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Aktualizace „DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ, VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ,
VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI“ Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně pro rok 2013 vychází především z návrhu DZ na období let 2011-2015, ve
kterém univerzita naplňuje cíle a vize ve třech základních prioritách, kterými jsou kvalita a
relevance, otevřenost a efektivita a financování. Zahradnická fakulta se na realizaci
uvedených cílů a vizí podílí svojí účastí ve všech uvedených oblastech.
ZF bude usilovat o to, aby byla excelentní fakultou v oblastech svého hlavního poslání, tedy
v oblasti vzdělávací, vědeckovýzkumné, ve spolupráci s praxí a ve společenské sféře.
K uvedenému poslání budou směřovat veškeré aktivity ZF v Lednici, zejména v oblastech
lidských zdrojů, organizace řízení a finanční strategie.
S ohledem na uvedené skutečnosti je aktualizace dlouhodobého záměru Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně orientována na následující priority.
1. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
V souladu s koncepcí univerzity bude cílem fakulty aktivní podpora dalšího rozvoje zahradní
a krajinářské architektury v oblasti excelence vzdělávací činnosti. Obdobně s univerzitními
prioritami bude podporován rozvoj výzkumu v oblasti genomiky na úrovni fakulty.

1.1. Oblast vzdělávací činnosti
1.1.1. Rozvíjet zahradní a krajinářskou architekturu přípravou akreditačních spisů nových
studijních oborů v oblasti krajinářského urbanismu a správy zeleně; předložit je akreditační
komisi spolu s akreditačními spisy těch studijních programů, u kterých končí doba platnosti
akreditace v roce 2014
Termín: říjen - listopad 2013, odpovídá: proděkanka pro pedagogickou činnost u bc. a mgr.
programů
1.1.2. Využít současně realizované projekty OP VK k systémovému zvýšení kvality výuky a
nadále reagovat na nové výzvy OP projektů pro rozvoj fakulty, studijních programů, jejich
inovaci a zkvalitňování. Posílit spolupráci s partnery z veřejné a firemní sféry na
uskutečňování vzdělávací činnosti fakulty formou realizace OP VK projektu Partnerské sítě
pro zahradnictví a krajinářskou architekturu. Spolupracovat na využití „Multifunkčního centra
- Zámecké jízdárny v Lednici“ ve vzdělávací oblasti.
Termín: průběžně 2013, odpovídá: proděkani pro pedagogiku a VVČ
1.1.3. Podpora zapojení externích spolupracovníků z praxe do výuky vytvořením vnitřních
podmínek kritérií jejich výběru
Termín: březen 2013, odpovídá: proděkanka pro pedagogickou činnost
1.1.4. V oblasti doktorských studijních programů zvýšit efektivní zapojení doktorandů ve
vědeckovýzkumné, tvůrčí a pedagogické činnosti jednotlivých ústavů. Pro zvýšení kvality
DSP realizovat zahraniční pobyty doktorandů na smluvních zahraničních pracovištích a
kvalitativně zlepšit publikační aktivitu.
Termín: průběžná zpráva - březen 2013, odpovídá: proděkan pro doktorská studia
1.1.5. V návaznosti na průběžné hodnocení studentů doktorských studijních programů a
výsledky kontroly doktorských programů ze strany MŠMT provést celkové zhodnocení stavu

doktorského studia na ZF a práce oborových rad doktorského studia. V návaznosti na
zjištěné skutečnosti provést potřebné úpravy a definovat problematické oblasti doktorského
studia v budoucím období.
Termín: průběžná zpráva - prosinec 2013, odpovídá: děkan a proděkan pro doktorská studia
1.1.6. V souladu s ukončením realizace projektu OPVK Nonverbální a jiné inovativní formy
podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici:
- dokončit realizaci digitální identifikace taxonů ve sbírkách ZF (Experimentální a sbírková
základna ZF, Akademická zahrada)
- zpřístupnit digitalizované fondy historické oborové literatury a vybrané plánové
dokumentace pro všechny studijní obory ZF a potřeby odborné a vědecké činnosti
- zajistit provoz nástrojů vizuální podpory výuky (postery, LCD panely) v souladu s potřebami
garantů jednotlivých studijních předmětů
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro rozvoj

1.2. Oblast vědy, výzkumu, vývoje, umělecké a další tvůrčí činnosti
Prioritou v oblasti zahradnického výzkumu je orientace na aplikovaný výzkum. Jednotlivé
ústavy fakulty zintenzívní spolupráci s výrobní praxí s cílem nabídnout výzkumné kapacity
zájemcům z praxe prostřednictvím budovaného Kontaktního centra fakulty.
Fakulta bude formou aplikovaných výstupů (patentů, užitných vzorů, certifikovaných metodik
apod.) zhodnocovat dosavadní poznatky získané realizací vědeckovýzkumné a tvůrčí
činnosti. Aplikované výstupy budou aktivně nabízeny k realizaci do výrobní praxe.
Jako prostředek k dosažení tohoto cíle a pro rozvoj kolaborativního a smluvního výzkumu
bude vytvořen portál pro spolupráci s praxí. Cílem bude také systematická podpora aktivního
vyhledávání praxí studentů, včetně vyhodnocování jejich dopadu.
S připravovaným spuštěním databáze RUV (registr uměleckých výsledků) je potřebné
specifikovat vhodné zacílení a výstupy umělecko-tvůrčí činnosti, které by při hodnocení
těchto aktivit přinášely fakultě podobný benefit jako výzkumná činnost. Tento úkol je úzce
spojený s vizí univerzity, vytvořit z oboru Zahradní a krajinářská architektura špičkový obor
tvořící základní kámen kvality vzdělávání na MENDELU.
1.2.1. S pomocí realizace výzkumných projektových příležitostí zvýšit kvalitu publikační
aktivity akademických a výzkumných pracovníků fakulty
1.2.2 Nadále realizovat zapojení akademických a výzkumných pracovníků, respektive celých
výzkumných týmů fakulty v mezinárodních výzkumných projektech (7. RP, COST, CEP, LIFE
plus, apod.) Současně zvýšit spolupráci se zahraničními výzkumnými pracovišti
1.2.3 Pokračovat v zapojení ústavů fakulty v projektech KONTAKT, MOBILITY, LEONARDO,
FRVŠ apod. s cílem podpory rozvoje a zkvalitňování fakultního studijního a výzkumného
potenciálu
1.2.4 Navázat na úspěšné národní projekty (GAČR, NAZV-KUS, NAKI, TAČR a další) pro
zachování excelentní úrovně výzkumu v zahradnických oborech v rámci ČR. Současně úžeji
spolupracovat s domácími výzkumnými pracovišti

1.2.5 Plně zapojit akademické pracovníky v umělecko-tvůrčích oborech ZF do realizace
výsledků uplatnitelných v databázi RUV
1.2.6 Realizovat aplikované výsledky do praxe při vzájemné spolupráci s univerzitním
pracovištěm CTT tak, aby tyto výsledky přinesly fakultě i tvůrcům ekonomické zhodnocení
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro VVČ

1.3. Oblast rozvoje lidských zdrojů
1.3.1. Pro motivaci a evaluaci výzkumného a tvůrčího potenciálu pracovníků aktualizovat
hodnocení vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti akademických pracovníků v souladu
s metodikou hodnocení VaV na národní i univerzitní úrovni;
Termín: prosinec 2013, odpovídá děkan
1.3.2. Zabezpečit materiální a personální podmínky pro výuku a vědecko-výzkumnou činnost
v nově akreditovaných studijních programech a na nově vytvářených pracovištích.
Termín: průběžně 2013, odpovídá děkan
1.3.3 V oblasti kariérního růstu dokončit alespoň jedno profesorské a dvě habilitační řízení
Termín: prosinec 2013, odpovídá: děkan

2. INTERNACIONALIZACE A OTEVŘENOST
2.1 Oblast vzdělávací činnosti
2.1.1. Pokračovat v dlouhodobém trendu podpory vyjíždějících studentů Zahradnické fakulty
MENDELU na partnerské univerzity jednotného evropského univerzitního prostoru formou
Learning Agreements programu LLP/Erasmus. Zvýšit informovanost a zájem studentů a
doktorandů o zahraniční studijní pobyty či výzkumné stáže.
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro zahraniční styky
2.1.2. Zdokonalovat podmínky pro integraci jak přijíždějících zahraničních studentů, tak
přijíždějících zahraničních účastníků učitelských mobilit programu LLP/Erasmus a hostujících
profesorů do řádné výuky akreditovaných studijních programů a oborů. Podporovat zvýšení
mezinárodních aktivit akademických pracovníků nebo vědeckých týmů a to jak formou
pracovních mobilit, stáží, aktivní účastí na mezinárodních sympoziích a prezentací
odborných, týmových výsledků tak také formou zlepšení jazykových znalostí.
Termín: průběžně 2013, odpovídá: proděkan pro zahraniční styky
2.1.3. Zajistit mezinárodní studijní program Master Joint Degree „Fruit Science“ ve spolupráci
s univerzitami v Bolzanu (Itálie) a Ljubljani (Slovinsko). Připravit projektovou žádost
v programu Erasmus Mundus pro podporu studia „Joint Degree“ Fruit Science. Rozvíjet
zapojení do programu Ceepus. Připravit založení nového mezinárodního studijního
programu „Horticulture“ s perspektivními zahraničními partnery (př. Zemědělská univerzita
Krakow).
Termín: průběžně 2013, odpovídá: proděkan pro zahraniční styky

2.1.4. Připravit ucelenou nabídku anglicky vyučovaných předmětů v rámci semestru pro
uchazeče o zahraniční studium v rámci LLP/Erasmus.
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro zahraniční styky
2.1.5. Dokončit akreditaci uznané školy krajinářské architektury European Federation for
Landscape Architecture (EFLA) na úrovni bakalářského a magisterského stupně studia.
Termín: červen 2013, odpovídá: proděkan pro zahraniční vztahy

2.2. Oblast výzkumu a vývoje
2.2.1. V rámci programů pomoci zemím tzv. třetího světa rozšiřovat aktivity v mezinárodních
projektech mimo Evropu.
Termín: průběžná zpráva prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro zahraniční styky a VVČ
2.2.2. Cílená podpora vzájemných učitelských a studentských mobilit programu
LLP/Erasmus pro Evropu a bilaterálních smluv pro mimoevropské země u těch partnerských
vysokých škol, kde je doložena vědeckovýzkumná spolupráce.
Termín: průběžná zpráva prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro zahraniční styky
2.2.3 Na základě přidělené kvóty realizovat přijetí minimálně 3 hostujících profesorů.
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro zahraniční vztahy

2.3 Oblast komunikace s veřejností
2.3.1 Začlenit nové pracovníky PR do stávající struktury a dopracovat strategii komplexního
systému vnějšího a vnitřního PR fakulty.
Termín: květen 2013, odpovídá: proděkan pro PR
2.3.2 Zabezpečit prezentaci fakulty na vzdělávacích akcích a zahradnických výstavách (např.
FLORA Olomouc, Zelený svět, Gaudeamus, atd.). Zpracovat program a propagační
materiály pro zpřístupnění Akademické zahrady a Experimentální zahrady veřejnosti.
Termín: průběžně dle plánu akcí 2013, odpovídá: proděkan pro PR
2.3.3 Zapojit do procesů PR fakulty ve větší míře studentskou část akademické obce
prostřednictvím „PR střediska“ v multimediálně vybavených prostorách ZF.
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro PR
2.3.4 Zajistit a rozvíjet odpovídající propagaci ZF na národní i regionální úrovni.
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro PR
2.3.5 V souvislosti s vytvořením portálu kontaktního centra fakulty bude PR oddělení fakulty
kultivovat spolupráci s oborovými svazy.
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro PR
2.3.6 Spustit nové webové stránky fakulty, odrážející současné trendy v informačních
technologiích pro posílení propagace ZF. Aktivně a intenzivněji využívat soudobých forem
propagace fakulty (např. sociálních sítí, apod.)

Termín: březen 2013, odpovídá děkan a proděkan pro PR

3. EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ
3.1 v řízení lidských zdrojů důsledně vycházet z hodnocení výkonnosti pracovníků
Termín: průběžně 2013, odpovídá: děkan
3.2 Efektivní spoluprací s firemní sférou prostřednictvím Kontaktního centra fakulty zvýšit
podíl vícezdrojového financování, a to podíl neveřejných zdrojů minimálně o 20 % oproti
2012.
Termín: prosinec 2013, odpovídá: děkan
3.3 V návaznosti na dokončení realizace „Akademické zahrady“ pokračovat v rozvojové péči
o objekt AZ, především s ohledem na dosažení plné kompoziční hodnoty.
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro rozvoj
3.4 Hledat finanční zdroje pro realizaci rekonstrukce historické budovy zahradnického
školství (pavilon „C“)
3.5 Rozvíjet v rámci disponibilních finančních zdrojů stávající komplex experimentálních a
sbírkových ploch. Sledovat a vyhodnocovat potenciální finanční zdroje na realizaci záměru
rozvoje.
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro rozvoj

3.6 Vyřešit a realizovat novou architektonickou koncepci pro prostory provozně spojené
s výstupy schodišť v jednotlivých etážích budovy A.
Termín: prosinec 2013, odpovídá: proděkan pro rozvoj
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