů samoplátců. Počet je kontinuálně
navyšován.

5.2. Připravit projekt double/multiple degree magisterského studijního programu ve
španělštině.


Kontrolovatelné výstupy: připravený projekt double/multiple degree magisterského
studijního programu ve španělštině.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, OP VVV.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro studijní záležitosti.

Příprava projektu double/multiple degree magisterského studijního programu ve
španělštině byla na konci roku zastavena.

5.3. Rozšířit a prohloubit zapojení zahraničních lektorů kompletně zajišťujících
jednotlivé předměty do cizojazyčných forem studia.


Kontrolovatelné výstupy: počet zahraničních lektorů.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, IP.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro studijní záležitosti.

V roce 2016 se na přímé výuce v anglických studijních programech podílelo
6 hostujících zahraničních lektorů.
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5.4. Podporovat mezinárodní mobilitu akademických pracovníků a studentů fakulty.


Kontrolovatelné výstupy: počet mobilit akademických pracovníků, počet mobilit
studentů.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, Erasmus+, CEEPUS, bilaterální dohody, IP
MENDELU, jiné.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy.

Počet mobilit akademických pracovníků a mobilit studentů je kontinuálně navyšován.

5.5. Propagovat možnosti studia programů v anglickém jazyce v mezinárodním
prostředí.


Kontrolovatelné výstupy: počet výjezdů na propagaci studia, počet realizovaných
výběrových řízení v zahraničí.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, IP MENDELU.



Odpovědnost: děkan, proděkan pro vnější vztahy.

V roce 2016 se FRRMS zúčastnila 2 mezinárodních vzdělávacích veletrhů a byla
realizována 2 přijímací řízení zahraničí.

5.6. Vytvořit systém propagace možností studia v placených studijních programech
v anglickém jazyce.


Kontrolovatelné výstupy: web stránka na podporu rozvoje placené formy studia
v angličtině, ruštině a španělštině, propagační materiály v angličtině, ruštině
a španělštině.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty, IP MENDELU.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy.

Byly zpuštěny nové jazykové mutace webu frdis.com. Byly připraveny a distribuovány
brožury o studiu v ruském jazyce.
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5.7. Vytvořit celoroční placený kurz českého jazyka pro rusky mluvící zájemce
o studium.


Kontrolovatelné výstupy: připravený kurz českého jazyka.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro studijní záležitosti.

Celoroční placený kurz českého jazyka pro rusky mluvící zájemce byl v roce 2016
připraven a zájemcům nabídnut.

32

Řízení kvality

Str. 33

8. Řízení kvality
Jedním ze strategických cílů stanovených v dlouhodobém záměru univerzity pro léta 2016–
2020 je nastavení systému řízení kvality na Mendelově univerzitě v Brně. V roce 2016 byl
pilotně spuštěn projekt, jehož výsledkem je nastavení systému vnitřního hodnocení kvality na
všech fakultách a vysokoškolský ústav Mendelovy univerzity v Brně.
Na FRRMS je systém řízení kvality systematicky nastavován, aby umožňoval zlepšování
a zkvalitňování činnosti na fakultě. Účelem vnitřního hodnocení kvality je ověření systému
řízení kvality na fakultě a pomocí nastavení jednotlivých úrovní hodnocení, přiřazení
zaměstnanců k jednotlivým rolím v systému, nastavení standardů kvality, ukazatelů
a hodnotících stupnic.
Standardy a postupy vnitřního hodnocení kvality jsou rozděleny do čtyř samostatných úrovní:
I.

Úroveň - univerzita (hodnocení se provádí v roli prorektor pro příslušnou oblast

činnosti, kvestor, kancléř),
II.

Úroveň - fakulta/ vysokoškolský ústav (hodnocení se provádí v roli proděkan pro

příslušnou oblast činnosti, ředitelka pro vysokoškolský ústav),
III.

Úroveň - hodnocení se provádí v roli garanta studijního oboru, vedoucí ústavu,

vedoucí pracoviště),
IV.

Úroveň - hodnocení se provádí v rolu garanta předmětu, garanta kurzu celoživotního

vzdělávání, akademický pracovník, vědecký pracovník a neakademický pracovník).
Výsledky pilotního řízení kvality budou po skončení jednotlivých úrovní vyhodnoceny, a to
zaznamenáním výsledků dílčího hodnocení dle úrovní a rolí, v jednotlivých tabulkách
a souhrnně bude zpracována zpráva z pilotního vnitřního hodnocení kvality. Jednotlivé zprávy
z vnitřního hodnocení kvality budou systematicky zveřejněny odpovědným pracovníkům
fakulty a zaměstnancům fakulty. Dle výsledků pilotního vnitřního hodnocení kvality budou
provedeny úpravy nastavení systému řízení kvality a procesu hodnocení kvality.
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8.1.

Naplnění

Aktualizace

Dlouhodobého

záměru

Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 v oblasti řízení
kvality
6. Implementace systému zajištění kvality akademických činností
6.1. Pokračovat v průběžné implementaci systému vnitřního hodnocení kvality
studijních programů, včetně reflexe studentských hodnocení a následného
zajištění realizace opatření pro nápravu nedostatků.


Kontrolovatelné výstupy: přehled zjištěných nedostatků a nápravných opatření.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: děkan, proděkan pro studijní záležitosti.

Vnitřní hodnocení fakulty bylo realizováno. Zjištěné nedostatky byly řešeny zejména
na úrovni vedoucích ústavů.

6.2. Pokračovat v implementaci systému interního hodnocení kvality činností
akademických pracovníků (ISHAP).


Kontrolovatelné výstupy: evaluace pracovníků s využitím ISHAP.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: děkan, vedoucí ústavů.

Vnitřní hodnocení kvality činností akademických pracovníků bylo realizováno.

6.3. Pokračovat v pravidelném hodnocení publikačního výkonu pracovníků fakulty.


Kontrolovatelné výstupy: výsledky evaluace publikační činnosti.



Zdroje: vlastní zdroje fakulty.



Odpovědnost: děkan, vedoucí ústavů.

Publikační výkony pracovníků fakulty byly vyhodnocovány v souladu se standardy
univerzity.
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Kontaktní informace
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Děkan FRRMS
+420 545 136 305
jiri.schneider@mendelu.cz

Ing. Milan Damborský, Ph.D.
proděkan pro koncepci, rozvoj a IT
+420 545 136 329
milan.damborsky@mendelu.cz
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