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1 Kvalita a relevance
1.1 Vnitřní a vnější zajišťování kvality
1.1.1 Rozvoj vzdělávacího procesu
1.1.1.1 Průběžně upravovat studijní plány studijních programů s ohledem na (1)
potřeby trhu práce a (2) propojení s tvůrčí činností jako přirozenou součástí
studijních programů.
1.1.1.2 Předložit Akreditační komisi MŠMT ČR akreditační spisy magisterských
studijních programů (1) joint degree s RAMK, University of Applied Science
Rovaniemi, Finsko, "Forestry and Landscape Management in Rural Areas",
(2) "Nábytkové inženýrství" a (3) Agrolesnictví subtropů a tropů.
1.1.1.3 Realizovat inventarizaci a začlenění volitelných předmětů ve studijních
plánech studijních programů s ohledem na profil absolventa.
1.1.1.4 Připravit agendu studijních plánů na kontrolu v rámci udržení ECTS Label na
MENDELU.
1.1.1.5 Podpořit rozvoj studijních programů Design, Stavby na bázi dřeva a Nábytek
formou rozvojových projektů.
1.1.1.6 Dále rozšiřovat nabídku témat závěrečných prací s ohledem na potřeby
spolupracujících partnerů z praxe.
1.1.1.7 Pokračovat v rozšiřování oborových rad doktorských studijních oborů o
pracovníky ze zahraničí a zapojit je do vedení disertačních prací.

1.1.2 Rozvoj tvůrčí činnosti
1.1.2.1 Pokračovat v podpoře post-doc pobytů na LDF MENDELU v Brně a jejich
zapojení do akademických činností.
1.1.2.2 Nabídnout témata disertačních prací pro zahraniční uchazeče a uchazeče z
jiných univerzit a fakult.
1.1.2.3 Při přijímání studentů do doktorských studijních programů dále preferovat
napojení témat disertačních prací na vědecko-výzkumné aktivity školících
pracovišť a strategické výzkumné cíle fakulty.
1.1.2.4 Zahájit přípravu projektů v OP VVV.
1.1.2.5 Pokračovat v podpoře internacionalizace výzkumných týmů.
1.1.2.6 Podpora stabilizace a zajištění výzkumných stacionárů.
1.1.2.7 Zajistit podporu implementace moderních chemických metod do tvůrčí
činnosti studentů.

1.1.3 Zjišťování kvality
1.1.3.1 Připravit a projednat koncepce ústavů a zohlednit je při vytváření
dlouhodobých strategií rozvoje fakulty.
1.1.3.2 Rozvíjet systém vnitřního hodnocení kvality akademických činností s využitím
metodiky UP Olomouc.
1.1.3.3 Revidovat hodnocení vzdělávací činnosti v oblasti výuky a vedení
kvalifikačních prací.
1.1.3.4 Při hodnocení vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti klást důraz zejména na
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výsledky evidované v RIV a RUV.
1.1.3.5 Vyhodnotit činnost oborových rad doktorského studia.

1.2 Odpovědnost za zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů
1.2.1 Průběžně sledovat a vyhodnocovat zaměstnanost, zaměstnatelnost a
uplatnitelnost absolventů LDF MENDELU v Brně jako další podklad pro
naplnění bodu 1.1.1.1.

2 Otevřenost
2.1 Internacionalizace
2.1.1 Pokračovat ve spolupráci v rámci Intensive Programmes (IP) nového programu
Erasmus Plus.
2.1.2 Dokončit plnou implementaci programu Erasmus Plus a to jak pro studijní
pobyty v rámci studentských a učitelských mobilit, tak pro studentské praxe
(professional internships, professional placements).
2.1.3 Dokončit navázanou spolupráci s Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT),
Ireland, formou podpisu a pilotní realizace double degree studijním
magisterským programem "Furniture Design and Manufacture".
2.1.4 Dokončit navázanou spolupráci s The Rubenstein School of Environment and
Natural Resources, The University of Vermont, USA, formou podpisu a
realizace Memorandum of Understanding.
2.1.5 Pokračovat ve vytváření mezinárodního prostředí zapojováním zahraničních
zaměstnanců a post-doc pracovníků financovaných z OP VK nejen do VaV, ale
i vzdělávání.
2.1.6 Usilovat o zvyšování počtu cizinců – studentů samoplátců a akademických
pracovníků ze zahraničí.

2.2 Spolupráce s praxí
2.2.1 Spolupracovat s aplikační sférou ve snaze o zvýšení atraktivnosti všech
bakalářských a magisterských studijních programů.
2.2.2 Posilovat spolupráci se subjekty aplikační sféry při usnadnění přechodu
studentů na trh práce (veletrhy pracovních příležitostí, stínování manažerů,
stáže, spolupráce při zpracování kvalifikačních prací, …).
2.2.3 Pokračovat v rozvíjení nabídky a sítě partnerů pro zajištění praxí studentů.
2.2.4 Pokračovat v zavádění nového systému praxí na LDF.
2.2.5 Podporovat stáže studentů doktorských studijních programů a mladých
akademických, akademických vědecko-výzkumných a vědecko-výzkumných
pracovníků v aplikační sféře pro zvýšení jejich praktických dovedností.
2.2.6 Prohlubovat spolupráci s aplikační sférou s cílem společného postupu při
zapojení do projektů aplikačního výzkumu (TAČR, H2020, apod.).
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2.3 Propagace a marketing
2.3.1 Připravit a začít realizovat novou marketingovou koncepci fakulty zaměřenou
na propagaci jednotlivých programů a oborů.
2.3.2 Revidovat a navrhnout inovované internetové nástroje zacílené na odbornou i
neodbornou veřejnost, zejména ale potenciální uchazeče o studium.
2.3.3 Vytvořit a realizovat společný plán PR aktivit na rok 2014 se ŠLP Masarykův
les Křtiny.
2.3.4 Realizovat koncepci výstav a soutěží s účastí studentů (zejména v oblasti
designu nábytku, dřevostaveb, krajinářství) a to jak vnějších (mimo fakultu), tak
i vnitřních (fakulta, ŠLP, univerzita) v rámci finančních možností fakulty.
2.3.5 Zaměřit se na práci s absolventy fakulty v rámci PR.
2.3.6 Zajistit oslavy 95. výročí založení fakulty.

3 Efektivita a financování
3.1 Odpovědně řízená fakulta
3.1.1 Pokračovat v přípravě varianty vývoje LDF s ohledem na očekávaný počet
studentů v následujících pěti letech a ukončení projektů OP VK.
3.1.2 Připravit a postupně provádět restrukturalizaci fakulty s cílem podpory odborné
profilace ústavů a dosahování excelence.
3.1.3 Revidovat stávající a stanovit nové sledovatelné ukazatele pro tvorbu a správu
rozpočtu LDF.
3.1.4 Naplňovat fond účelových neveřejných prostředků pro podporu projektů
financovaných z veřejných zdrojů a navazujících na strategické výzkumné cíle
LDF MENDELU v Brně
3.1.5 V rámci vědecko-výzkumné činnosti fakulty zvyšovat neustále podíl externích
zdrojů, včetně důrazu na neveřejné zdroje financování s větším využitím
výnosů doplňkové činnosti.
3.1.6 Podporovat komercionalizaci vlastních výsledků tvůrčí činnosti ve spolupráci
s CTT.
3.1.7 Postupně optimalizovat a modernizovat stávající zajištění IS/IT infrastruktury.

3.2 Neinvestiční financování fakulty
3.2.1 Vytvořit rozpočet fakulty pro rok 2014 jako základní finanční mechanismus
řízení fakulty s využitím hodnocení pedagogických a vědecko-výzkumných
výkonů tak, aby ústavům umožnil plnění vzdělávacích a vědecko-výzkumných
činností. Při tvorbě rozpočtu vycházet z podílu jednotlivých ústavů na příjmech
LDF.
3.2.2 Na základě schválené koncepce Účelové činnosti LDF na ŠLP připravit a
realizovat Plán účelové činnost na ŠLP ML Křtiny v roce 2014.
3.2.3 Zefektivnit propojení LDF s managementem Školního lesního podniku
Masarykův les Křtiny.
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3.3 Investiční financování
3.3.1 Sdružovat finanční prostředky s cílem budovat fakultní laboratorní a přístrojové
vybavení.
3.3.2 S cílem rozšíření, obnovy a rozvoje infrastruktury zejména technických
(Dřevařství, Stavby na bázi dřeva a Nábytek) a uměleckých (Design) oborů
podporující zkvalitnění výuky, výzkumu a další tvůrčí činnosti usilovat o využití
budovy K v campusu Černá pole.
3.3.3 Zahájit přípravu investičních záměrů v rámci připravovávaných projektů OP
VVV.
3.3.4 Zahájit realizační fázi budování centra excelentního výzkumu – „Výzkumné
centrum Josefa Ressela“ v Útěchově.
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