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1.

Grantové projekty a zakázky v roce 2013

1.1

Přehled grantových projektů – Grantová agentura České republiky

Ukazatel
Fakulta
AF

GA ČR
řešitelé
počet
tis. Kč
1
2 553

GA ČR
spoluřešitelé
počet
tis. Kč
3
3 661

GA ČR
Post. doc. granty
počet
tis. Kč
2
2 027

GA ČR
Celkem
počet
tis. Kč
6
8 241

Graf č. 1 – Grantová agentura ČR – Finanční prostředky 2009 – 2013 (v tis. Kč)

GA ČR řešitelé :
Zdroj
finanování

Oblast podpory

Projekt

Realizace
projektu

Název projektu

Dotace na rok
2013

Zahájení

GA ČR

řešitel

ukončení

P305/12/2144

Realizace

Globální proteomická analýza percepce
teploty u Arabidopsis a její interakce se
signalní drahou cytokininů na úrovni
proteomické a růstové odezvy

prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.

1.1.2012

( v tis. Kč )

2553

31.12.2016
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GA ČR spoluřešitelé :
Zdroj
finanování

Oblast podpory

Projekt
Název projektu

GA ČR

ukončení

GAP301/10/0356

Realizace

Studie participace specifických
mechanismů poškození DNA na
cytoxicitě cytostatik vůči lidským
chemosensitivním a chemorezistentním
neuroblastomům

1.1.2010

GA206/09/2062

GA ČR

zahájení

řešitel

prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
GA ČR

Realizace
projektu

prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.

31.12.2013

prof. Ing. René Kizek, Ph.D.

( v tis. Kč )

Univerzita Karlova v
Praze, prof. RNDr.
Marie Stiborová,
DrSc.

671

Ústav experimentální
botaniky AV ČR, v. v.
i., RNDr. Radomíra
Vaňková, CSc.

776

Vysoké učení
technické, FEKT
Brno, prof. Ing. Ivo
Provazník, Ph.D.

2214

Realizace

1.1.2009

Nano-elektro-bio-nástroje pro
biochemické a molekulárně-biologické
studie eukaryotických buněk
(NanoBioTeCell)

Dotace na rok
2013

31.12.2014

Funkce cytokininů a polyaminů při
odezvě na teplotní stres a při zvyšování
termotolerance rostlin tabáku a
Arabidopsis

GAP102/11/1068

Nositel grantu

Realizace

1.1.2011

31.12.2015

GA ČR postdoktorské projekty :
Zdroj
finanování

Oblast podpory

Projekt
Název projektu

GA ČR

zahájení

řešitel

ukončení

P305/11/P768

Realizace

Konstrukce proteinů pro porozumění a
modulaci rostlinného hormonálního
metabolismu a signalizace

1.1.2011

Mgr. Pavel Mazura, Ph.D.
GA ČR

Realizace
projektu

( v tis. Kč )

1091

31.12.2013

GPP305/12/P405

Realizace

Exprese a funkce homeoboxových genů
TALE u Arabidopsis thaliana

1.1.2012

Mgr. Přemysl Souček, Ph.D.

Dotace na rok
2013

936

31.12.2014
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1.2

Přehled grantových projektů a zakázek resortu Ministerstva zemědělství ČR

Ukazatel
Fakulta
AF

NAZV řešitelé
Počet
9

tis. Kč
7 048

NAZV spoluřešitelé
Počet
22

tis. Kč
10 948

NAZV Celkem
počet
31

tis. Kč
17 996

Graf č. 2 – Národní agentura zemědělského výzkumu – Finanční prostředky 2009 – 2013 (v tis. Kč)

Národní agentura zemědělského výzkumu (NAZV) řešitelé :
Zdroj
finanování

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu

NAZV

zahájení

řešitel

ukončení

QI91A055

Realizace

Stanovení asociací mezi genotypy pro
gen leptin a jejich využití ke
standardizaci tržní jakosti a zvyšování
parametrů kvality masné produkce
skotu s kombinovanou užitkovostí

1.6.2009

prof. Ing. Jan Šubrt, CSc./
doc. Ing. Radek Filipčík Ph.D.
NAZV

Realizace
projektu

( v tis. Kč )

600

31.12.2013

QI91C001

Realizace

Optimalizace podmínek intenzivního
chovu lososovitých ryb v podmínkách
České republiky s využitím dánské
technologie se zaměřením na kvalitu
produkovaných ryb

1.6.2009

doc. Dr. Ing. Jan Mareš

Dotace na
rok 2013

442

31.12.2013
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Národní agentura zemědělského výzkumu (NAZV) řešitelé (pokračování) :
Zdroj
finanování

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu

NAZV

ukončení

QI91C054

Realizace

Atlas půdního klimatu České republiky –
vymezení termických a hydrických
režimů a jejich vliv na produkční
schopnost půd

1.6.2009

Realizace

Zlepšení využití odrůdového potenciálu
obilnin na základě časové a prostorové
analýzy spektrálních charakteristik
porostu

1.1.2011

Realizace

Inovace systémů pěstování obilnin v
různých agroekologických podmínkách
ČR

1.4.2012

Realizace

Technologie chovu sladkovodních ryb s
využitím recirkulačních systémů
dánského typu se zaměřením na metody
efektivního řízení prostředí a veterinární
péče

1.4.2012

Realizace

Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze
zemědělství ve vodohospodářsky
nejzranitelnější oblasti

1.4.2012

NAZV

Realizace

Zakládání a údržba porostů hrází rybníků
s ohledem na jejich využití

1.4.2012

733

661

605

31.12.2016

QJ1310100

Realizace

Vývoj a optimalizace metod stanovení
biogenních aminů v návaznosti na
zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží

1.1.2013

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

782

31.12.2016

QJ1220029

doc. Ing. Jan Červinka, CSc.

1 614

31.12.2016

QJ1220007

Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
NAZV

873

31.12.2016

QJ1210013

doc. Dr. Ing. Jan Mareš
NAZV

( v tis. Kč )

31.12.2014

QJ1210008

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
NAZV

Dotace na
rok 2013

31.12.2013

QI111A133

prof. Ing. Jan Křen, CSc.
NAZV

zahájení

řešitel

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
NAZV

Realizace
projektu

738

31.12.2017
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Národní agentura zemědělského výzkumu (NAZV) spoluřešitelé :
Zdroj
finanování

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu

NAZV

ukončení

QI91A229

Realizace

Konvenční a molekulárně-genetické
přístupy při tvorbě luskovin rezistentních
vůči virovým a houbovým chorobám a
hmyzím škůdcům

1.6.2009

Realizace

Studium a charakterizace zrnin s
vysokou nutriční hodnotou pro speciální
pekárenské a pečivárenské využití

1.6.2009

QI101A184
Technologie pěstování brambor – nové
postupy šetrné k životnímu prostředí
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.

NAZV

QI111A184
Optimalizace metod regulace
zaplevelení v systému precizního
zemědělství
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

NAZV

1.1.2010

1.1.2011

222

Výzkumný ústav
bramborářský
Havlíčkův Brod, Ing.
Jaroslav Čepl, CSc.

592

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
FAPPZ, Ing. Pavel
Hamouz, Ph.D.

841

Agrotest fyto, s. r. o.,
Ing. Kateřina
Vaculová, CSc.

1 000

31.12.2014
Realizace

Zpřesnění dostupné zásoby vody v
půdním profilu na základě modelu
kořenového systému plodin pro
efektivní hospodaření s vodou a dusíkem

1.1.2011

Výzkumný ústav
rostlinné výroby,
v. v. i.

213

Česká zemědělská
univerzita v Praze,
FAPPZ, prof. Ing. Iva
Langrová, CSc.

456

Výzkumný ústav
živočišné výroby,
v. v. i., Ing. Miroslav
Rozkot, CSc.

175

31.12.2014

QI111A199

Realizace

Efektivní systém prevence parazitóz v
chovu ovcí

1.1.2011

prof.Ing. Marie Čechová, CSc.

Výzkumný ústav
potravinářský Praha,
v. v. i., Ing. Ivana
Paulíčková

31.12.2014

QI111C080

Biotechnologické postupy v reprodukci a
odchovu prasat jako nástroj
ekonomického růstu a
konkurenceschopnosti odvětví

645

Realizace

1.1.2011

QI111A166

Agritec Plant
Research, s. r. o.,
RNDr. Miroslav
Griga, CSc.

31.12.2014

Komplexní strategie pro minimalizaci
negativního dopadu infekce
toxikogenními houbami r. Fusarium v
obilovinách a odvozených produktech

doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D.
NAZV

( v tis. Kč )

Realizace

Realizace

Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
NAZV

Dotace na
rok 2013

31.12.2013

QI111B044

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
NAZV

Nositel grantu

31.12.2013

QI91B095

prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová,
CSc.
NAZV

zahájení

řešitel

Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
NAZV

Realizace
projektu

31.12.2014
Realizace

1.1.2011

31.12.2014
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Národní agentura zemědělského výzkumu (NAZV) spoluřešitelé (pokračování) :
Zdroj
finanování

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu

NAZV

ukončení

QJ1220054

Realizace

Ing. Hana Středová, Ph.D.

Výzkum, nové produkty a služby pro
vytvoření centra prevence, detekce a
podpory léčby mastitid

1.4.2012

Realizace

Agronomická opatření ke snížení vodní
eroze na orné půdě s využitím zapravení
organické hmoty

1.4.2012

Technologické postupy a složení
mléčných výrobků umožňující
prodloužení údržnosti, zvýšení
bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a
zdravotních benefitů prostřednictvím
bioaktivních látek přirozeně se
vyskytujících v potravinách
prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.
NAZV

QJ1210253
Využití metod molekulární genetiky jako
nástroje pro efektivní plemenářskou
práci v malé populaci prasat
Ing. Irena Vrtková

NAZV

Výzkumný ústav
mlékárenský, s. r. o.,
Ing. Petr Roubal, CSc.

1 100

Výzkumný ústav
zemědělské techniky,
v. v. i., Ing. Pavel
Kovaříček, CSc.

270

Výzkumný ústav
mlékárenský, s. r. o.,
Ing. Irena
Němečková, Ph.D.

360

Výzkumný ústav
živočišné výroby,
v. v. i., Ing. Miroslav
Rozkot, CSc.

1 170

Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy, v. v. i., Ing. Jan
Vopravil, Ph.D.

983

Agritec Plant
Research, s. r. o.,
Ing. Marek
Seidenglanz

630

VFU Brno,
prof. MVDr. Lenka
Vorlová, Ph.D.

469

Realizace

1.4.2012

31.12.2016

31.12.2016
Realizace
1.4.2012
31.12.2016

QJ1230044

Realizace

Stanovení parametrů pro legislativní
hodnocení kvality a zdravotní
nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí
a koz

1.4.2012

prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

360

31.12.2016

1.4.2012

Ing. Eva Hrudová, Ph.D.
NAZV

1.4.2012

Vliv očekávaných klimatických změn na
půdy České republiky a hodnocení jejich
produkční funkce

Testování citlivosti vybraných hmyzích
škůdců brukvovitých plodin k
insekticidům

Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy, v. v. i.,
Ing. Jana Podhrázská,
Ph.D.

Realizace

Realizace

QJ1230077

( v tis. Kč )

31.12.2016

QJ1230056

Ing. Hana Středová, Ph.D.
NAZV

Dotace na
rok 2013

31.12.2016

QJ1210263

QJ1210302

Nositel grantu

31.12.2016
Realizace

doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
NAZV

1.4.2012

QJ1210301

Ing. Irena Vrtková
NAZV

zahájení

řešitel

Vliv změny klimatických faktorů na
rozvoj procesů větrné eroze, koncepční
řešení opatřeními pozemkových úprav

NAZV

Realizace
projektu

31.12.2016
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Národní agentura zemědělského výzkumu (NAZV) spoluřešitelé (pokračování) :
Zdroj
finanování

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu

NAZV

NAZV

ukončení

QJ1230066

Realizace

Degradace půdy a její vliv na komplex
půdních vlastností včetně návrhu
nápravných opatření k obnově
agroekologických funkcí půdy

1.4.2012

Realizace

Identifikace a řešení vybraných
problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec
z kontrastních chovů

14.1.2013

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

31.12.2017

QJ1310055

Dr. Ing. Pavlína Smutná

QJ1310227
Nové poznatky z biologie a
epidemiologie patogenů řepky a jejich
rezistence k pesticidům v podmínkách
České republiky jako základy
racionalizace ochrany proti nim
Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D

NAZV

QJ1320122
Optimalizace managementu zalesňování
zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení
retenčního potenciálu krajiny
Ing. Martin Brtnický

NAZV

QJ1330189

Nositel grantu

Dotace na
rok 2013
( v tis. Kč )

VUT Brno,
doc. Ing. Miroslav
Dumbrovský, CSc.

410

Výzkumný ústav
živočišné výroby,
v.v.i., doc. MVDr. Eva
Urbanová
Skřivanová, Ph.D.

230

Výzkumný ústav
rostlinné výroby,
v.v.i.,
RNDr. Ilja Prášil, CSc.

385

Česká zemědělská
univerzita v Praze /
Fakulta agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů,
prof. Ing. Pavel
Ryšánek, CSc.

216

Výzkumný ústav
meliorací a ochrany
půdy, v.v.i.,
Ing. Jan Vopravil,
Ph.D.

71

Výzkumný ústav
živočišné výroby,
v.v.i., Ing. Václav
Kudrna, CSc.

150

31.12.2016

QJ1310002

Zvýšení ekonomické efektivity v
zemědělské prvovýrobě využitím odrůd
obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu
a virózam, vhodných pro pěstitelské
podmínky ČR v období silnějších výkyvů
meteorologických vlivů

NAZV

zahájení

řešitel

doc. Ing. Eduard Pokorný, CSc. /
Ing. Martin Brtnický
NAZV

Realizace
projektu

Realizace

2.1.2013

31.12.2017
Realizace

1.1.2013

31.12.2017
Realizace

1.1.2013

31.12.2017
Realizace

Zlepšení systému chovu
starokladrubského koně v NH Kladruby
nad Labem

17.1.2013

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

31.12.2017
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Přehled grantových projektů – resort MŠMT ČR (projekty FRVŠ, Kontakt, COST, AKTION)

1.3

Ukazatel
fakulta
AF

FRVŠ
Kontakt
COST
Aktion
počet tis. Kč počet tis. Kč Počet tis. Kč počet tis. Kč
4
405
1
784
1
450
1
21

Celkem
počet tis. Kč
7
1 660

Projekty FRVŠ :
FRVŠ

Oblast
podpory

FRVŠ

Projekt
Název projektu

Dotace na
rok 2013

Řešitel

( v tis. Kč )

621/2013
B4a

Inovace výuky předmětů Precizní
zemědělství a aplikovaný pěstitelský
software

115

Ing. Vojtěch Lucas, Ph.D.
FRVŠ

755/2013
B4d

Multimediální podklady pro cvičení
předmětu Agroklimatologie

99

Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.
FRVŠ

797/2013
B4d

Multimediální učební texty Průmyslové komposty

87

Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
FRVŠ

1495/2013
G4

Multimediální učební texty Pastvinářství a lukařství

104

Ing. Adam Nawrath

Projekt Kontakt :
Zdroj
finanování

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu

MŠMT

KONTAKT

Realizace
projektu
zahájení

Řešitel

ukončení

LH11010

Realizace

Vývoj metod pro Integrovaný systém
sledování sucha

1.1.2011

doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

31.12.2014

Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Dotace na
rok 2013
( v tis. Kč )

784

Stránka 10

Projekt COST :
Zdroj
finanování

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu

Realizace
projektu
zahájení

Řešitel

ukončení

MŠMT

LD11041

Realizace

COST

Monitoring biofyzikálních parametrů a
měření toků v mezinárodní fenologické
zahrádce v Doksanech

1.3.2011

doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

Dotace na
rok 2013
( v tis. Kč )

450

31.12.2013

Projekt AKTION :
Zdroj
finanování

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu

Realizace
projektu
zahájení

Řešitel

ukončení

MŠMT

AKTION 67P4

Realizace

AKTION

Zakládání a obhospodařování
extenzivních travních porostů v krajině
pro zlepšení ekosystémových služeb

1.6.2013

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

31.5.2014
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1.4

Přehled grantových projektů – Zahraniční granty

Ukazatel
Fakulta
AF

7. RP
počet
2

tis. Kč
279

Erasmus
Intenzivní program
Počet
tis. Kč
1
370

Central
Europe
počet tis. Kč
1
125

Přeshraniční
spolupráce
počet tis. Kč
1
845

CELKEM
Zahraniční
počet tis. Kč
5
1619

Projekty „7. rámcový program EU“ :
Zdroj
Oblast
finanování podpory

Realizace
projektu

Projekt
Název projektu

Koordinátor/partner

Dotace na
rok 2013

zahájení

7RP

Řešitel

ukončení

FP7-ENV-2009-1 – CLIMSAVE

Realizace

Metodika uceleného stanovení adaptace na změnu
klimatu a zranitelnosti napříč sektory v Evropě, aktivita
1.6.1. Integrated methodology providing a common
platform for an improved assessment of climate
change impacts, vulnerability and related cost effective
adaptation options

1.1.2010

doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
7RP

FP6 – 2013-11-24
7AMB12SK076

–

( v tis. Kč )

Koordinátor :
University of Oxford

229

31.12.2013

Mobility

–

Výzkum výroby bioplynu z netradičních biologicky
rozložitelných materiálů
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Realizace

1.1.2012

Partner : SPU v Nitre

50

31.12.2013

Projekt ERASMUS – Intenzivní program :
Erasmus

ERA-IP-2008-01
Additional business opportunities in the rural landscape

Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.

Realizace

1.1.2013

CAH Dronten (NL),
SPU Nitra (SK), UP
Wroclaw (PL), ESA
Angers (F), OAMK
Oulu (SF)

370

Corvinus University
of Budapest, Hungary

125

31.12.2013

Projekt OP Central Europe :
CE

LD11041

Realizace

Promoting traditional collection and use of wild plants
to reduce social and economic disparities in Central
Europe

1.4.2011

Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D. / Ing. Veronika Gežová

31.3.2014
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Projekt OP Přeshraniční spolupráce :
CZ-AT

M002369

Realizace

SONDAR CZ-AT

1.1.2013

Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

1.5

845

31.12.2014

Technologická agentura ČR (TAČR)

Ukazatel
Fakulta
AF

TAČR Alfa řešitelé
Počet
tis. Kč
0
0

TAČR Alfa spoluřešitelé
počet
tis. Kč
5
2 864

TAČR Celkem
počet
tis. Kč
5
2 864

Technologická agentura ČR spoluřešitelé :
Zdroj
finanování

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu

TA ČR

ukončení

TA01010356

Realizace

Vhodné materiály pro
nanotechnologické aplikace při čištění a
úpravě vody a vzduchu

1.1.2011

Realizace

Vývoj a inovace nových nanomateriálů
pro cílenou modifikaci cévních náhrad

1.1.2011

TA ČR

Realizace

Výzkum a vývoj strojů a technologií pro
diferencované zpracování půdy a
hnojení

1.1.2012

TA02020395
Vysychání toků v období klimatické
změny: predikce rizika a biologická
indikace epizod vyschnutí jako nové
metody pro management vodního
hospodářství a údržby krajiny
Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.

TA ČR

( v tis. Kč )

ASIO, spol. s r. o.,
Ing. Karel Plotěný

800

Vysoké učení
technické, FEKT
Brno, prof. Ing. Ivo
Provazník, Ph.D.

968

Farmet, a. s.

281

Výzkumný ústav
vodohospodářský
T.G. Masaryka,
Mgr. Petr Pařil, Ph.D.

55

INVOS, spol. s r.o.,
MVDr. Tomáš Obr

760

31.12.2015
Realizace

1.1.2012

31.12.2015

TA03010799

Realizace

Využití nanomateriálů a přírodních
extraktů jako funkčních látek ve vývoji
aktivních obalových materiálů s
bariérovým efektem, antimikrobiálním,
protektivním a kyslík pohlcujícím
efektem

1.1.2013

Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.

Dotace na
rok 2013

31.12.2015

TA020010669

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

Nositel grantu

31.12.2014

TA01010088

prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
TA ČR

zahájení

Řešitel

Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
TA ČR

Realizace
projektu

31.12.2015
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1.6

Zapojení do Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy v roce 2013
Institucionální rozvojový program (IRP)
Ukazatel
Fakulta
AF

Zdroj
finanování

Oblast
podpory

Institucionální rozvojový program
počet
2

tis. Kč
2 182

Projekt
Název projektu

IRP

počet
2

Realizace
projektu
zahájení

Řešitel

ukončení

TR4130052

Realizace

Technická podpora – infrastruktura

1.1.2013

prof. Ing. František Bauer, CSc.
IRP

IRP CELKEM
tis. Kč
2182

Dotace na rok
2013 – investiční
( v tis. Kč )

500

31.12.2013

TR2130031

Realizace

Technická podpora – infrastruktura

1.1.2013

prof. RNDr. Bořivoj Kleidus, Ph.D.

31.12.2013
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1.7

Čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU 2013 (v tis. Kč)

Ukazatel

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU

OP VK – koordinátoři

OP VK – partneři

OP VaVpI – partneři
počet
tis. Kč

Fakulta

počet

tis. Kč

počet

tis. Kč

AF

8

38 998

9

3 674

1

CELKEM
počet

tis. Kč

18

44 027

1 355

Programy OP VK – AF na pozici koordinátora – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Operační
program

Oblast
podpory
(název)

OP VK

AF na pozici
koordinátora

Projekt bez
partnerů
AF na pozici
koordinátora
Projekt má
jednoho
partnera s
finančním
příspěvkem, 4
bez financí
AF na pozici
koordinátora

2.3.
Lidské
zdroje ve
výzkumu
a vývoji
(MŠMT)

2.4.
Partnerství a sítě
(MŠMT)

Projekt bez
partnerů

Celkový
rozpočet

Partneři projektu

zahájení

(včetně
partnerů)

s finančním
příspěvkem

ukončení

( v tis. Kč )

3 243

Realizace

Excelence doktorského studia na AF
MENDELU pro navazující evropskou
vědecko-výzkumnou kariéru

1.3.2011

Dle rozhodnutí :

prof. Ing. Petr Spurný, CSc.

28.2.2014

10.099

CZ.1.07/2.4.00/17.0022

Realizace

Partnerská síť Agronomické fakulty
MENDELU s komerční sférou

1.9.2011

Ing. Šárka Hošková

31.8.2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0026

Realizace

Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a
výzkumu v oblasti mastitid

1.1.2012

CZ.1.07/2.3.00/30.0017

31.12.2015

Dotace na
rok 2013

(tis. Kč)

CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Ing. Petr Sláma, Ph.D.
2.3.
Lidské
zdroje ve
výzkumu
a vývoji
(MŠMT)

Realizace
projektu

Název projektu
Řešitel

2.4.
Partnerství a sítě
(MŠMT)
Projekt má tři
partnery
AF na pozici
koordinátora

Projekt

Dle rozhod1. Výzkumný ústav
nutí :
pro chov skotu, s.r.o.

5 404

13.604
1. JU v Českých
Dle rozhod- Budějovicích
2. Společnost
nutí :
mladých agrárníků
České republiky,
3. Bentley, s. r. o.
6.918

592

Realizace

Postdoktorandi v oborech biologických
věd na MENDELU

1.1.2012

Ing. Zuzana Trojáková

30.4.2015

Dle rozhodnutí :

11 213

44.119
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Programy OP VK – AF na pozici koordinátora (pokračování)
Operační
program

Oblast
podpory
(název)

OP VK

AF na pozici
koordinátora

Projekt má
jednoho
partnera
AF na pozici
koordinátora

Projekt má
jednoho
partnera
AF na pozici
koordinátora

Projekt

2.2.
Vysokoškolské
vzdělávání
(MŠMT)

Projekt bez
partnerů

2.2.
Vysokoškolské
vzdělávání
(MŠMT)

Partneři projektu

zahájení

(včetně
partnerů)

s finančním
příspěvkem

ukončení

(tis. Kč)

CZ.1.07/2.2.00/28.0020

Realizace

Inovace studijních programů AF
MENDELU směrem k internacionalizaci
studia

1.6.2012

Dle rozhodnutí :

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

31.5.2015

20.092

CZ.1.07/2.2.00/28.0306

Realizace

Inovace výuky na MENDELU s důrazem
na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu
priorit EU

1.7.2012

Ing. Martin Brtnický

30.6.2015

CZ.1.07/2.4.00/31.0037

Realizace

2.4.
Partnerství Partnerská síť mezi univerzitami a
soukromými subjekty s vazbou na
a sítě
environmentální techniky v chovu skotu
(MŠMT)
Projekt má tři
partnery
AF na pozici
koordinátora

Celkový
rozpočet

Název projektu
Řešitel

2.2.
Vysokoškolské
vzdělávání
(MŠMT)

Realizace
projektu

1.9.2012

Dle rozhodnutí :

Dotace na
rok 2013
( v tis. Kč )

1. AgroKonzulta –
pradenství, s. r. o.

1 015

1. CzechGlobe

1 567

26.255

1. IdeaHELP, o. p. s.
Dle rozhod2. Svaz chovatelů
nutí :
českého strakatého
skotu
3. VUT v Brně

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

31.8.2014

CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Realizace

Inovace studijních programů AF a ZF
MENDELU směřující k vytvoření
mezioborové integrace

10.4.2013

Dle rozhodnutí :

doc. Dr. Ing. Jan Mareš

31.5.2015

38.543

2 474

20.929

13 490

Programy OP VK – AF na pozici partnera
Zdroj
finanování

Projekt

OP VK

AF na pozici
partnera

2.3.
Lidské
zdroje ve
výzkumu
a vývoji
(MŠMT)

Název projektu

Dotace na
rok 2013

Řešitel

( v tis. Kč )

CZ.1.07/2.3.00/09.0224
Budování výzkumných týmů a rozvoj
univerzitního vzdělávání výzkumných
odborníků pro mikro a nanotechnologie
(NANOTEAM)

160

prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
AF na pozici
partnera

CZ.1.07/2.4.00/17.0045
2.4.
Partnerství a sítě
(MŠMT)

Podpora mezinárodní spolupráce –
multidisciplinární témata ve vědách o
živé a neživé přírodě

423

Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
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Programy OP VK – AF na pozici partnera (pokračování)
Zdroj
financování

Projekt

OP VK

AF na pozici
partnera

Název projektu

Dotace na
rok 2013

řešitel

( v tis. Kč )

CZ.1.07/2.4.00/17.0094
2.4.
Partnerství a
sítě (MŠMT)

Spolupráce, inovace a networking
vědeckotechnických parků a vysokých
škol

401

Ing. Pavel Horký, Ph.D.
AF na pozici
partnera

CZ.1.07/2.2.00/28.0171
2.2.
Vysokoškolské FytoChem – mezioborová integrace
výuky zaměřená na rostlinnou biochemii
vzdělávání
a fytopatologii
(MŠMT)

0

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
AF na pozici
partnera

CZ.1.07/2.3.00/20.0226
2.3.
Lidské zdroje Podpora sítě excelence výzkumných a
ve výzkumu a akademických pracovníků v oblasti
vývoji (MŠMT) dopravy

417

prof. Ing. František Bauer, CSc.
AF na pozici
partnera

CZ.1.07/2.4.00/31.0026
2.4.
Partnerství a
sítě (MŠMT)

Podpora transferu inovací v zemědělství,
potravinářství a oblasti bioenergií do
praxe

1 097

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
AF na pozici
partnera

CZ.1.07/2.4.00/31.0056
2.4.
Partnerství a
sítě (MŠMT)

Partnerství v oblasti výzkumu klimatu a
adaptačních strategií

986

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
AF na pozici
partnera

CZ.1.07/2.4.00/31.0213
2.3.
Lidské zdroje Nejnovější technologie dálkového
ve výzkumu a průzkumu Země ve službách výzkumu,
vývoji (MŠMT) vzdělávání a aplikaci pro rozvoj regionu

0

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
AF na pozici
partnera

CZ.1.07/2.3.00/20.0248
2.3.
Lidské zdroje Vytvoření interdisciplinárního
ve výzkumu a vědeckého týmu se zaměřením na
vývoji (MŠMT) výzkum sucha

190

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
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OP VaVpI – AF na pozici partnera – Operační program výzkum a vývoj pro inovace
Operační
program

Oblast
podpory
(název)

OP VaVpI

AF na pozici
partnera

1.1.
Evropská
centra
excelence

Projekt
Název projektu

Dotace na
rok 2013

řešitel

( v tis. Kč )

CZ.1.05/1.1.00/02.0068
CEITEC – Středoevropský technologický
institut

1 355

Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.

1.8

OP VK – Zapojení AF do celouniverzitních projektů

Ukazatel

Celouniverzitní projekty

Fakulta
AF

počet
1

Operační
program
OP VK

Oblast
(název)

Celouniverzitní

2.3. Lidské zdroje ve
výzkumu a vývoji
(MŠMT) Popularizace
VaV

podpory

tis. Kč
0

Projekt
+ řešitel

CZ.1.07/2.3.00/35.0008
MENDELU
Science
Popularization
doc. Ing. Pavel Ryant,
Ph.D.

1.9

Interní grantová agentura AF MENDELU

1.9.1

Přehled vyhlášených okruhů a témat pro rok 2013

MENDELU CELKEM
počet
1

Realizace
projektu

1.6.2012

tis. Kč
0

Celkový
rozpočet –
včetně
partnerů
(Kč)

Partneři projektu s
finančním
příspěvkem

Poskytnuto
běž./kapitálové
celkem jen
MENDELU
v roce 2012
(Kč)

Dle
rozhodnutí:

31.5.2014

Navrhovatelé projektů předkládali návrhy projektů do následujících vyhlášených okruhů:
a) Biologie rostlin a fytotechnika
b) Biologie živočichů a zootechnika
c) Ochrana životního prostředí a udržitelnost venkovské krajiny
d) Bezpečnost a jakost potravinářských surovin a potravin
e) Zemědělská a environmentální technika
Projekty byly předkládány ve dvou kategoriích – jako projekty individuální a týmové.
Vyhlášené podmínky soutěže byly v souladu se zákonem č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002
Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a Rozhodnutím rektora č. 19/2009, č.j. 2873/2009981 „Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na
MZLU v Brně“.
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1.9.2

Zahájení řešení – termín, smlouvy na projekty, suma vyčleněných prostředků

Zahájení řešení : 1. března 2013
Smlouvy na projekty za poskytovatele podepsal prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. v průběhu února 2013.
Suma přidělených prostředků :
12.179 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
- Provoz kanceláře IGA AF MENDELU :
304 tis. Kč (podmínka do 2,5% dotace)
- Konference MendelNet :
458 tis. Kč (podmínka do 10% dotace)
- Financování projektů celkem :
11.417 tis. Kč
( 11 projektů týmových v částce:
1.9.3

Interní grantová agentura AF MENDELU

Ukazatel

IGA týmové projekty

Fakulta
AF

Počet
11

1.9.4

8.760 tis. Kč a 24 projektů individuálních v částce: 2. 657 tis. Kč )

tis. Kč
8 760

IGA individuální projekty
Počet
24

tis. Kč
2 657

IGA Celkem
počet
35

tis. Kč
11 417

Udělené granty

1.9.4.1 Týmové (11 projektů)

TP 1/2013

Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování
pohybu nanočástic k cílovým tkáním

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč):
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů:

doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
1.125
8
0,9

Očekávaný přínos řešení: Poznání a pochopení způsobu transportu životně důležitých živin do místa jejich
metabolizace, odpadních látek do místa zpracování stejně jako léčiv k místu působení je důležité pro vývoj
metod a nástrojů umožňujících ovlivnění specifických funkcí organizmu jako je diagnostika a léčba chorob,
nebo stanovení účinnosti léčebného postupu. Moderní zobrazovací metody, zahrnující ultrazvukové nebo
fluorescenční zobrazování stejně jako zobrazování pomocí magnetické rezonance nebo počítačové tomografie,
jsou účinným nástrojem pro pozorování biodistribuce látek in vivo. Především díky rozvoji nových
fluorescenčních nanomateriálů, mezi které patří kvantové tečky, lze fluorescenční zobrazovaní společně s
fluorescenční mikroskopií využít jako citlivou a flexibilní metodu pro studium dějů probíhajících v organizmech.
Cílem projektu je charakterizace fluorescenčního chování z hlediska způsobu a množství aplikovaného roztoku
QDs, hloubky aplikovaného roztoku QDs, časové stability fluorescence, opakovatelnosti dávkování a dalších
základních parametrů. Získané poznatky z řešení projektu jsou součástí doktorských disertačních prací a budou
prezentovány na konferencích v ČR i zahraničí a publikovány ve vědeckých časopisech.

TP 2/2013

Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare)
hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč):

Ing. Daniel Falta, Ph.D.
1.107
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Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů :

10
1

Očekávaný přínos řešení: Projekt se zabývá aktuální problematikou analýzy vybraných ukazatelů životní
pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí. Dle cílů řešení je projekt řazen do pěti dílčích
etap. První etapa je zaměřena na růstovou schopnost prasat ve „specific pathogen free“ (SPF) chovech jako
kritéria jejich zdraví a welfare. Dermatitidy běháků jako ukazatel welfare ovlivňovaný kvalitou podestýlky a
mikroklimatem v chovech brojlerových kuřat a úroveň welfare při vychytávání a během přepravy kuřat na
porážku, je náplní druhé etapy. Obsahem třeti etapy je využití indexu pohody, mikroklimatologických faktorů,
množství a kvality mléka jako kritérium pro hodnocení welfare dojnic. Čtvrtá etapa je zaměřena na vliv
vnějšího prostředí, ročního období, klimatických a mikroklimatických podmínek na welfare a chování
lichokopytníků. Náplní páté etapy je analýza vlivu klimatických podmínek na základní životní projevy paviánů
(Theropithecus gelada) žijících v zajetí.
TP 3/2013

Vliv specificky účinných látek ve výživě zvířat na kvalitu
produkce a ochranu životního prostředí při výrobě pícnin

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč) :
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů :

Ing. Petr Mareš, Ph.D.
1.125
3
0,3

Očekávaný přínos řešení: Řešený výzkumný projekt, stejně jako předchozí projekty IGA AF MENDELU, na které
navazuje, sjednocuje pohled na šetrnou výživu hospodářských zvířat a výrobu krmiv. Na projektu spolupracují
pracovníci a zejména studenti doktorského studijního programu ústavu výživy zvířat a pícninářství a
doktorandka ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, která má svým zaměření k uvedené problematice
také blízko. Projekt se zaměřuje na témata disertačních prací doktorandů a jejich účelné rozšíření z hlediska
vzájemných vztahů na úrovni biochemie, fyziologie trávení, kvality krmiv a kvality potravin, zdraví a užitkovosti
zvířat a ochrany životního prostředí v souvislosti s produkcí krmiv prostřednictvím vzájemné spolupráce
doktorandů na jednotlivých úkolech. Realizace projektu postihuje celou vertikálu od šetrné výroby krmiv na
zemědělské půdě, přes hodnocení jejich kvality a vlivu na organizmus či dokonce na výsledné produkty
živočišné výroby. Vzájemnou prezentací metodik a výsledků tak budou doktorandi seznámeni i s dalšími
aspekty výroby krmiv a výživy zvířat, aniž by se jim ve svém doktorském studiu speciálně věnovali. Projekt je
zaměřen na efektivní hospodaření na zemědělské půdě, zejména s ohledem na její erozní ohroženost a
znečištění podzemních a povrchových vod při různém způsobu hospodaření. Dále se zaměřuje na kvalitu
živočišných produktů a užitkovost zvířat s ohledem na dotaci specificky účinných látek vyrobených synteticky či
přirozeně se vyskytujících v krmivech. V oblasti výživy přežvýkavců je řešena problematika kvality mléka a
mleziva a také vztah výživy, užitkovosti a mikroklimatu ve stáji. V oblasti výživy nepřežvýkavých a modelových
zvířat je pak řešena problematika perspektivních krmných aditiv (taurinu a zdrojů minerálních látek). Dále je
zkoumán vliv prekurzorů vitaminů přirozeně se vyskytujících v obilninách a sekundárních metabolitů v
rostlinných produktech. Realizace projektu zahrnuje sedm dílčích cílů, kterých bude dosaženo prostřednictvím
experimentálních sledování v polních podmínkách, na živých modelových a hospodářských zvířatech i v
laboratorních podmínkách. Projekt se věnuje jak fytotechnickým a zootechnickým otázkám, tak vlivu na kvalitu
produktů a ochranu životního prostředí. Je doplněn o etologickou studii na zájmových zvířatech.

TP 4/2013

Použití NIR spektroskopie ve šlechtění rostlin, hodnocení
kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč) :
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů :

Dr. Ing. Pavlína Smutná
738
4
0,85
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Očekávaný přínos řešení: V rámci řešeného projektu jsou testovány tři možné způsoby využití technologie
NIRS, a to pro posouzení vlastností šlechtitelského materiálu a selekci, pro hodnocení nezávadnosti
zemědělských produktů a pro kvantitativní stanovení obsahových látek u minoritních plodin. NIR
spektroskopie je rychlá a relativně levná metoda pro kvalitativní a kvantitativní analýzu organických a
anorganických látek ve všech skupenstvích. Příprava vzorků je velmi jednoduchá, nevyžaduje použití
chemikálií, je možné stanovovat více parametrů současně. Pro kalibraci NIR spektrometrů je nejprve nutné
stanovit hodnoty sledovaného parametru pomocí referenční metody a na jejich základě pak vytvořit kalibrační
model. Přesnost NIRS měření závisí především na přesnosti referenční metody a dále na rozsahu sledovaného
parametru v kalibračních vzorcích, jejich homogenitě a počtu. V současnosti má tato metoda široké využití od
rutinního stanovení kvalitativních parametrů nejrůznějších zemědělských komodit rostlinného i živočišného
původu až po využití ve šlechtění rostlin, kontrole zdravotní nezávadnosti potravin a krmiv a ve
farmaceutickém průmyslu. Prvním cílem navrhovaného projektu je ověření možnosti použití NIR spektroskopie
pro účely hodnocení kvalitativních znaků u potomstva F4 generace, které bylo získáno křížením moderní
sladovnické odrůdy ječmene s donorem vyšší tolerance k suchu. U rostlin byly dále hodnoceny některé
morfologické a agronomické vlastnosti. Rozdíly v citlivosti k suchu byly vyhodnoceny u rodičovských odrůd
pomocí fyziologických a molekulárních metod. Druhým cílem bylo ověření použitelnosti NIR spektroskopie pro
stanovení obsahu mykotoxinů v obilkách ječmene napadených plísněmi Fusarium spp. Výsledkem bude
posouzení uplatnitelnosti této metody ve výzkumu zaměřeném na problematiku klasových fuzarióz a s tím
související kontaminací obilovin mykotoxiny. Třetím cílem je vypracování metodiky pro stanovení olejnatosti
nažek ostropestřce mariánského na FT-NIR spektrometru. Tato metoda by měla umožnit snadné a rychlé
vyhodnocení variability obsahu oleje v semenech u dostupných genotypů a materiálů různého původu.

TP 5/2013

Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky
v oblasti zemědělské techniky

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč) :
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů :

Ing. Petr Dostál, Ph.D.
975
6
1,6

Očekávaný přínos řešení: Cílem řešení projektu je navržení a aplikace technických řešení pro monitoring
problémových částí zemědělských strojů a zařízení pomocí vybraných nedestruktivních metod testování (NDT).
Projekt je zaměřen na tvorbu a implementaci měřících systémů, včetně potřebného softwarového vybavení
pro zpracování naměřených dat. Součástí projektu je kromě vytvoření konceptu i instalace měřicích systémů v
reálných podmínkách v praxi. Aplikace nedestruktivní technické diagnostiky ve výrobě a provozu zemědělské
techniky může výrazně zvýšit jakost, upřesnit a racionalizovat systém technické údržby a tím snížit provozní
náklady. Výsledky vývoje budou moci být aplikovány v návaznosti na stávající rostoucí využívání moderních
NDT technologií, zejména v oblasti mobilní i stacionární zemědělské techniky, případně také techniky
dopravní. Správná implementace nedestruktivních metod testování přispívá k eliminaci havarijních situací,
které jsou v oblasti zemědělství často příčinou i ekologických ztrát.

TP 6/2013

Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných
habitatů – možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při
zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč):
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů :

Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
978
11
1,65
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Očekávaný přínos řešení: Řešený projekt zahrnuje několik modelových studií, které jsou koncipovány tak, aby
zahrnovaly dílčí problémy od základního vyhodnocení stavu a změn biodiverzity vybraných ekosystémů ve
vztahu ke způsobům hospodaření, přes vymezení významných negativních faktorů působících v krajině
(biodiverzita, ochrana rostlin, kvalita půdy a vodních ekosystémů), po zpracování návrhů a metodiky ke
zlepšení situace a jejich praktické vyzkoušení. Konkrétně je zaměřen na biodiverzitu polních teras, sadů,
vápencových lomů v různém stádiu sukcese, okolí větrných elektráren, kompostů a vodních ekosystémů. Z
negativních faktorů bude analyzována ochrana rostlin a těžební činnost. Pro srovnání budou využity stepní,
lesostepní a krasové ekosystémy ležící v sousedství produkčních ploch.

TP 7/2013

Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč):
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů :

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
714
8
1,6

Očekávaný přínos řešení: Projekt si klade za cíl zmapovat podmínky pro rozvoj výroby energie z obnovitelných
zdrojů na jihomoravském venkově, současné instalované kapacity a budoucí výhled, zabývá se rovněž
otázkami zpětných vlivů výroby energie z obnovitelných zdrojů na venkovskou krajinu a osídlení a jejich
udržitelnost. Výsledkem bude studie monografického charakteru.

TP 8/2013

Vliv polynenasycených mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu prasat

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč) :
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů :

Ing. Gabriela Zorníková, Ph.D.,
Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
300
2
0,25

Očekávaný přínos řešení: Nutriceutika jako složky funkčních potravin pozitivně ovlivňují fyziologické funkce
lidského organismu. Na rozdíl od jednoznačného vlivu n-3 PUFA na hladinu triacylglycerolů jsou výsledky studií
ohledně plazmatického cholesterolu kontroverzní (Komprda, 2012). Předpokládá se, že n-3 PUFA působí jako
modulátory genové exprese a ovlivňují dva klíčové transkripční faktory účastnící se metabolismu lipidů, včetně
cholesterolu: PPAR (peroxisome proliferator activated receptor) a SREBP-2 (sterol regulátory element-binding
protein). Syntéza cholesterolu je významně regulována pomocí SREBP-2, který působí jako transkripční faktor
genů řídících homeostázu cholesterolu: 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl koenzym A reduktáza a LDL-receptor
(Chatterjee et al., 2009). Vztah mezi EPA a DHA (eikosapentaenová a dokosahexaenová kyselina; v uvedeném
kontextu klíčové n-3 PUFA), PPARa, SREBP-2 a hladinou plazmatického cholesterolu dosud není uspokojivě
vysvětlen a je pravděpodobně druhově závislý (Luci et al., 2007). Rizikové faktory kardiovaskulárních
onemocnění (mimo jiné zvýšená hladina krevních lipidů, včetně cholesterolu) jsou obvykle testovány na
hlodavcích, kteří však v tomto případě nejsou optimálním modelem (v kontextu signální dráhy PPAR patří mezi
tzv. proliferující druhy, na rozdíl od člověka druhu neproliferujícího). Lepším modelem je v tomto případě
prase (Cheon et al., 2005). Metaanalýzy intervenčních studií hodnotících vliv EPA/DHA na hladinu
plazmatického cholesterolu, včetně jeho frakcí jsou kontroverzní: redukce (Lopez-Huertas, (2009) nebo naopak
zvýšení (Jaeobson et at., 2012). Cílem řešeného projektu je přispět k objasnění mechanizmů na molekulární
úrovni, kterými EPA+DHA (rybí olej) působí jako nutriceutika snižující riziko kardiovaskulárních onemocnění. V
projektu bude sledován vliv n-3 PUFA ve stravě na úroveň exprese genů odpovědných za homeostázu
cholesterolu s cílem ovlivnění hladiny plazmatického cholesterolu. Experiment bude proveden na prasatech
(30 ks). V rámci sledování bude jedna skupina prasat (10 ks) krmena krmnou směsí s přídavkem rybího oleje
(EPA+DHA), 2. skupina (10 ks) směsí s přídavkem palmového, případně palmojádrového tuku s obsahem
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nasycených mastných kyselin, kontrolní skupina bude krmena běžnou krmnou směsí. Sledována bude exprese
jaterních genů, kódujících proteiny řídící homeostázu cholesterolu a bude měřen plazmatický cholesterol,
včetně jeho frakcí.

TP 9/2013

Konzervace syrovátky pomocí účinných látek z rostlin
za účelem jejího dalšího využití

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč) :
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů :

Ing. Táňa Lužová, Ph.D.
513
5
0,75

Očekávaný přínos řešení: Syrovátka je sekundární produkt při výrobě sýrů, který byl v minulosti v
potravinářství využíván zřídka. Potenciál syrovátky je však z hlediska nutričních benefitů velmi vysoký, jelikož
má nízký obsah tuku, vysoké zastoupení plnohodnotných bílkovin, vitaminů, minerálních a dalších biologicky
aktivních látek. Soudobé sýrařství (faremní i průmyslové) je na vzestupu, produkce sýrů se stále zvyšuje a s tím
paralelně i produkce syrovátky. Syrovátka se v lepším případě využívá jako krmivo (především na farmách), a
to ve stavu tekutém, demineralizovaném nebo částečně zahuštěném. V ostatních případech nachází využití ve
farmacii, kosmetice a v potravinářském průmyslu. Různé odborné studie prokázaly přinos syrovátky v oblasti
lidské výživy, v dermatologii a v dalších lékařských oborech. S ohledem na udržitelnost životního prostředí,
zvýšení konkurenceschopnosti malých farem, rozšíření nabídky přírodních produktů a sociální soudržnosti
regionu, si tento projekt klade za cíl vytvoření nového výrobku ze syrovátky, který pomocí bioaktivních látek
prodlouží dobu údržnosti, bude marketingově komunikovatelný a pozitivně přijímán spotřebitelem.

TP 10/2013

Studium vybraných faktorů ovlivňující realizaci biologického potenciálu
zemědělských kultur

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč) :
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů :

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
585
7
0,7

Očekávaný přínos řešení: Biologický potenciál plodin je ovlivňován celou řadou faktorů. Tento projekt je
zaměřen na studium vybraných faktorů a možnosti jejich ovlivnění. Z meteorologických faktorů je pozornost
věnována především vodní bilanci se zaměřením na periody sucha. Dalším cílem je provedení
mezimodelového srovnání několika uznávaných růstových modelů ječmene jarního. Dále bude ověřena
možnost využití optických metod ke stanovení obsahu látek využitelných k rychlé diagnostice abiotických
stresů, například sucha. K hledání fenologických analogů mezi volně rostoucími druhy a polními plodinami
bude využito dlouholeté fenologické pozorování. Z pěstitelských faktorů je v projektu soustředěna pozornost
na nové půdoochranné technologie zakládání porostů polních plodin, hodnocení škodlivosti plevelů a na
projevy fytotoxicity herbicidů.

TP 11/2013

Biomasa a bioenergetické transformace

Vedoucí řešitelského týmu :
Přidělená částka (v tis. Kč) :
Počet zapojených Ph.D. studentů :
Celkový úvazek Ph.D. studentů :

doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
600
5
0,6
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Očekávaný přínos řešení: Projekt je koncipován jako řešení biologických a energetických vazeb v procesech,
které se odehrávají v zemědělských provozech, a snaží se nalézt optimální řešení. V oblasti procesů anaerobní
fermentace bude řešena produkce bioplynu, a to zejména z jílku jednoletého, vypěstovaného při pokusech ve
Vatíně a v Žabčicích. Pokusy zaměřené na posouzení produkčního potenciálu jílku jednoletého jako
meziplodiny jsou součástí tohoto projektu. Při jeho pěstování bude mimo jiné využito hnojení digestátem.
Digestát získaný z ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky bude využit ústavem
agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin k realizaci vegetačního nádobového experimentu s
kedlubnami a digestát získaný ze zemědělské BPS bude využit k realizaci polního maloparcelového
experimentu s kukuřicí setou. V pokusech bude porovnávána vzájemná účinnost mezi minerálním a
organickým hnojivem (digestátem) navzájem i oproti nehnojené kontrole z hlediska úrovně výnosu, jeho
kvality i ovlivnění půdní úrodnosti. Dále bude řešena problematika sušení kukuřice při různých teplotních
režimech v závislosti na parametrech vstupujícího materiálu s cílem získat co nejvyšší kvalitu zrna a
minimalizovat spotřebu energie. Poslední řešenou oblastí je optimalizace spotřeby energie při procesu
získávání mléka. Jedná se o nastavení optimálních parametrů navrženého regulačního zařízení na principu
redukčního ventilu, jehož základní funkce byly ověřeny v předchozím období a bylo prokázáno, že může
zabezpečit úsporu energie a současně zajistit lepší stabilitu podtlaku v dojicím stroji, než je dosahováno
použitím frekvenčních měničů.

1.9.4.2
IP 1/2013

Individuální (24 projekty)
Vliv zkrmování vybraných extraktů bylin u brojlerů na složení
mikroorganismů v trávicím traktu

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Zuzana Jakubcová
98

Očekávaný přínos řešení: V důsledku zákazu používání antibiotických růstových stimulátorů v produkci
drůbeže je potřeba hledat jejich alternativu. Alternativou k antibiotikům může být použití koření, bylin nebo
jejich esenciálních olejů. Biologická aktivita, včetně antibakteriálních, antimykotických, antivirových a
protizánětlivých účinků aromatických esenciálních olejů je známá již od starověku. Jedna z osvědčených
vlastností rostlinných esenciálních olejů je jejich antimikrobiální aktivita. Jsou účinné proti široké škále
organismů, včetně organismů kazících potraviny, potenciálně patogenním mikroorganismům pro člověka,
životní prostředí nebo živočichy, a některým mikroorganismům v trávicím traktu zvířat. Po zákazu používání
antibiotik jako růstových stimulátorů je využití esenciálních olejů v produkci drůbeže stále běžnější.
Mechanismus účinku bioaktivních látek u ptáků však nebyl dosud plně vysvětlen. Některé studie již prokázaly
potenciál esenciálních olejů jako alternativy k antibiotikům v produkci drůbeže. K jejich dalšímu využití je však
potřeba více studií. Řešení projektu je zaměřeno na zkoumání složení mikroorganismů v trávicím traktu
brojlerových kuřat v období růstu a sledování vlivu různých koncentrací bylinných extraktů na jejich zastoupení
v trávicím traktu. Stanovení mikroorganismů bude provedeno pomocí mikrobiologické analýzy. Daná
problematika dosud není dostatečně objasněna v našich, ani v zahraničních chovech.
IP 2/2013

Vliv trhlin ve vaječných skořápkách na jejich vibrační
schopnosti

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Jana Strnková
115

Očekávaný přínos řešení: Vejce s nízkou kvalitou skořápky znamenají pro výrobu konzumních vajec značné
ekonomické ztráty. Kromě toho představují vejce s porušenou skořápkou i značné hygienické riziko, protože
skořápka vejce tvoří přirozenou bariéru prostupu mikroorganismů z povrchu vejce do vaječného obsahu.
Vizuální kontrola prováděná na třídicích linkách není schopna detekovat všechny trhliny, nemluvě o její časové
náročnosti. Proto jsou hledány možnosti objektivního způsobu detekce přítomnosti trhlin, kdy je důraz kladen i
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na rychlost detekce tak, aby bylo možné její použití na třídicí lince. Projekt je zaměřen na výzkum dynamické
odezvy skořápky na nedestruktivní ráz, kdy jsou ve skořápce uměle iniciovány trhliny různé velikosti umístěné
na rozdílných místech skořápky. Těžištěm studia je analýza odezvových spekter při existenci odlišně
orientovaných trhlin různé velikosti. Výstupem projektu bude zavedení takových parametrů vibračního
spektra, které jednoznačně určují existenci, velikost a polohu trhlin na vaječné skořápce.

IP 3/2013

Návrh uživatelského rozhraní hlavního ovládacího terminalu
traktoru

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Jakub Katrenčík
114

Očekávaný přínos řešení: Cílem řešeného projektu je vytvoření komplexního informačního systému
integrovaného v zemědělském traktoru včetně vrstvy HMI (rozhraní člověk/stroj). Realizace projektu tkví v
návrhu hardwarové platformy určené pro podmínky traktoru v zemědělství a dále vytvoření aplikace v
několika softwarových vrstvách s možností portace na rozdílné operační systémy. Systém bude tvořen
modulárně jak z hlediska hardwarových požadavků, tak i nadstavbových aplikací. Vzhledem k vývoji spolupráce
mezi Mendelovou univerzitou v Brně a společností Zetor lze předpokládat, že tento systém bude využit v
sériové výrobě traktorů. V takovém případě lze očekávat i výsledky v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

IP 4/2013

Zkoumání vlivu suplementace krmného doplňku na krevní
parametry u dojnic

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Martina Fröhdeová
114

Očekávaný přínos řešení: Selen je biogenní prvek, který je obsažen ve všech buňkách, tkáních i tekutinách
živočichů. Je nezbytný pro mnoho biochemických funkcí v organizmu na celulární i subcelulární úrovni a
nemůže být nahrazen jinými prvky. Selen a jeho bioaktivní sloučeniny významně omezují toxické účinky
kadmia, arzenu, rtuti, olova i některých organických sloučenin. V krvi je selen obsažen v erytrocytech,
leukocytech a trombocytech; v menší míře je obsažen v krevní plazmě, a to ve formě selenoproteinů,
především glutationperoxidázy. Resorpce selenu probíhá aktivním způsobem v tenkém střevě, především v
duodenu, v menší míře i v tlustém střevě. Resorpce je ovlivněna i věkem zvířat a především chemickou formou
a rozpustností selenových sloučenin. U přežvýkavců se nejlépe resorbuje selen v organické formě jako
selenometionin, a to až 60 %. Potřeba selenu u zvířat je nízká a činí 0,1 až 0,3 mg/kg sušiny krmné dávky. Je
ovlivněna věkem zvířat, intenzitou růstu, produkcí a graviditou. Při vysokém obsahu síry v krmné dávce se
potřeba selenu zvyšuje. Rovněž zvýšený obsah nenasycených mastných kyselin v krmné dávce zvyšuje potřebu
selenu. Potřeba selenu je ovlivněna i příjmem vitaminu E.

IP 5/2013

Ftaláty v kravském mléce v závislosti na způsobu získávání

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Magdalena Krejčíková
120

Očekávaný přínos řešení: Estery kyseliny ftalové patří mezi významné polutanty životního prostředí a mají
schopnost kumulovat se v živočišných tkáních. Představují závažnou skupinu kontaminujících cizorodých látek,
jejichž toxikologické účinky a hygienická významnost jsou v posledních letech intenzivně zkoumány. Mezi
toxické a nejčastěji se vyskytující ftaláty patří di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP) a di-n-butyl ftalát (DBP), které jsou
lipofilního charakteru a kumulují se proto v tukových tkáních. Při chronické toxicitě byly prokázány nežádoucí
účinky PAE: teratogenní a embryotoxické, spermiotoxické, nefrotoxické, hepatotoxické, karcinogenní a
poškození membránové funkce. Také jsou možní iniciátoři astmatu nebo alergií u dětí. Člověk ftaláty přijímá
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prostřednictvím znečištěného ovzduší (ústy nebo kůží), nebo z potravin. Z těchto možností je nejdůležitější
příjem potravinami, a to nejvíce těmi, které mají vysoký obsah tuku, v němž se ftaláty kumulují. Důvodem pro
jejich vysokou produkci a v souvislosti s tím i pro jejich hojné rozšíření do všech složek životního prostředí jsou
vhodné fyzikálně-chemické vlastnosti, díky kterým se uplatňují jako změkčovadla, tj. látky zlepšující
mechanické vlastnosti plastických hmot. Může docházet k jejich uvolňování (vyluhování) do materiálu, se
kterým je plast v kontaktu. Cílem řešeného projektu je sledování esteru kyseliny ftalové ve vzorcích mléka
získaných ručním a strojním dojením.

IP 6/2013

Hodnocení stresové reakce genotypů pšenice ozimé
s odlišnou adaptací na suché podmínky

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Eva Truhlářová
120

Očekávaný přínos řešení: Pšenice ozimá se v ČR pěstuje ve všech produkčních oblastech a na všech typech
půd, včetně těch s větším rizikem výskytu sucha. Vzhledem k probíhající změně klimatu je pravděpodobné, že
četnost kratších či delších period nedostatku srážek bude narůstat také v podmínkách naší republiky a
současně s tím se budou zvyšovat nároky na toleranci rostlin k suchu. Odrůdu tolerantní k suchu lze jednoduše
definovat jako tu, která při pěstování v suchých podmínkách opakovaně poskytne vyšší výnos zrna v porovnání
s ostatními odrůdami. Jako genetické zdroje tolerance k suchu jsou navrhovány genotypy původem z tradičně
suchých oblastí, kde dochází k přirozené selekci. U těchto zdrojů je však nutné poznat a popsat adaptační
mechanismy vedoucí k vyšší toleranci a analyzovat genetický základ těchto adaptací, které většinou souvisejí
spíše se schopností rostlin přežít extrémní nedostatek vláhy na úkor produkce. Kromě víceletého hodnocení
těchto genotypů v polních podmínkách je výhodné hodnotit podstatu některých adaptačních mechanismů
přesněji za dobře definovaných podmínek (optimálních i stresových) pomocí fyziologických a molekulárně
biologických metod. Záměrem je vybrat tzv. „plastické“ genotypy, které jsou vhodné pro rozšíření genetické
variability při šlechtění nových odrůd. V rámci řešeného projektu budou provedena fyziologická a molekulární
hodnocení stresové reakce u různých odrůd/linií pšenice ozimé, které se liší mírou a způsobem adaptace na
sucho, daných odlišným původem. Cílem projektu je výběr genotypů, které by mohly výhledově sloužit jako
zdroj tolerance k suchu pro naše další experimenty. Dalším výstupem bude výběr metody použitelné pro
selekci většího množství genotypů.
IP 7/2013

Změny technologické kvality cukrovky při uplatnění
mimokořenové výživy, elicitorů a fungicidů

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Jana Pechková
120

Očekávaný přínos řešení: V rámci řešení projektu bude vyhodnocena dynamika změn technologické jakosti
cukrové řepy po provedených výživářských opatřeních, aplikacích elecitorů a fungicidních zásazích. Během
vegetace proběhnou vegetační pozorování s hodnocením změn technologické jakosti cukrové řepy. Současně
bude probíhat testování nové metody stanovení obsahu alfa-aminodusíku. Konečná sklizeň proběhne v
optimální technologické zralosti. Vyhodnocen bude výnos a kvalita cukrové řepy. Výstupem bude metodika
shrnující vliv výživářských zásahů a jejich uplatnění k dosažení vysoké technologické jakosti cukrové řepy.

Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Stránka 26

IP 8/2013

Implementace diagnostického protokolu na bázi OBD-2
v zemědělských traktorech

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Michal Jukl
97

Očekávaný přínos řešení: Cílem řešeného projektu je vytvoření platformy palubní diagnostiky pro implementaci v
zemědělských traktorech. Fyzická vrstva protokolu OBD-2 bude na bázi sběrnice CAN dle specifikace SAE J1939
(Heavy Duty Vehicles – OBD 2). Bude vytvořen hardwarový koncept systému, včetně části fyzické vrstvy –
datového vedení, vhodného konektoru a dalších specifických rysů. Softwarová aplikace pak bude obsahovat
moduly podle rozsahu adaptace pro zemědělské traktory. Dalším cílem projektu je vytvoření simulátoru pro
sběrnici CAN. Jedná se o hardware, který bude simulovat protokol OBD-2 přes sběrnici CAN. Účelem simulátoru
bude stanovení zatížení komunikační linky v případě, že mimo data broadcast bude sběrnice zatěžována tzv. rámci
request, což jsou právě žádosti z diagnostického rozhraní.

IP 9/2013

Možnosti využití spektoskopických metod při kontrole
falšování potravin

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Vladimír Sýkora
110

Očekávaný přínos řešení: V dnešní době je produkce potravin ve vyspělých zemích nadprůměrná, což může
mít za následek mírné, v některých případech ale i velmi silné zhoršování jejich kvality a zdravotní
nezávadnosti. Někteří výrobci, s cílem ušetřit, udržet cenu výrobku na přijatelné úrovni pro konzumenty a
zvýšení své konkurenceschopnosti, sahají při vlastním výrobním procesu k nekalým praktikám, které výrazně
zhoršují kvalitu těchto potravin, dokonce může dojít i k poškození zdravotního stavu konzumentů. Pro
jednotlivé potravinářské komodity existují příslušné legislativní požadavky, související se zákonem o
potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb., které přímo udávají požadavky na vybrané potraviny,
týkající procentuálního zastoupení jejich složek. Spotřebitel má na základě rezoluce OSN č. 39/248 právo na
všestranné, vyčerpávající, srozumitelné a hlavně pravdivé informace o potravinách, které nakupuje, a na
informace o opatřeních pro ochranu trhu před distribucí falšovaných potravin. I přes tuto skutečnost se
výrobci snaží nahrazovat některé potravinové složky jinými potravinami či potravinářskými a někdy i
nepotravinářskými surovinami a materiály. Ve snaze zabránit těmto podvodným praktikám byla vyvinuta řada
metod, které mají za cíl odhalit potraviny, které jsou falšované. Mezi jedny z nejvyužívanějších technik pro
kontrolu pravosti potravin jsou fyzikální metody na principu spektrometrie. Nepřirozeně se vyskytujícími
látkami v potravinách se mění i vlastnosti barevných spekter, založených na interakci elektromagnetického
záření se vzorkem. V kontrole autenticity potravin je spolehlivě využitelná infračervená spektroskopie s
Fourierovou transformací (FT-NIR) a také spektroskopie v systému CIELAB. Infračervená spektroskopie využívá
blízké infračervené spektrum o vlnových délkách 800 – 2500 nm a nabízí široké možnosti využití v kontrole
kvality potravin a potravinářských surovin. CIELAB spektroskopie nabízí možnost velice rychlého změření
vlnové délky odraženého světla za podmínek metody. Lze vyjádřit absolutní hodnoty vhodné k porovnání s
jinými výsledky nezávisle na čase. Výhodou je zjišťování odchylek, kdy se u měřených vzorků mění barva
závisle na čase, např. při biochemických a mikrobiálních pochodech probíhajících při kažení potravin. Obě tyto
techniky jsou vhodným nástrojem pro měření velkých množství rozličných vzorků. Zároveň se jedná o rychlé
metody, které umožňují měření vzorků bez použití chemikálií.
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IP 10/2013

Analýza teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry
a jejich vazba na gradientové měření evapotranspirace

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Gabriela Pozníková
117

Očekávaný přínos řešení: Voda hra kľúčovů úlohu vo funkčnosti a udržateľnosti poľnohospodárskych
ekosystémov. Vo svetle predpovedanej klimatickej zmeny má v našich zemepisných šírkach zásadný význam
predovšetkým výskum sucha. Hlavnú zložkou vodnej bilancie, ktorá odvadza vodu z ekosystémov predstavuje
evapotranspirácia (ET). Jednou zo štandardných metód merania aktuálnej ET je metóda Bowenovho pomeru a
energetickej bilancie (BREB). Za jej relatívnou jednoduchosťou sa skrýva fakt, že vychadza z predpokladu, že
vodná para a teplo sú prenášané identickými vírmi, a teda rovnako efektívne. V skutočnosti však tento
základný predpoklad vychádza z komplikovanejšej Monin-Obukhovovej teórie similarity popisujúcej vzťahy
medzi profilmi vetra, teplotou a vodnou parou v prízemnej vrstve atmosféry. Pri hlbšom preštudovaní teórie
BREB možno teda konštatovať, že metóda sa opiera o fakt, že profily teplot a vlhkosti vzduchu sú ideálne
logaritmické alebo aspoň konzistentné. Navyše spominaná metóda BREB vychádza väčšinou z merania teploty
a vlhkosti iba vo dvoch výškach, a preto je ťažko posúditeľne, či profily daných entit splňujú tento predpoklad.
Okrem toho, všetky mikrometeorologické merania vrátane BREB spoliehajú na meranie v rámci prízemnej
vrstvy, ktorá je plne v ekvilibriu s daným povrchom. Znalosť skutočných profilov danych entit, získaná meraním
navrhovaným v predkladanom projekte, možu prezradiť nie len výšku prizemnej vrstvy a teda, kde má zmysel
metodou BREB merať, ale tiež, ktoré dáta vyradiť z dovodu nesplnenia základných predpokladov samotnej
metódy. Predkladaný projekt obsahuje návrh podrobneho merania teploty a jej výškového profilu pomocou
série termočlánkov vo výškach každých 0,25 m nad povrchom do 4 m výšky nad porastom. Výskum bude
prebiehať na už čiastočně monitorovanej ploche v Domanínku pri Bystřici nad Pernštejnem, kde sa nachádzajú
pokusné plochy pšenice siatej (Triticum aestivum), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), repky olejnej (Brassica
napus), ďalej trvalé trávnaté porasty a topoľové plantáže (Populus nigra x P. maximowicii). Cieľom
navrhovaného projektu je určiť výšku a dennú dynamiku prízemnej vrstvy atmosféry nad vybranými
poľnohospodárskymi povrchmi, tzn. určiť, kde je vhodné umiestniť gradientové merania a tiež zvolenie
správnej výšky jednotlivých senzorov. Na základe získaných výsledkov ďalej posúdiť kvalitu získaných dát,
vylúčiť nevhodné dáta a prispieť tak k spoľahlivejšiemu stanoveniu spotreby vody konkrétnymi porastmi.
Takýto druh výskumu nebol ešte na danej lokalite realizovaný. Jeho hlavným prínosom bude experimentálne
overenie platnosti niektorých kľúčových predpokladov, z ktorých vychádzajú používané metódy merania
vodnej bilancie pre konkrétne plodiny. Závery projektu možu priniesť nové poznatky pre hodnotenie vodnej
bilancie poľnohospodárskych plodín, avšak nájdu svoje uplatnenie aj v ďalších odboroch.

IP 11/2013

Zhodnocení udržitelnosti rybářského managementu horního úseku
toku Moravice

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Petr Chalupa
118

Očekávaný přínos řešení: Pstruhové rybářské revíry patří mezi nejcennější z hlediska rybích společenstev, jsou
velmi náročné na management a finanční vstupy. Pstruhové toky jsou také velmi citlivým ekosystémem vůči
vnějším vlivům, ať už abiotickým či biotickým, včetně vlivů antropogenních. V posledních dvou desetiletích zde
došlo vlivem těchto faktorů k rapidnímu poklesu populací původních salmonidních společenstev pstruha
obecného (Salmo trutta m. fario) a lipana podhorního (Thymallus thymallus). Ani intenzivní snaha uživatelů
revírů v podobě vysazování rybích násad a úpravy pravidel rybolovu doposud nezajistila stabilizaci jejich
populací. V posledních patnácti letech přes věškerá opatření došlo k tak rapidnímu snížení úlovků vykázaných
sportovními rybáři, že rybáři ztrácí o rybolov ve pstruhových revírech v ČR zájem, což v důsledku vede k
zásadnímu nedostatku finančních prostředků pro efektivní obhospodařování těchto revírů. Horní úsek toku
řeky Moravice je tvořen pstruhovými revíry Moravice 7 a Moravice 8 a je obhospodařován místní organizací
ČRS Rýmařov. Před devíti lety na tomto toku byl proveden podrobný ichtyologicko-hydrobiologický průzkum.
Bylo zjištěno, že horní úsek toku řeky Moravice je typickým biotopem pro výskyt původních salmonidních
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společenstev. V toku se však nacházeli pouze juvenilní jedinci pstruha obecného a populace lipana podhorního
byla na hranici úplného vymizení. Na základě provedené studie byla navržena razantní hospodářská opatření
pro zlepšení stávající situace. Hlavním cílem tohoto projektu je posoudit účinnost navržených hospodářských
opatření po devíti letech, a to na základě ichtyologického průzkumu a dat z hospodářské evidence
předmětných revírů. Součástí projektu bude také zhodnocení aktuálního stavu ekosystému z hlediska kvality
vody. Bude také provedena analýza preferencí sportovních rybářů jako základního zdroje k optimalizaci
managementu a tím také ke zvýšení atraktivity uvedených revírů. Získané informace bude možné využít i na
jiných pstruhových revírech podobného charakteru.
IP 12/2013

Analýza exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy
anthokyanů pšenice s nestandardním zabarvením obilky

Řešitelé :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. et Ing. Jana Ondroušková
Ing. Klára Štiasná
119

Očekávaný přínos řešení: Projekt je zaměřený na analýzu exprese genů účastnících se biosyntetické dráhy
anthokyanů u pšenice s nestandardním zbarvením obilky. Jako materiál budou použity genotypy jarní formy
pšenice s modrým aleuronem a purpurovým perikarpem. Předmětem našeho zájmu jsou geny pro enzymy
chalkonizomerázy a dihydroflavonolreduktázy z biosyntetické dráhy anthokyanů a studium jejich exprese
během zrání obilky. Míra exprese těchto genů u jednotlivých genotypů bude zjištěna prostřednictvím
kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR) a srovnána s obsahem vybraných anthokyanů ve zrající
obilce. Získané poznatky a výsledky řešení projektu budou součástí doktorské disertační práce a diplomové
práce. Budou prezentovány na konferencích v ČR a v zahraničí publikovány ve vědeckých časopisech.
IP 13/2013

Využití nanočástic oxidů železa pro odstranění těžkých kovů z prostředí

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Mgr. Monika Kremplová
120

Očekávaný přínos řešení: Hlavním cílem projektu je navrhnout a optimalizovat systém pro elektrochemické
stanovení těžkých kovů (Cd2+, Cu2+, Pb2+), ve vzorcích povrchových a odpadních vod. Těžké kovy budou nejdříve
ze vzorku izolovány pomocí magnetizovatelných částic. Následovat bude jejich stanovení s využitím
elektrochemické metody diferenční pulzní voltametrie na uhlíkové pastové elektrodě a na visící rtuťové
kapkové elektrodě. Pro vyšší specifitu detekce bude uhlíková pasta modifikována pro jednotlivé prvky
charakteristickými modifikátory.

IP 14/2013

Polárny transport auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvolnení
z aplikálnej dominancie u rastlín hrachu (Pisum sativum L.)

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Zuzana Medveďová
119

Očekávaný přínos řešení: U rastlín hrachu (Pisum sativum L.) bude sledovaná účasť polárneho transportu
auxínu v iniciácii rastu axilárneho pupeňa po uvoľnění apikálnej dominancie a kompetícia medzi dvomi
potenciálnymi zdrojmi auxínu. Vyrastanie axiálnych pupeňov a inhibícia iniciácie rastu po aplikácii inhibitorov
polárneno transportu auxínu (NPA, TIBA, BFA) a inhibítoru proteosyntézy (cykloheximid) bude sledovaná na
základe expresie génov transportných proteínov auxínu PsPIN1 PsAUX1. Sledovaná bude i expresia génu
PsDRM1 súvisiaceho s démantným stavom pletív a génu PsCDC2, markeru bunkového delenia v axilárnych
pupeňoch. Na zaklade expresie génov kódujůcich transportné proteíny auxínu (PsPIN1, PsAUX1) i génov
PsDRM1 a PsCDC2 bude sledovaný vplyv dlžky ponechanej dekapitovanej stonky na rýchlosť iniciácie rastu
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axilárneho pupeňa po jeho uvoľnení z apikálnej dominancie. Pozornosť bude tiež zameraná na
imunocytolokalizáciu PIN1 proteinu v axilárnych pupeňoch. Cieľom tichto experimentálních prístupov je
prispieť k objasneniu úlohy auxínu v procese apikálnej dominancie, ktorej mechanizmus v súčasnej dobe
reprezentuje model kompetitivnej kanalizácie.

IP 15/2013

Čistota paliv a olejů

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč) :

Ing. Stanislav Koláček
115

Očekávaný přínos řešení: Projekt se zabývá filtračními schopnostmi nanotextilií, které je možno aplikovat i do
oblasti zemědělství. Díky vynikajícím vlastnostem a zejména rozsáhlou pórovitostí povrchu nanotextilie je
možno využít nanovlákna k filtraci i takových průmyslových kapalin, jako jsou paliva a oleje. U dnešních
moderních spalovacích motorů a příslušenství, zemědělských strojů i automobilů je zvýšený nárok na kvalitu
pohonných hmot a maziv. Stále častěji se vyrábí komponenty palivových soustav a hydraulických okruhů s
narůstajícími požadavky na přesnost, u kterých je kladen velký důraz na čistotu pracovních kapalin. Proto lze v
blízké době očekávat ještě vyšší zájem o nanotextilie, které si oproti konvenčním materiálům udržují stále
vynikající filtrační parametry i za velmi nízkého tlaku.

IP 16/2013

Rychlá reakce chřipkových virů

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč):

MVDr. Ludmila Krejčová
120

Očekávaný přínos řešení: Chřipka je akutní infekční onemocnění respiračního aparátu, které způsobují viry z
čeledi Orthomyxoviridae. Výskyt chřipky má typický sezónní charakter. Nejčastěji dochází ke vzniku epidemií v
zimních měsících. Ročně onemocní 3 až 5 milionů lidí, 250.000 až 500.000 zemře. Schopnost chřipkových virů
vyvolat onemocnění je dána jejich antigenní výbavou. Chřipkové viry mají na svém povrchu dva typy antigenů
(hemaglutinin a neuraminidáza), které snadno podléhaji mutacím. Mutační změny představují konstantní
riziko vytvoření subtypu, který by způsobil pandemii podobnou těm, které v průběhu 20. století tragicky
poznamenaly lidstvo a vyžádaly si miliony životů. Největší chřipkovou pandemií byla Španělská chřipka (1918 –
1919), které podlehlo 20 – 50 miliónů lidi. Následovaly další dvě velké pandemie, Asijská chřipka v roce 1957
(1,5 milionu mrtvých) a Hongkongská chřipka v roce 1968 (1 milion mrtvých). Abychom mohli zabránit vzniku
podobné epidemie, musíme být schopni rychle detekovat jakýkoliv subtyp chřipkového viru. Nejběžnějšími
metodami detekce chřipkových virů jsou imunologické a PCR metody, které jsou náročné na vybavení,
personál a čas. V současné době jsou k detekci biomolekul často využívány elektrochemické a optické
biosenzory. Cílem tohoto projektu je návrh senzoru pro rychlou detekci chřipkových virů, který bude založený
na izolaci části virionu pomocí paramagnetických částic a následně elektrochemické detekci. Výsledkem bude
návrh rychlé, velmi citlivé a levné metody pro izolaci a následnou detekci chřipkových virů na základě
elektrochemických metod s možným využitím cyklické voltametrie, square-wave voltametrie a diferenční
pulzní voltametrie.

IP 17/2013

Úloha regulátorů obsahu oxidu dusnatého v příjmu kadmia u heřmánku pravého
(Matricaria recutita L., Asteraceae)

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč):

Ing. Markéta Jarošová
120

Očekávaný přínos řešení: Toxicita kadmia se projevuje na celosvětové úrovni především při pěstování
hospodářsky významných plodin. Hlavními zdroji kadmia v půdě jsou zpracování rud, výroba plastických hmot,
spalování fosilních paliv a hnojení fosforečnými hnojivy. Mechanismus působení kadmia na vegetativní části
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rostlin byl již dostatečně objasněn. Oproti tomu vliv akumulace kadmia na rostlinné metabolity je téměř
neznámý, přestože může způsobovat jejich značné obsahové změny. Hromadění kadmia může u nadzemních
částí rostlin ovlivnit mechanismus translokace kadmia v rostlině. Cílem řešeného projektu je po aplikaci
vybraných regulátorů obsahu oxidu dusnatého (nitroprusid sodný – SNP, 2-fenyl-4,4,5,5-tetrametyl-imidazolin1-oxyl-3-oxid -PTIO) osvětlit akumulaci kadmia v heřmánku pravém (Matricaria recutita L., Asteraceae). Pokusy
jsou plánovány v několika úrovních, aby bylo možné docílit komplexního posouzení celé problematiky.

IP 18/2013

Degradace sprašových pokryvů vlivem atropogenní činnosti
na pozemcích poškozených vodní erozí

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč):

Ing. Anna Hammerová
113

Očekávaný přínos řešení: Projekt je zaměřen na posouzení vlivu zemědělských technologií na změnu
základních vlastností sprašových pokryvů s důrazem na utužení půd, zejména v oblastech postižených erozí.
Tam, kde byl uměle vytvořený povrchový horizont a spraš, je půda výrazně ovlivňována jak mechanicky (při
zpracování půdy), tak chemicky (hnojením, ochranou rostlin atd.) Jako srovnávací podklady budou sloužit
vlastnosti spraší stanovené v hloubkách, kde se antropogenní vliv neprojevuje.

IP 19/2013

Studium změn v chemickém složení bílkovin zrna ječmene,
pšenice a ječného sladu po aplikaci síry

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč):

Ing. Barbora Kotková
120

Očekávaný přínos řešení: V maloparcelních polních pokusech bude ověřován vliv diferencované aplikace
dusíku a síry na výnos a technologické parametry zrna ječmene a pšenice. Hlavní pozornost bude zaměřena na
studium změn bílkovinného složení zrna obou plodin. V rámci pokusu se sladovnickým ječmenem budou
pěstovány odrůdy doporučené pro výrobu českého piva i piva evropského typu. Pro hodnocení vlivu
stupňovaných dávek dusíku a síry na kvalitu zrna a bílkovinné složení zrna pšenice byly již vysety odrůdy Mulan
a Citrus. Po sklizni bude provedena kvantifikace N-látek, včetně jejich frakcionace pomoci HPLC. Zvýšená
pozornost bude věnována frakcionaci prolaminů, které významně ovlivňují technologickou, nutriční i
hygienickou kvalitu zrna pšenice i ječmene. Výsledná data budou podkladem po vědeckou publikaci.

IP 20/2013

Variabilita morfologických a kvalitativních znaků u odrůd
ostropestřce mariánského (Silybum marianum L., Gaertn.)

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč):

Ing. Pavla Koláčková
117

Očekávaný přínos řešení: Ostropestřec mariánský (Silybum marianum L., Gaertn.) je tradiční léčivá rostlina. V
současnosti se zvyšuje zájem o tuto rostlinu hlavně pro farmaceutický průmysl. Hlavními nositeli léčivých
účinků jsou flavonolignany, tzv. silymarinový komplex obsažený v oplodí nažek. Nať obsahuje jen malé
množství, pro farmaceutický průmysl se v České republice nevyužívá. Účinné látky mají hepatoprotektivní a
antioxidační vlastnosti. Další možné uplatnění je v kosmetickém průmyslu a v krmivářství, kde se využívá olej
jako vedlejší produkt lisování semen. Hlavním cílem projektu bude vyhodnocení variability morfologických a
chemických znaků ostropestřce ze dvou stanovišť (Olomouc a Citonice) pro následný výběr. Výchozím
materiálem budou genové zdroje z Genové banky VÚRV, v. v. i., Odboru genetiky, šlechtění a kvality produkce,
Centra aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin v Olomouci a položky z evropských genových bank.
Na dvou stanovištích se provede výsev 15 položek ostropestřce. Během vegetace budou hodnoceny základní
parametry podle dostupných návrhů deskriptoru, protože deskriptor pro ostropestřec v rámci ČR nebyl zatím
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publikován. Neexistuje ani deskriptor v rámci UPOV. Po sklizni bude u plodů ostropestřce určen obsah oleje,
spektrum mastných kyselin a obsah silymarinu. Získaná data budou zpracována vhodnou metodou a určena
variabilita sledovaných znaků dle zásad hodnocení genetických zdrojů.

IP 21/2013

Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč):

Ing. Lukáš Plošek
96

Očekávaný přínos řešení: V posledních letech se stále častěji využívají prostředky (finanční, materiální,
legislativní aj.) vedoucí k obnově území, které bylo znehodnoceno lidskou činností – rekultivace krajiny.
Legislativa EU klade stále větší důraz na snížení množství biologicky rozložitelných odpadů (BRO), ukládaných
na skládky komunálního odpadu. Jednou z možností, jak využít BRO je proces kompostování, kterým se BRO
aerobním procesem přemění na organickou hnojivou látku – kompost. Výrobci kompostů ovšem narážejí na
nezájem o využití tohoto hnojiva ze strany zemědělců, proto je dnes kompost velmi často využíván při různých
rekultivačních procesech. Při rekultivacích je kompost velmi ceněnou surovinou pro svoje dobré fyzikálněchemické a zejména biologické vlastnosti. Komposty díky dominantnímu podílu přeměněných organických
látek se vyznačují širokým poměrem C : N, dobrým obsahem základních živin (N, P, K, Ca aj.) a kvalitním
mikrobiálním složením. Těmto podmínkám vyhovují všechny komposty, které prošly procesem registrace dle
zákona o hnojivech (zákon č. 156/1998 Sb. v platném znění). Navrhovaný projekt vychází z potřeb praxe a má
za cíl optimalizovat složení rekultivačních substrátů s využitím různých kombinací tří základních složek –
zeminy, kompostu a písku. Přesná metodika a způsob přepravy rekultivačních substrátů s obsahem kompostů,
podle které by mohli výrobci rekultivačních substrátů postupovat, dosud totiž nebyla publikována. Na projektu
přislíbila spolupráci Centrální kompostárna Brno, a. s., spadající pod společnost SITA CZ, a. s., ve formě
materiálového zajištění pro přípravu rekultivačních substrátů. Výsledkem projektu bude návrh nejvhodnějšího
rekultivačního substrátu z pohledu fyzikálně-chemických a biologických vlastností při zachování co nejvyšších
výnosů pěstovaných plodin.

IP 22/2013

In vivo zobrazování doxorubicinu v buňkách

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč):

Ing. Iva Blažková
120

Očekávaný přínos řešení: Hlavním cílem tohoto projektu je studium chování fluorescenčních cytostatik v in
vivo systému za pomoci fluorescenční mikroskopie. Výsledkem tohoto projektu bude vytvoření netoxického
komplexu uzavírajícího doxorubicin, který budeme schopni navázáním na magnetické částice za pomoci
magnetofekce dopravit na konkrétní místo v organismu. Testovat budeme transport doxorubicinu uzavřeného
v apoferitinu do buňky a jeho uvolnění v buňce. Výsledkem bude komplex, působící pouze na jednom
konkrétním místě v organizmu a bez ohrožení okolní tkáně.

IP 23/2013

Porovnání metod stanovení obsahu vybraných ukazatelů jakosti povrchových vod

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč):

Ing. Kateřina Zákoutská
93

Očekávaný přínos řešení: Cílem projektu je zjistit rozdíly v kvantitativním stanovení vybraných ukazatelů
jakosti povrchových vod dvěma rozdílnými metodami. První je založena na spektrofotometrickém stanovení
koncentrace jednotlivých indikátorů z odebraných vzorků povrchových vod. Druhá spočívá v umístění
iontoměničů v zájmových lokalitách a následné resorpci sorbovaných iontů a stanovení vybraných ukazatelů
metodou destilačně titrační. Sledování bude provedeno na vodách vybraných lokalit Jizerských hor. Výstupem
projektu budou především podklady pro disertační práci „Jakost povrchových vod v CHKO Jizerské hory“.
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IP 24/2013

Vliv různého stupně sukcese agrárních teras na diverzitu
čeledi střevlíkovitých (Carabidae)

Řešitel :

Přidělená částka (v tis. Kč):

Ing. Jiří Schiller
42

Očekávaný přínos řešení: Cílem projektu je zjistit, zda má různý stupeň sukcese agrárních teras vliv na
diverzitu a početnost druhů čeledi střevlíkovitých (Carabidae). Výzkum bude prováděn na kopci Výhon u
Židlochovic, bude vybráno 3 – 5 teras v různém stádiu sukcese od nově zrekultivovaných teras po terasy
ponechané přirozenému vývoji. U každé terasy bude také sledován i způsob obhospodařování pozemků, které
se nachází nad a pod terasou. Konkrétně bude analyzováno druhové složení, početní zastoupení jednotlivých
druhů, rychlost, s jakou jsou terasy osídlovány (rozdíly v závislosti na stadiu sukcese a způsobu
obhospodařování), kvalita přítomné taxocenózy (rozdíly v zastoupení ekologicky citlivých a indikačně
významných druhů) a posouzena možnost bioregulační funkce střevlíků ve studovaných ekosystémech.
1.9.5

Stanovený termín ukončení řešení (doba řešení 12 měsíců)

Účetní ukončení řešení :
Věcné ukončení projektu :
Celkové ukončení projektu :

1.9.6

29.11.2013
31.12.2013
28.2.2014

Stanovený termín závěrečného oponentního řízení
5. a 6. února 2014
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1.10

Přehled resortních zakázek – smluvní výzkum

1.10.1 Souhrn všech smluvních projektů podle ústavů AF
číslo Smluvní projekty
ústavu Název ústavu AF MENDELU
211
217
219
221
223
224
227
228
234
235

počet
projektů

finance
[tis. Kč]

Ústav biologie rostlin
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Ústav techniky a automobilové dopravy
Ústav technologie potravin
Ústav chovu a šlechtění zvířat

4
13
2
4
1
9
6
14
5
1

532,0
2 111,0
80,0
164,0
48,0
2 734,4
599,7
868,5
426,0
199,7

AF MENDELU CELKEM

59

7 763,3

1.10.2 Detaily smluvních projektů podle ústavů AF
Zdroj
finanování
ústav AF
Mendelu

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu
řešitel

Smlouvy

211

SOČ – Molekulárně-genetická
charakteristika genů zodpovědných za
purpurové zabarvení obilky pšenice

Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

Dotace na
rok 2013
( v tis. Kč )

ukončení

1.1.2013

Jihomoravské
centrum pro
mezinárodní mobilitu

25

Jihomoravské
centrum pro
mezinárodní mobilitu

25

Inovační voucher
Olomoucký kraj

240

Inovační voucher
Olomoucký kraj

242

31.12.2013
Realizace

SOČ – Charakteristika pšenic s modrou
pigmentací obilky využitím molekulární
biologie
MVDr. Ing. Václav Trojan

Smlouvy

1.1.2013
31.12.2013
Realizace

Stanovení obsahu cukru a biologicky
aktivních látek v míze javoru cukrového
211
Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D.
Smlouvy
211

zahájení

Zadavatel projektu

Realizace

Smlouvy

211

Realizace
projektu

1.1.2013
31.12.2013
Realizace

Desinfekční prostředky používané v
chovech hospodářských zvířat
MVDr. Ing. Václav Trojan

1.1.2013
31.12.2013
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Smlouvy

Realizace
DČ Vyhodnocení biologické účinnosti
postemergentního přípravku v cukrovce

217
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Smlouvy

217

Smlouvy

Smlouvy

Smlouvy

Smlouvy

Smlouvy

217
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Smlouvy

Smlouvy

Smlouvy

ATC – Agro Trial
Center, GmbH

90

EKONBIO, s. r. o.

43,6

Bayer, s. r. o.

807,3

31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013

Moravskoslezské
cukrovary, a. s.

103

31.12.2013

1.1.2013

Syngenta Agro,
GmbH

180,7

Syngenta Czech,
s. r. o.

172

Syngenta Crop
Protection, AG Švýcarsko

172

Syngenta Czech,
s. r. o.

113

Syngenta Czech,
s. r. o.

80

Syngenta Czech,
s. r. o.

43,5

31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013
Realizace

DČ Maloparcelní pokus – hybridy
kukuřice, čiroku, slunečnice
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D

Smlouvy

1.1.2013
31.12.2013
Realizace

DČ Maloparcelní pokus – herbicidy v
kukuřici
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

Smlouvy
217

1.1.2013

Realizace
DČ Maloparcelní pokus – vyhodnocení
účinnosti insekticidů na škůdce v
kukuřici
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

217

31.12.2013

Realizace
DČ Maloparcelní pokus – herbicidy v
kukuřici, fungicidy v révě vinné
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

217

130,6

Realizace
DČ Maloparcelní pokus – vyhodnocení
účinnosti fungicidů v révě vinné

217

AGROFERT HOLDING,
a. s.

Realizace
DČ Maloparcelní pokus – ověření
účinnosti insekticidních mořidel v
cukrovce
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

217

1.1.2013

Realizace
DČ Registrační a demonstrační pokusy s
přípravky na ochranu rostlin
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

217

31.12.2013

Realizace
DČ Maloparcelní pokus – ověření
účinnosti přípravků
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

217

110

Realizace
DČ Maloparcelní pokus – účinnost
insekticidů na zavíječe kukuřičného
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

217

Arysta LifeScience
Czech, s. r. o.

Realizace
DČ Maloparcelní pokus s ozimou pšenicí
s využitím různých hnojiv aplikovaných
na slámu
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

217

1.1.2013

1.1.2013
31.12.2013
Realizace

DČ Maloparcelní pokus –
herbicidy/fungicidy ve slunečnici
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

1.1.2013
31.12.2013
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Smlouvy
217

Realizace
DČ Dlouhodobé činnosti, provoz a
základní vyhodnocení
prof. Ing. Jan Křen, CSc.

Smlouvy

Dr. Ing. Pavlína Smutná

Smlouvy

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Smlouvy
221
Smlouvy

Smlouvy

Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D.

Smlouvy

Smlouvy

Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.

Smlouvy

55

TIMAC AGRO CZECH,
s. r. o.

40

FERTISTAV CZ, a. s.

14

MŽP

40

Chemap Agro

70

VETLABFARM, s. r. o.

48

31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

Realizace

1.6.2013

doc. Dr. Ing. Jan Mareš

28.7.2014

ŠTIČÍ LÍHEŇ-ESOX,
spol. s r. o.

459,8

ŠTIČÍ LÍHEŇ-ESOX,
spol. s r. o.

396

Rybníkářství
Pohořelice, a. s.

444

Realizace
Produkce plůdku kapra s využitím
počátečního odchovu v kontrolovaných
podmínkách

21.3.2012

doc. Dr. Ing. Jan Mareš

30.4.2013

Smlouvy

224

1.1.2013

Produkce plůdku lína s počátečním
odchovem v kontrolovaných
podmínkách s podporou přirozené
produkce

Smlouvy

224

Selgen, a. s.

31.12.2013

Realizace
Metabolické testy krve skotu

224

25

Realizace
Vliv vybraných mikroelementů (MiE) na
jejich příjem rostlinami máku a
slunečnice
Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

223

Univerzita Palackého
v Olomouci

Realizace
Regionální referenční centrum

221

1.1.2013

Realizace
Ověření účinku hnojiva WIGOS S formou
maloparcelkového polního pokusu s
pšenicí ozimou
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

221

31.12.2013

Realizace
Aplikace různých hnojiv „pod patu“ u
kukuřice seté
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

221

65,3

Realizace
SV 2130251

219

VÚRV Praha, v. v. i.

Realizace
SV 2130431

219

1.1.2013

Realizace
Provozní ověření efektivní technologie
chovu generačních ryb a odchovu plůdku
jesetera malého

5.2.2012

doc. Dr. Ing. Jan Mareš

31.8.2013
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Smlouvy

224

Realizace
Provozní ověření různých typů aerátorů
ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku
v rybnících

18.4.2012

doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

31.8.2013

Smlouvy

224

Provozní ověření kontinuálního
monitoringu základních fyzikálněchemických parametrů na sádkách

1.12.2013

doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

30.12.2014

1.12.2013

doc. Dr. Ing. Jan Mareš

30.11.2014

25.11.2013

doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

5.12.2013

Smlouvy

prof. Ing. Petr Spurný, CSc.

Smlouvy

Smlouvy

Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

54,5

1.1.2013

MENDELU z pověření
MZe

71,5

MZe – OP Rybářství

101,6

Bosix, spol. s r. o.

108,9

KWS OSIVA, s. r. o.

108,9

MERYL PLAST, s. r. o.

35,1

31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013
Realizace

Testování produkce bioplynu hybridů
čiroku
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Smlouvy

1.1.2013
31.12.2013
Realizace

Zkouška rozložitelnosti a
kompostovatelnosti dle normy ČSN EN
13 432 dodaných vzorků
kompostovatelné fólie
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Smlouvy

1.1.2013

31.12.2013
Realizace

Testování produkce bioplynu z biomasy
227
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Smlouvy

227

Botanický ústav
AV ČR, v. v. i.

Realizace
Laboratorní testování vlivu přípravku
BioCat+™ na kvalitu a kvantitu
vznikajícího bioplynu

Smlouvy

227

544,5

Realizace
Smluvní zakázky pro MZe OP Rybářství –
posudky návrhů projektů a technických
zpráv (počet zpráv : 7)
doc. Dr. Ing. Jan Mareš

227

Rybníkářství
Pohořelice, a. s.

Realizace
Rybářská stráž – kurz a zkoušení

227

296,5

Realizace
Vliv řas v krmné směsi na růst, zdravotní
stav a složení tkání kapra obecného

224

224

Rybářství Kardašova
Řečice, s. r. o.

Realizace
Ověření optimalizace technologie
přípravy jikernaček kapra obecného pro
časný výtěr

Smlouvy

224

366

Realizace

Smlouvy

224

Rybářství Hodonín,
s. r. o.

1.1.2013

Centrum výzkumu
globální změny AV
ČR, v. v. i.

25

31.12.2013
Realizace

Ověřování vlivu vzorků enzymatických
přípravků na tvorby bioplynu v
laboratorních podmínkách
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

1.1.2013

BAKTOMA,
spol. s r.o.

175,4

31.12.2013
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Smlouvy

227

Realizace
Testování technologie (metodiky) na
měření proudění geogenního oxidu
uhličitého (CO2) pro prospekci
proplyněných minerálních vod
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Smlouvy

Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy

prof. Ing. František Bauer, CSc.

Smlouvy

Ing. Jiří Votava, Ph.D.

Smlouvy

Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy

prof. Ing. František Bauer, CSc.

Smlouvy

Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy

Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy

prof. Ing. František Bauer, CSc.

Smlouvy

Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy

Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy
228

1.1.2013

Milata Technology,
a. s.

16

NHC, a. s.

60

31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013

Dle objednávek

314,0

AGRI CS, a. s.

25,6

Pöttinger CZ

20

Agrotec, a. s.

5

Preol, a. s.

72

Agentura pro
podporu podnikání

9,9

Česká Pojišťovna,
a. s.

62

31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013
Realizace
1.1.2013

doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.

31.12.2013
Realizace

Kurzy Česká Pojišťovna, a. s.
Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy
228

20,7

31.12.2013

Agentura pro podporu podnikání

Smlouvy
228

1.1.2013

Realizace
Preol, a. s.

228

Farmet, a. s.

31.12.2013

Realizace
Agrotec, a. s.

228

150

Realizace
Pöttinger CZ

228

Zetor Tractors, a. s.

Realizace
AGRI CS, a. s.

228

1.1.2013

Realizace
Měření na dynamometru – průběžná

228

38,9

Realizace
NHC, a. s.

228

1.1.2013
31.12.2013

Realizace
Milata Technology, a. s.

228

Dle objednávek

31.12.2013

Realizace
Farmet, a. s.

228

146,4

Realizace
Zetor Tractors, a. s.

228

AQUA ENVIRO,
s. r. o.

Realizace
Měření na dynamometru – průběžná

228

1.1.2013

1.1.2013
31.12.2013
Realizace

Kurzy fyziky
doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.

1.1.2013

16,4

31.12.2013
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Smlouvy
228

Realizace
Konference KOKA 2013

1.1.2013

Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

31.12.2013

Smlouvy

Realizace
Ingrovy dny 2013

234

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

Smlouvy

234

Smlouvy

Smlouvy

72

CHEMAP AGRO,
s. r. o., Dašice

109

YARA Agri Czech
republic, s. r. o.

124

Group of the
Progressive Alliance
of
Socialists&Democrats
in the European
Parliament, Rue
Wiertz 60, B-1047
Brussels, Belgium

18

JSC „Center for
International
Programs“ Left bank
of the Ishim Riv.
Orynbor str. 18,
Office 21, Astana
010000, Republic of
Kazakhstan

103

31.12.2013

1.1.2013

31.12.2013

1.1.2013

31.12.2013
Realizace

Senzorické hodnocení 24 vzorků
potravin včetně prezentace výsledků na
veřejném slyšení

doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Smlouvy

1.1.2013

31.12.2013
Realizace

Úhrada studijního pobytu Lazat
Umiraliyevy
1.1.2013

234

doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna

Smlouvy

235

234 – Ústav
technologie potravin

Realizace
Provedení pokusu s hnojivy firmy YARA
Agri Czech republic, s. r.o. – NPK
7:12:25, NPK 7:20:28 a YARA Vita
Thiotrac u ozimé pšenice a vyhodnocení
jejich vlivu na výnos a kvalitu produkce

doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna

234

1.1.2013

Realizace
Ověření přípravku Aktifol® – Mag a
Folit® S 450SC na výnos a kvalitu
ječmene a přípravku Borostim® na výnos
a kvalitu cukrovky
doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna

234

58

31.12.2013

Realizace
Účinnost nízkoproteinových krmných
směsí za použití doplnění limitujících
aminokyselin

1.1.2013

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

31.12.2013

AFEED CZ, a.s.
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1.11

Ostatní vědecko-výzkumné projekty

Ukazatel

Ministerstvo zdravotnictví
ČR

Fakulta
AF

Zdroj
finanování

Počet
1

Oblast
podpory

tis. Kč
894

počet
2

Projekt
Název projektu

MZ ČR

NT14337

Realizace

1.5.2013

Realizace

Darovaní smlouva, financování výzkumu
z darů

1.1.2013

Řešitel

tis. Kč
1 414

Dotace na rok
2013 – investiční
( v tis. Kč )

Masarykova
univerzita / Lékařská
fakulta, RNDr. Michal
Masařík, Ph.D.

894

260

31.12.2013

DA2130051

Realizace

Darovaní smlouva, financování výzkumu
z darů

1.1.2013

prof. Ing. René Kizek, Ph.D,

počet
3

31.12.2015

DA2130041

Mgr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Liga proti
rakovině

zahájení
ukončení

Mgr. Ondřej Zítka, Ph.D.

tis. Kč
520

Realizace
projektu

Řešitel

Studium a charakterizace primárních
nádorových buněčných linií
spinocelulárních karcinomů v oblasti
hlavy a krku a jejich maligní potenciál

Liga proti
rakovině

Ostatní
CELKEM

Liga proti rakovině

260

31.12.2013
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1.12

Přehled grantových projektů a zakázek – celkový přehled

Ukazatel
Fakulta
AF

GA ČR

Zahraniční

tis. Kč

počet

tis. Kč

počet

tis. Kč

počet

tis. Kč

6

8 241

31

17 996

7

1 660

5

1 619

TA ČR

IRP

tis. Kč

počet

tis. Kč

počet

tis. Kč

5

2 864

2

2 182

18

44 027

IGA

Celouniverzitní
projekty
počet
tis. Kč

OP EU (OPVK)

počet

Ukazatel
Fakulta
AF

MŠMT

počet

Ukazatel
Fakulta
AF

MZe ČR

Ostatní programy
VV
počet
tis. Kč

Smluvní výzkum

počet

tis. Kč

počet

tis. Kč

35

11 417

59

7 763

1

3

0
Celkem

počet

tis. Kč

172

99 183

1 414

V následující tabulce je uvedeno meziroční porovnání finančních prostředků získaných z jednotlivých zdrojů
v letech 2005 – 2013 :
Poznámka : * V kategorii Ostatní projekty jsou uvedeny souhrnně finanční prostředky projektů, které nespadají přímo mezi
projekty VaV. Jsou zde zahrnuty finanční prostředky získané z operačního programu OP VK (18 projektů – 44 027 tis. Kč) a
zakázky smluvního výzkumu (59 zakázek – 7 763 tis. Kč).

Ukazatel

rok

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
δ 06/05

GA ČR

MZe ČR

MŠMT ČR

počet tis.Kč počet tis.Kč počet

tis.Kč

MŽP ČR

Ostatní
VaV
projekty

Zahraniční
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projekty smluvní
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počet tis.Kč počet tis.Kč počet tis.Kč počet
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Int. grant.
ag. (IGA)

Celkem*

počet tis.Kč počet
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7

1660

0

0

11
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5

1619

77*
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99 183

12

11137

41

16711

17

30275

0

0

0

0

5

2054

37

4579

112

64 756

16

11380

39

12333

49

36901

2

559

5

4720

4

1785

24

4107

139

71 785

17

9942

32

12537

36

55165

2

248

6

5077

6

3412

39

5538

138

91 919

16

7791

40

18399

41

51711

3

678

5

3841

4

1574

26

2909

135

86 903

18

7930

37

13063

41

52762

3

532

4

607

1

386

36

6600

140

81 880

22

8777

48

17390

44

47248

2
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4

2191

5

974

35

3925

160
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20
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13343
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1

579

1
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39
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2
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4
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17
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0
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-2770
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2
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3
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4
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3
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24005
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-4
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-11
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-3

5514

1
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0

-1584

-4

-588

1

2675

-19

6274

δ 09/08

-2

-139

3

5336

0

-1051

0

146

1

3234

3

1188

-10

3691

-7

405

δ 10/09

1

2151

-8

-5862

-5

3454

-1

-430

1

1236

2

1838

13

2692

4

4918
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-1

1438

7

-204

13

-18264

0

311

-1

357

-2

-1627

-15

-1432

1

-20135
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2
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-6626

-2

-559
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1
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-2896

-10
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0

0
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0
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Graf č. 3 – Celkové grantové finanční prostředky 2005 – 2013 (v tis.Kč)

1.13

Počty podaných návrhů projektů v roce 2013 do následujících období

UkaGA ČR
zatel
AF

14

FRVŠ

TAČR

MŠMT
Mobility

MŠMT
ost.

NAZV

MV

Zahra
-niční

MK

0

8

12

10

0

0

0

0

IGA
AF
Celkem
MENDELU
76
120

Detailní návrh realizace projektů podle způsobu provedení :
GAČR
IGA AF MENDELU
MŠMT Mobility
AKTION
INGO
KONTAKT
COST
SoMoPro
OP VK
TAČR Centra Kompetence
TAČR Omega

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Standardní : 9, Postdoktorské : 5
Individuální : 62, Týmové : 14
12
1
3
3
1
1
1
Koordinátor : 2, Partner : 2
Koordinátor : 2, Partner : 2

Poznámka : Činnost FRVŠ byla poskytovatelem ukončena.
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2.

Hlavní okruhy výzkumných aktivit v roce 2013

2.1
2.1.1

Priority výzkumu
Vztah řešené problematiky k výzkumnému záměru fakulty

V letech 2007 – 2012 byl na agronomické fakultě řešen výzkumný záměr „Biologické a technologické
aspekty trvalé udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu“ (MSM 6215648905).
Výzkumný záměr byl členěn na pět věcných etap, na jejichž realizaci participovalo 26 akademických pracovníků a
12 technických pracovníků z 10 odborných ústavů fakulty, zodpovědným řešitelem byl prof. Ing. Zdeněk Žalud,
Ph.D.
Základním cílem výzkumného záměru fakulty byla snaha minimalizovat environmentální rizika a
dlouhodobě zajistit multifunkčnost zemědělské krajiny. Záměr byl orientován na snižování energetických vstupů
do řízených ekosystémů a kladl důraz na jejich krajinotvorné, půdoochranné a vodohospodářské funkce a na
zvýšení souladu mezi těmito ekosystémovými službami a funkcí produkční. Experimenty zaměřené na základní a
aplikovaný výzkum probíhaly ve čtyřech řízených ekosystémech (na orné půdě, travinném, vodním a v porostu
rychle rostoucích dřevin). U všech čtyř ekosystémů byl posouzen rozsah poskytovaných ekosystémových služeb a
průběžně byly stanovovány indikátory pro jejich kvantifikaci, které byly využity pro posuzování udržitelnosti. Mezi
klíčové cíle výzkumného záměru patřilo posouzení rozsahu jednotlivých ekosystémových služeb, které řízené
ekosystémy poskytují, resp. potenciálně poskytovat mohou. Jednalo se o harmonizaci a udržitelnost služeb
produkčních, regulačních, kulturních a podpůrných. Jednotlivé ekosystémy, služby a indikátory byly zkoumány i
z pohledu změněných klimatických podmínek, aby bylo možné navrhnout soubor adaptačních opatření, která
budou ve vztahu k udržitelnosti zmírňovat jejich negativní dopady.
Řešení výzkumného záměru mělo pro vědecko-výzkumný rozvoj fakulty zásadní význam. Po dobu šesti let
řešení umožňovalo stimulovat a stabilizovat špičkové akademické pracovníky, modernizovat a obnovovat
přístrojové a technické vybavení specializovaných pracovišť fakulty. Současně významně rozšířilo možnosti
zapojení diplomantů a doktorandů do výzkumných aktivit řešitelských ústavů.
Závěrečné hodnocení ukončeného výzkumného záměru proběhlo dne 6. června 2013 hodnotící komisí
sestavenou poskytovatelem, jejíž předsedou byl Mgr. Jan Lipavský, Ph.D. Komise přijala následující usnesení:
Výzkumný záměr řešil významnou problematiku biologických a technologických aspektů trvalé
udržitelnosti čtyř řízených ekosystémů, které budou ovlivněny změnou klimatu. Řešení probíhalo v souladu se
zadáním VZ, cíle projektu byly splněny, jejich výsledky významně přispěly k rozvoji organizace. Byla dosažena řada
výsledků a to jak teoretických, tak i výsledků s možností přímé aplikace.
Ve všech sedmi hodnocených kritériích získal ukončený VZ maximální počet bodů (celkem 35)
s výsledkem závěrečného hodnocení V – vynikající.
V roce 2013 pokračovalo nebo bylo nově zahájeno řešení 6 projektů GA ČR, 5 projektů TA ČR, 31 projektu
NAZV, 5 zahraničních projektů (z toho dva projekty v rámci 7. rámcového programu EU), 11 týmových a 24
individuálních projektů IGA AF MENDELU. Na tyto hlavní výzkumné aktivity doplňkově navazovalo řešení
rezortních zakázek v souladu s odborným zaměřením jednotlivých ústavů AF a jejich spolupráce s externími
institucemi a zemědělskou praxí (celkem 59 smluvních zakázek mimo MZe). Na výzkumné aktivity navazovala
rozsáhlá poradenská a expertizní činnost, která je z hlediska oborových vazeb u aplikačně zaměřených ústavů
velmi důležitá a pro fakultu vysoce prestižní. V rámci Strukturálních fondů EU (OP VK, OP VaVpI) bylo na fakultě
v roce 2013 řešeno 18 projektů.
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2.1.2

Hodnocení kvality výzkumu na fakultě

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně se dlouhodobě profiluje jako výzkumná fakulta s
vyváženým podílem základního a aplikovaného výzkumu. Pracovníci odborných ústavů fakulty se dokázali velmi
rychle adaptovat na nové podmínky financování výzkumných aktivit prostřednictvím externích grantových
agentur. Výsledkem tohoto přístupu je relativně vysoká úspěšnost při získávání vědecko-výzkumných projektů,
zejména od tuzemských externích poskytovatelů (GAČR, NAZV, MŠMT, TAČR), zakázek smluvního výzkumu a v
posledních letech také projektů ze Strukturálních fondů EU (OP VK, OP VaVpI). V současných ekonomických
podmínkách financování vysokého školství a výzkumu v ČR nabývá tato činnost pro další rozvoj fakulty zásadního
významu.
V roce 2005 bylo na AF řešeno 134 vědecko-výzkumných projektů ve finančním objemu 37,04 mil. Kč,
přičemž řešitelům byla při přípravě projektů a jejich vlastním řešení poskytována minimální technická a
administrativní podpora. Zhruba s tříletým zpožděním se podařilo prosadit zřízení specializované pracovní pozice
projektového manažera fakulty, na niž byla v roce 2008 na základě externího výběrového řízení přijata Ing. Šárka
Dvořáková, Ph.D. Ta se velmi rychle v této (značně komplikované) problematice zorientovala, což se projevilo jak v
poskytování kvalifikované součinnosti navrhovatelům projektů a řešitelským týmům, tak v nárůstu úspěšnosti při
získávání nových projektů, a to nejen vědecko-výzkumných.
Od roku 2010 (respektive 2011) se na AF strmě zvyšuje také počet získaných projektů ze Strukturálních
fondů EU (OP VK, OP VaVpI). V roce 2013 již bylo na AF řešeno 154 vědecko-výzkumných projektů ve finančním
objemu 55,16 mil. Kč a 18 projektů Operačních programů EU v objemu 44,03 mil. Kč. Veškerá projektová činnost
fakulty byla tedy v tomto roce dotována částkou 99,18 mil. Kč z externích zdrojů.
Další kvalitativní zlom v řízení a podpoře projektové činnosti na AF znamenalo přijetí k řešení projektu OP
VK „Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru“ pro
období 1. 3. 2011 – 28. 2. 2014. V rámci klíčové aktivity KA 3 tohoto projektu (Odborná příprava v oblasti řízení
výzkumu a vývoje) je poskytována široká podpora projektové činnosti nejen doktorandům a mladým výzkumníkům
do 35 let, ale je otevřena prakticky všem pracovníkům fakulty. Jedná se o specializované semináře k projektovým
výzvám IGA AF MENDELU (doktorandi) a prakticky všech pro fakultu využitelných externích poskytovatelů
projektů. Aktuálně je tento informační a konzultační systém účelně doplněn zavedením služby „Newsletter“
(registrovaný zájemce dostává přímo na svůj e-mail aktuality z oblasti vědecko-výzkumné činnosti a strukturálních
fondů EU) a specializovanou www stránkou „Podpora projektových skupin“.
Na odborných ústavech fakulty je proporcionálně realizován jak základní, tak aplikovaný výzkum a jeho
kvalita se kontinuálně zvyšuje v obou oblastech, což lze doložit:


dlouhodobě vysokým počtem původních vědeckých (zejména s IF), dalších odborných publikací a
populárně-vědeckých publikací (celkem 877 v roce 2013, z toho 348 původních vědeckých prací a 18
monografií) s výrazně rostoucím podílem původních vědeckých prací publikovaných v zahraničí (198 v roce
2013)



novými výstupy v podobě uplatněných certifikovaných metodik (4), užitných vzorů (17), funkčních vzorků
(1) a patentů (5) v roce 2013



počtem úspěšně obhájených doktorských disertačních prací (41 v roce 2013)



standardní úspěšností při získávání projektů MŠMT, významných grantových agentur i rezortních zakázek a
také částečnou úspěšností v zapojování do mezinárodních projektů

Do získávání projektů a jejich řešení se iniciativně a efektivně zapojují všechny ústavy fakulty. Je
potěšitelné, že na vzrůstající mezinárodní spolupráci, která dokumentuje zachycení hlavních trendů evropského i
světového výzkumu, se rostoucí měrou podílejí relativně mladé týmy výzkumných pracovníků se získanými
zkušenostmi z pobytů ve významných zahraničních výzkumných centrech, včetně nově habilitovaných docentů.
V dosahovaných výsledcích se sice projevují určité kvalitativní rozdíly, ty jsou však dány převážnou orientací
konkrétního pracoviště na základní nebo aplikovaný výzkum a částečně také náhodnými meziročními rozdíly
v souvislosti s individuálním zaměřením jednotlivých pracovníků a jejich nerovnoměrným zatížením výukou.
Při řešení projektů zaměřených na základní výzkum byly získány významné teoretické poznatky, z nichž
řada byla publikována v časopisech s vysokým IF a mají mezinárodní význam (v roce 2013 bylo v rámci fakulty
publikováno 164 původních vědeckých prací v časopisech s IF). Na úseku aplikovaného výzkumu byly řešeny
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problémy aktuální pro současný rozvoj zemědělství a venkova, produkci kvalitních potravin a pro ochranu přírody
a krajiny. Řada dílčích problémů byla řešena na objednávku praxe a výsledky byly objednavateli neprodleně
využívány. Kvalita výstupů splňovala požadavky zadavatelů. V této souvislosti je také významná rozsáhlá
popularizace dosažených výsledků, která jen v oblasti populárně-vědeckých článků představovala 98 publikací.
Navíc bylo v roce 2013 vypracováno 677 recenzí, expertiz a posudků.
V roce 2013 se fakultě podařilo získat relativně vysoký podíl finančních prostředků z externích zdrojů na
výzkumnou činnost, a to na úrovni 55,16 mil. Kč. To sice představuje meziroční pokles o 9,6 mil. Kč ve srovnání s
rokem 2012. K tomu je však třeba připočítat dalších 18 aktuálně řešených projektů strukturálních fondů EU
v celkovém objemu 44,03 mil. Kč.
Při meziročním srovnání s rokem 2012 došlo v letošním roce k výraznému poklesu prostředků od GAČR (o
2,90 mil. Kč), úspěšnost u NAZV se zvýšila o 1,29 mil. Kč, u projektů MŠMT je zaznamenán pokles o 28,6 mil. Kč
(ukončení výzkumného záměru a omezení FRVŠ). U zahraničních projektů zůstává finanční objem meziročně
prakticky zachován (mírný pokles o 0,44 mil. Kč). V rámci zapojení fakulty do VII. rámcového programu EU je na AF
řešen jeden projekt od roku 2009 a další byl přijat k řešení v letech 2010 – 2013. Výrazný nárůst oproti loňskému
roku je patrný ve finančním objemu realizovaných smluvních zakázek v rámci doplňkové činnosti, a to o 3,18
mil. Kč.
2.1.3

Převážná orientace výzkumu a změny proti prioritám v roce 2012

Základní orientace výzkumné činnosti fakulty se ve srovnání s rokem 2012 podstatně nezměnila.
Biologické, technologické a technické procesy využitelné v zemědělství, potravinářství a ochraně přírody a krajiny
jsou zkoumány na různých úrovních, od molekulární, přes buněčnou až k rostlinným a živočišným populacím a
agroekosystémům na úrovni zemědělských podniků i regionů. Předmětem zájmu jsou zejména:













molekulární mechanizmy a exprese genů regulujících růst a vývoj (buněčnou diferenciaci) u hospodářsky
významných rostlinných a živočišných druhů
korelace mezi jednotlivými rostlinnými orgány v průběhu růstu a vývoje rostlin, studium programované
buněčné smrti a tvorby obranných protilátek jako odezvy na biotický a abiotický stres u rostlin,
molekulárně-biologické, šlechtitelské a agronomické aspekty tolerance rostlin ke stresorům prostředí,
studium genetické podmíněnosti rezistence rostlin k těžkým kovům
aplikace přístupů funkční genomiky a proteomiky na studium mechanizmů hormonálních regulací vývoje
rostlin a interakcí rostlin s faktory vnějšího prostředí, radiobiologická problematika rozšířená o studium
obsahu přírodních radionuklidů kosmogenního původu v životním prostředí a o transfer radionuklidů
v potravních řetězcích
identifikace a stanovení přírodních látek v biologickém materiálu a ve složkách životního prostředí, včetně
sledování přírodních antioxidantů; výzkum sekundárních metabolitů řas a sinic, stanovení iontů kovů,
aniontů anorganických a nízkomolekulárních organických kyselin, endokrinních disruptorů a tzv. speciační
analýza Hg v prostředí, využití elektrochemických testů pro sledování interakce protinádorových léčiv
s DNA, navrhování nových materiálů pro elektrochemická čidla, úloha metalothioneinu v procesech
karcinogeneze
využití molekulárních markerů ve šlechtění rostlin a hospodářských zvířat
technologie a metody genomických analýz u prasat a skotu, hematologické parametry skotu, drůbeže a
dalších hospodářských zvířat, výzkum regulačních mechanizmů buněk v iniciační fázi akutního zánětu
mléčné žlázy, studium genetické diverzity hospodářských zvířat pomocí genetických markerů
zachování a zvyšování úrodnosti půdy, výzkum indikátorů jejího „zdraví” a kvality
efektivní využití půdy pro produkci potravin, surovin pro technické využití a obnovitelných zdrojů energie,
efektivní výživa rostlin a ověřování účinků organominerálních hnojiv
pěstitelské technologie a jejich vliv na realizaci biologického potenciálu výnosu a kvality produkce
zemědělských kultur a rychle rostoucích dřevin, a to i v souvislosti se změnami klimatu (výskyty deficitů
dostupné půdní vláhy), volba odrůd polních plodin, determinace patogenů a možnosti regulace škodlivých
biotických činitelů v agrosystémech, klimatické mapování vybraných chorob a škůdců, zvyšování
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efektivnosti využití materiálových a energetických vstupů do zemědělské výroby a omezování nepříznivých
dopadů hospodaření na životní prostředí s využitím technologií precizního zemědělství, minimalizační
technologie zpracování půdy, metody hodnocení a projektování udržitelných zemědělských systémů,
stanovení vodní bilance zemědělských porostů a rychle rostoucích dřevin, fenologie neřízených
ekosystémů
produkční a mimoprodukční potenciál trvalých travních porostů, jejich využívání pastvou, výzkum
optimálních forem jejich konzervace, bližší orientace na výzkum trávníků, studium vlivu zvýšené hladiny
oxidu uhličitého na růst horských trav a rozklad odpadu
molekulárně-biologické, šlechtitelské a agronomické aspekty tolerance rostlin k převažujícím stresorům
prostředí, analýza genomu pšenice a ječmene na expresi genů řídících toleranci těchto plodin k mrazu a
suchu, výzkum nutriční kvality mladých částí rostlin zemědělských plodin k vývoji „zelených“ doplňků
stravy a léčebné kosmetiky, využitelnost ječmene jako sladařské suroviny, charakterizace zrnin s vysokou
nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití, posílení konkurenceschopnosti
pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí, determinace houbových a virových
patogenů okrasných rostlin, regulace biotických škodlivých činitelů v agroekosystémech, včetně studia
invazních druhů hmyzu zavlečených do střední Evropy
vliv klimatu na produkci mléka a chování dojnic českého strakatého a holštýnského skotu, charakteristika
vnitřního prostředí masných plemen skotu, regulace optimálního využití genofondu hospodářských zvířat,
analýza hormonů hospodářských zvířat, hodnocení ukazatelů jejich reprodukce, růstových křivek, welfare
a analýza jatečné hodnoty, změny obsahu mastných kyselin v ovčím mléce
stanovení stravitelnosti živin pro hospodářská zvířata, výzkum ilelální stravitelnosti aminokyselin, využití
odpadů sladařského průmyslu pro výživu zvířat s ohledem na životní prostředí, kvalita siláží a výzkum
antinutričních látek, kvalita travních porostů a jejich využití ve výživě přežvýkavců
mimoprodukční funkce chovu hospodářských zvířat a jejich vztah k životnímu prostředí
studium biodiverzity, ekologie a taxonomie vybraných skupin bezobratlých, některých druhů škůdců,
studium parazitů domácích a volně žijících zvířat a opylovací činnosti a dalších aspektů chovu včel (v rámci
chráněných území, zemědělské krajiny a konkrétních agrosystémů), cílový management ohrožených a
chráněných druhů organizmů v nízkých a středních lesích soustavy Natura 2000, výzkum fauny souostroví
Sokotra
stabilita vodních ekosystémů, postupující proces jejich eutrofizace, prosperita hydrobiontů a jejich využití
k indikaci antropogenních vlivů, rozšíření výzkumného zaměření na zákonitosti výskytu vodních květů sinic
a jejich vlivu na organizmus ryb, progresivní technologie chovu ryb a hodnocení vlivu klimatických změn na
chov ryb v rybnících, využití funkčních živin v krmivech pro ryby
sledování kvality a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin používaných pro jejich výrobu, zejména
sledování obsahu biogenních aminů ve fermentovaných výrobcích, startovacích kulturách a nově také
v probioticích, rozšíření spektra stanovovaných mykotoxinů, sledování výskytu ftalátů v krmných směsích a
v živočišných tkáních
vyhledávání a výzkum nových postupů a technik, vycházejících z čistší produkce, nižší energetické
náročnosti a využitelných pro oblast odpadů a vedlejších produktů v zemědělských podnicích, omezení
emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti, výzkum technologií a vývoj EMS
pro zařízení na zneškodňování nebo znehodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu, definování
bionických vazeb biologických systémů procesů metanogeneze v rámci nově zprovozněné celorepublikové
referenční laboratoře bioplynových transformací
hodnocení tahových a energetických parametrů traktorů v rámci vývoje energeticky méně náročných
technologií a zvyšování efektivity nákladní dopravy, bližší orientace na obnovitelné zdroje energie a
ochranu konstrukčních materiálů proti korozi, hodnocení reologických charakteristik vybraných
zemědělských produktů, numerická simulace mechanického namáhání zemědělských produktů a potravin,
vývoj metod hodnocení dynamické pevnosti vaječných skořápek
využití nanotextilních materiálů v zemědělství
rozvoj a využití geoinformačních technologií a systémů
analýza změn ve využívání venkovské krajiny, zjišťování jejich příčin a dopadů zejména na ekologickou
infrastrukturu a životní prostředí s bližším zaměřením na dopady změny klimatu do zemědělství,
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problematiku pozemkových úprav, projevy vodní a větrné eroze, závlah a na aplikaci vybraných růstových
modelů ve vztahu k zemědělské produkci
metody hodnocení a projektování trvale udržitelných zemědělských systémů, historický vývoj krajiny a
reflektance zemědělských plodin

Prohlubováním mezinárodní spolupráce, nově získávanými granty a projekty se akademičtí pracovníci
fakulty snaží o zachycení oborových progresivních výzkumných trendů, postupů a metod a tím pružně reagovat na:


nejnovější poznatky a trendy výzkumu v disciplinách, jejichž výuku a rozvoj agronomická fakulta garantuje




změny v chápání poslání a funkcí zemědělství při zabezpečování udržitelnosti a péče o venkovskou krajinu
aktuální změny legislativy EU v oblasti zemědělství, potravinářství, životního prostředí, odpadového
hospodářství a energetiky

2.1.4

Realizace výsledků výzkumných projektů z roku 2012, případně 2013, problémy a významné skutečnosti

Výsledky řešených výzkumných projektů byly pravidelně publikovány zejména ve vědeckých časopisech, a
to s vysokým podílem publikovaných původních vědeckých prací v zahraničních časopisech s IF. Při zachování
počtu publikovaných vědeckých prací došlo ve srovnání s rokem 2012 k výraznému zvýšení podílu těchto prací
publikovaných v zahraničí (o 18%). Řada výzkumných výstupů byla rovněž realizována formou certifikovaných
metodik pro provozní praxi a nově také užitných vzorů a patentů (5 patentových přihlášek v roce 2013).
Standardní zůstává realizace výstupů formou příspěvků ve sbornících z tuzemských i zahraničních konferencí a v
odborných časopisech. Zadavatelům projektů byly v požadovaných termínech předány výroční a závěrečné zprávy.
Řešení výzkumného záměru fakulty bylo k 31. 12. 2012 ukončeno. Závěrečné hodnocení ukončeného výzkumného
záměru proběhlo dne 6. června 2013 hodnotící komisí sestavenou poskytovatelem, jejíž předsedou byl Mgr. Jan
Lipavský, Ph.D. Ve všech sedmi hodnocených kritériích získal ukončený VZ maximální počet bodů (celkem 35)
s výsledkem závěrečného hodnocení V – vynikající.
Od roku 2009 AF vydává v péči ústavu aplikované a krajinné ekologie recenzovaný elektronický vědecký
časopis EUROPEAN COUNTRYSIDE (stránka časopisu je umístěna na serveru VERSITA). Všechny články vycházejí
v anglickém jazyce s anglickými souhrny. Vydávání zajišťuje šestnáctičlenná výkonná rada (Executive Board) v čele
s doc. RNDr. Antonínem Vaisharem, CSc. (10 členů rady tvoří akademičtí pracovníci fakult MENDELU). Dozorčí rada
(Advisory Board) je složena výhradně ze zahraničních odborníků a je osmnáctičlenná. Cílem časopisu je profilovat
se jako vědecké periodikum s náročným recenzním řízením, v roce 2010 již byl časopis zařazen do seznamu
národních vědeckých periodik a v roce 2013 do databáze SCOPUS.
Akademičtí pracovníci a studenti doktorských programů fakulty se zúčastnili řady vědeckých a odborných
setkání (symposia, konference a semináře v ČR a v zahraničí), kde rovněž prezentovali výsledky své práce. Řada
konferencí, seminářů a dalších odborných akcí byla fakultou také přímo organizována.
Výsledky výzkumu a dalších odborných aktivit byly realizovány a prezentovány také v rámci poradenské
činnosti (přednášky, semináře, kurzy). Další výsledky byly předávány přímo MZe ČR, MŽP ČR, MZ ČR, ÚKZÚZ, Státní
rostlinolékařské správě, Krajským úřadům, Agrární komoře ČR, svazům pěstitelů a chovatelů, Rybářskému sdružení
ČR, rybářským svazům a zpracovatelům zemědělských produktů. Výsledky aplikovaného výzkumu jsou nově
předávány do praxe také formou řešení tzv. pilotních projektů přímo u odběratelů, roste počet vydávaných
certifikovaných metodik, užitných vzorů a patentových přihlášek. Expertizní činnost na ústavech zajišťujících
odborné disciplíny je řešena v podstatě na objednávku a výsledky jsou určeny k okamžitému praktickému využití (v
roce 2013 bylo vypracováno 677 expertiz, recenzí a posudků). Do této činnosti je nezbytné zahrnout i širokou
popularizační činnost aplikačně zaměřeného výzkumu fakulty formou populárně-vědeckých publikací (98 v roce
2013), specializovaných kurzů, výuky v Univerzitě třetího věku, aktivní účastí na tematických výstavách, vystoupení
v hromadných sdělovacích prostředcích (rozhlas, televize) a další popularizační akce typu dnů a nocí vědců.
Do výzkumných aktivit ústavů jsou vedle kmenových pracovníků zapojeni také doktorandi a pregraduální
studenti prostřednictvím řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací. V tomto směru vysoce pozitivně
působí činnost IGA, umožňující řešení krátkodobých vědeckých projektů (individuálních i týmových) doktorandům
a mladým vědeckým pracovníkům s využitím prostředků specifického vysokoškolského výzkumu. To vše umožňuje
využívání realizovaného výzkumu přímo ve výuce, včetně kontinuálních inovací sylabů vyučovaných předmětů a
multimediálních učebních textů.
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Kvalita výzkumné činnosti většiny ústavů fakulty je srovnatelná s minulými roky a kontinuálně se zvyšuje
v souvislosti s modernizací přístrojového vybavení a dalšího technického zázemí a také s rostoucí mezinárodní
spoluprací. V roce 2013 bylo z grantových prostředků pořízeno 88 přístrojů a dalšího technického vybavení
v celkové částce 3,228 mil. Kč. Vysoký potenciál pro další rozvoj výzkumné a badatelské činnosti představuje nový
Mendelův biotechnologický pavilon, který byl uveden do provozu v květnu 2013 a v němž nalezne špičkové zázemí
8 odborných ústavů fakulty.
Většina pracovníků je dlouhodobě specializována na řešení určité problematiky, takže v této oblasti
meziročně nedochází k výraznějším změnám. Důležitá je také trvale udržovaná úzká spolupráce se zemědělskou
praxí, státní správou a popularizace výsledků vědecko-výzkumné práce před odbornou i laickou veřejností.

2.1.5 Evaluace projektové řízení na AF MENDELU v roce 2013
Vlastní evaluace projektového řízení probíhala v rámci řešení projektu Excelence doktorského studia na AF
MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru, a to anketní formou. Dotazník byl pro zájemce
přístupný na www.survio.com v období od 4. 6. 2013 do 4. 7. 2013. Sestával z 20 otázek týkajících se projektové
činnosti na fakultě. O účast v anketě byli požádáni studenti doktorských studijních programů AF a zaměstnanci
fakulty všech kategorií.
Cílová skupina ankety tedy představovala množinu 631 potenciálního respondenta, přičemž 83 aktivní
účastníci ankety tvořili 13,15% oslovené skupiny. To je v rámci anketních průzkumů velmi vysoký podíl, který
výrazně objektivizuje hodnověrnost dosažených výsledků. Účastníci ankety byli podle pracovního zařazení
zastoupeni následujícím podílem: akademičtí pracovníci 54%, doktorandi 21%, vědecko-výzkumní pracovníci 12%,
techničtí pracovníci 8% a pracovníci jiné kategorie 5%.
Silné stránky projektového řízení na AF :
- 91% respondentů podává návrhy projektů
- 68% účastníků ankety podává návrhy projektů aplikovaného výzkumu, 42% projektů základního výzkumu
a 46% se uchází o projekty Strukturálních fondů EU
- 73% respondentů považuje podávání projektů za profesionální povinnost, pro 40% je tato činnost
příležitostí pro pracovní uplatnění na fakultě
- rozhodující podíl respondentů využívá při vyhledávání projektových výzev externích poskytovatelů
informační zdroje fakulty: „Newsletter“ (69%), semináře k projektovým výzvám (39%) a www „Podpora
projektových skupin (12%)
- přehled o řešení dalších projektů spolupracovníky z domovského ústavu má 65% účastníků ankety
- při tvorbě návrhů i realizaci projektů respondenti (60%) nejvíce oceňují funkčního manažera fakulty (jeho
informovanost, zkušenosti, vstřícnost a ochotu pomoci)
- pro 75% respondentů je největší motivací k podávání návrhů projektů potřeba vytvářet hodnocené
vědecké výsledky (RIV), 72% respondentů je motivováno pracovním zaujetím pro vědecko-výzkumnou
činnost
- 7% respondentů oceňuje řešení velkého množství projektů s obrovskou finanční dotací pro AF, týmové
propojení mezi ústavy a navázání nových vědeckých kontaktů v rámci externí spolupráce
Slabé stránky projektového řízení na AF :
- nedostatečná časová kapacita navrhovatelů pro podávání a řešení projektů (60% respondentů)
- o mezinárodní projekty se uchází pouze 23% respondentů
- jako demotivující faktor uvádí 36% respondentů restrikční úpravu pracovního úvazku v souvislosti
s řešením získaného projektu a problém personální nedostatečnosti pro sestavení řešitelského týmu
projektu 25% účastníků ankety
- od podání návrhu projektu odrazuje 47% respondentů skutečnost, že mají oproti kolegům nevyvíjejícím
projektovou činnost práci navíc; pro 29% je demotivující prostředí pracoviště, nevytvářející podpůrné
aktivity pro podávání projektů; 18% respondentů považuje projektovou činnost za zbytečnou práci bez
konkrétních výhod
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- řízení projektové činnosti na odborných ústavech fakulty potvrzuje pouze 47% respondentů
- 17% respondentů si není vědomo, které činnosti AF jsou pro realizaci jejich projektů přínosné
- pouze 37% účastníků ankety považuje podporu při podávání a realizaci projektů ze strany vedení AF
za dostatečnou
- 19% respondentů vyjadřuje výtky vůči řízení projektové činnosti ze strany vedení fakulty, poukazuje
na nepřipravenost na problémy spojené s financováním projektů a s řešením neuznatelných nákladů,
na nedostatečnou podporu projektů z neveřejných zdrojů, na absenci jasných pravidel pro podávání
projektů, na nesystémový přístup vedení fakulty a na pozdní reakce na vznikající problémy a také na
absenci jasně deklarované podpory projektové činnosti
- 8% respondentů považuje za slabou stránku projektového řízení negativní postoje, neochotu
a překračování kompetencí tajemníka AF (v jednom případě i děkana AF), nevhodné ekonomické zásahy
do projektů, absenci vstřícnosti a nedostatečnou informovanost Ekonomického odboru MENDELU,
restrikční úpravu pracovních úvazků řešitelům projektů a nekompetentní postoje Projektového centra
MENDELU
- 19% respondentů neshledává na projektovém řízení v rámci AF žádnou silnou stránku
2.1.6

Návrhy respondentů na zlepšení projektového řízení na AF :

- explicitní vymezení kompetencí Projektového centra MENDELU a projektového manažera fakulty
navrhuje 66% respondentů
- pro personální rozšíření pracoviště děkanátu, zabývajícího se projektovou činností, a pro posílení
administrativních služeb projektové činnosti se vyslovilo 33% účastníků ankety
- větší počet seminářů zaměřených na projektovou činnost si přeje 14% respondentů
- 4% respondentů navrhují zrušení Projektového centra MENDELU
- vyšší angažovanost AF při řešení problematiky neuznatelných nákladů a při dofinancování projektů
z neveřejných zdrojů na úrovni AF i MENDELU požadují 4% respondentů
- stanovení jasných pravidel pro projektovou činnost na úrovni vedení AF, poskytování relevantních a časově
konzistentních informací, zlepšení spolupráce s Ekonomickým odborem MENDELU a jasné vymezení
kompetencí tajemníka AF v rámci projektové činnosti bez možnosti věcně zasahovat do aplikace projektů
a jejich personálního zajištění, zamezení šíření negativních informací ve vztahu k projektové činnosti
(zbytečná práce navíc, projekty nemají pro fakultu přínos) vyžadují 4% účastníků ankety
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2.1.7

Přehled nově pořízeného přístrojového vybavení z grantových finančních prostředků 2013

Ústav

Pořizovací Počet
cena
(tis.Kč.) přistrojů

Nové přístrojové vybavení ústavů AF

211
215
217
219
221
222
224
227
228
234
235

Ústav biologie rostlin
Ústav krajinné a aplikované ekologie
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Ústav automobilové a zemědělské techniky
Ústav technologie potravin
Ústav chovu a šlechtění zvířat

AF celkem

663,0
8,0
625,5
100,0
870,5
76,9
81,0
24,8
740,0
0,0
38,5

3
1
18
3
6
5
5
2
10
1
4

3 228,2

58

Detail nákupů přístrojové techniky :

Ústav Přístrojové vybavení
211
211
211
215
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217

Plynový chromatograf Master GC
Notebooky 12ks + příslušenství
Fotoaparát + makroobjektiv
GPS
Dataprojektor
Interaktivní tabule
Vlhkoměr
Secí stroj
Anemometr
NAS synology
Autochladnička 2x
Green Seeker
Tiskárna HP
Zametací stroj
Čidlo HOBO 2x
Infrazářiče 2x
Startovací vozík
Laboratorní váhy
Přepravní boxy 2x
Přívěsný vozík
Zádový postřikovač
Nesený oboustranný pluh

Pořizovací
cena (tis.Kč.)
484,0
144,0
35,0
8,0
21,5
31,7
10,0
38,7
58,7
14,7
27,2
18,0
15,5
16,0
13,3
10,8
11,3
9,0
22,0
30,8
34,0
242,3
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Ústav Přístrojové vybavení

Pořizovací
cena (tis.Kč.)

219
219
219

Meteostanice
Chladnička na uchovávání vzorků
Ponorný mixér

35,0
10,0
55,0

221
221
221
221
221
221

Deionizační jednotka AQUA OSMOTIC typ 02A
Sušárna UF75+
Analytické váhy KERN AEJ100-4NM
Analyzátor RGB DELTA
Počítadlo kolonií na Petriho miskách ColonyStar
Chladnička SAMSUNG

33,0
39,5
25,0
740,0
18,0
15,0

222
222
222
222
222

Příhradový dělič vzorků RT 25
Síto na škůdce
Lupa s podložkou
Videokamera Sony HDR-PJ220E (FRVŠ č.1495/2013/G4)
Ultrabook HP ProBook 430 (FRVS č.1495/2013/G4)

39,6
5,0
5,0
10,0
17,3

224
224
224
224
224

Objektiv Canon EF 100 Macro
Objektiv Tamron SP 70-300
Ovládací skříň BMA (včetně příslušenství)
Sonda Intelical pH
Data logger Minikin

14,2
9,5
28,3
4,3
24,7

227
227

Teploměr – vlhkoměr COMMETER D 3121
Sada teplotních a vlhkostních snímačů

7,5
17,3

228
228
228
228
228
228
228
228
228
228

Systém měření sil v tříbodovém závěsu traktoru
CAN-Bus simulátor Vector
HMI systém
Měřicí ústředna NI CompactDAQ
Snímač ultrazvukového tloušťkoměru T456FNF1R
Měřič vibrací BVB8207SD
Sensor vibrací VB83
Tloušťkoměr UTG-141D
Systém akustické emise
Termovizní kamera DeWalt DCT416S1

500,0
17,0
36,0
39,0
24,0
18,0
18,0
27,0
39,0
22,0

235
235
235
235

Fotopast 2x
Logger teploty a vlhkosti
Měřič tepu Polar
Termobox

14,5
9,7
1,8
12,5
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Graf č. 4 - Nákup přístrojového vybavení 2009 – 2013 (v tis. Kč)

V roce 2013 bylo z grantových prostředků pořízeno na ústavech fakulty 58 nových přístrojů a dalšího
technického vybavení v celkové částce 3.228 tis. Kč.

2.1.8 Kontakty vědecké komunity fakulty se zahraničím
Ústav 211
V rámci řešení výzkumných aktivit byla realizována spolupráce se zahraničními pracovišti, jmenovitě s Dr. Frimlem
(Univ. Gent, Belgie – získání transgenních linií Arabidopsis pro studium lokalizace PIN proteinů); prof. Lukaszewski
(University of California, USA) a dr. Henryk Woś (IHAR Strzelce, Polsko) v oblasti zlepšování pekařské kvality
tritikale; prof. Alex Widmer, ETH Zurich, Plant Ecological Genetics, Institute of Integrative Biology (IBZ), Švýcarsko
spolupráce na strukturní a funkční analýze duplikací genů v evoluci rostlin; prof. Grausgruber (Department of Crop
Sciences BOKU-University of Natural Resources and Life Science Tulln, Rakousko) a prof. Gálová (Katedra
biochemie a biotechnólogie, FBP SPU Nitra, Slovensko) v oblasti genetických markerů obilovin; Dr. Bruynsem a Dr.
Klak (Univesity of Cape Town, JAR) a Dr. Ulrichem Meve a Prof. Sigrid Liede-Schumann (Universität Bayreuth,
Něměcko) v oblasti studia fylogeneze rostlin pomocí DNA markerů; Doc. Jana Krajňáková (University Udine, Itálie)
v oblasti somatické embryogeneze dřevin. Studie týkající se měření produktivity rašeliníků ve stejný čas po celém
světě (Global Sphagnum Production project) je koordinována kolegy G. Granathem (School of Geography & Earth
Sciences, Mc Master University, Hamilton, Kanada) a H. Rydinem (Evolutionary Biology Centre, Uppsala
University, Švédsko); spolupráce na výzkumu mikroorganismů žijících v rašelinících různých druhů a pocházejících
z různých oblastí světa s Laboratory of Soil Biology, University of Neuchâtel, Švýcarsko; spolupráce s Dr. Alanem
Forestem (Royal Botanical Garden of Edinburgh, Skotsko) v oblasti výzkumu fylogeneze Sokotranských zástupců
rodu Boswellia.
Ústav 215
Slovensko
Polsko

Řecko

Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, Katedra krajinné
ekologie
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw
Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu – jednání o spolupráci v rámci konference
Instytut geografii i porzestrzennego zagospodarowania PAN Warszawa – jednání o spolupráci při
postkonferenční aktivitě vázané na regionální konferenci IGU v Krakově 2014
T. Alexandridis and Co (Omega Technology), Athens

Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Stránka 52

Hellenic Solid Waste Management Association, Athens
Slovinsko
University of Maribor, Maribor,
Rakousko
STENUM Environmental Consultancy and Research Company Ltd., Graz
Rumunsko
National Centre for Sustainable Production and Consumption, Timisoara,
Pasivní zahraniční styk:
Norsko
Ragnar Nilsen (Universitet Tromsö), včetně přednesení přednášky
Rakousko
Meinhard Breiling (TU Wien) + japonští kolegové – jednání o spolupráci
při vydávání časopisů, zaměřených na problematiku venkova
Polsko
Monika Brodzska (Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu) stáž

Ústav 217
Belgie
Bulharsko

Université catholique de Louvain
National Institute of Meteorology and Hydrology, Bulgarian Academy
of Sciences
Dánsko
Aarhus University, Faculty of Agricultural Sciences
Finsko
MTT, Jokionnen
Francie
INRA Avignon
Itálie
Department of Agronomy and Land Management of the
University of Florence (Interdepartmental Centre for Bioclimatology of the University of Florence)
Maďarsko
Szent István University Gödöllö
Německo
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Technische Universität Dresden
Technische Universität München
Interdisciplinary Environmental Research Center (IÖZ); TU Bergakademie
Freiberg
Nizozemí
Plant Research International Wageningen
Norsko
Univerzita v Ǻs
Polsko
Akademia Rolnicza we Wroclawiu
Uniwersitet Warmiásko-Mazurski Olsztyn
Rakousko
Universität fűr Bodenkultur Wien
HBLFA Raumberg-Gumpenstein
Slovensko
Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre
Španělsko
Agrarian Technological Institute of Castilla y León (ITACyL)
USA
University of Nebraska, Drought National Mitigation Center, Lincoln
Velká Británie Oxford University
Ústav 219
Rakousko
Slovensko
Itálie
Finsko
Německo
Maďarsko
Thajsko
Estonsko

Universität für Bodenkultur Wien, IFA-Tulln
ATC-Agro Trial Center GmbH
Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Universita Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
MTT Agrifood Research Finland, Jokioinen
Univerzita Giessen
Limagrain GmbH, Peine-Rosenthal
Cereal Research Non-Profit Ltd., Szeged
Szent Istvan University, Gödöllö
Kasetsart University, Bangkok
Estonian University of Life Sciences, Tartu
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Ústav 221
Německo
Rakousko

Švédsko
Chorvatsko
Polsko
Slovensko

Francie
Španělsko

Ústav 222
Polsko
Slovensko
Itálie
USA

Švédsko
Ústav 223
Korea
Japonsko

Thajsko
Indie
Polsko

Slovensko

Justus-Liebig-Universität Giessen
Universität für Bodenkultur Wien
Bio Forschung Austria; Esslinger Hauptstrasse 132-134; 1220 Wien
BIENE Verein Boden – und Bioenergie Netzwerk NÖ/EU; Hauptstraße 23,
A-3153 Eschenau Bundesamt fuer Wasserwirtschaft; Pollnbergstrasse 1; 3252
Petzenkirchen
Bodenschutz und Bodenmanagement, BOKU; Konrad Lorenz-Straße 24;
3430 Tulln an der Donau
Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala
University of Zagreb
Agricultural University of Krakow
SPU v Nitre
SR – STU Bratislava
VUPOP Bratislava
UKZUP Bratislava
VUPOP Prešov
ISA Group (the Institute of Agriculture, Food Industry, Environment and Landscape Management
in Lille) – Environment – Planning and Development/Soils and Environement Team
Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Campus Universitario de Teatinos,
29071 - Málaga

Politechnika polska v Opole
Universytet rolnicky v Krakově
Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre
Universita Degli Studi di Padova (Dr. S. Macolino)
University of Arkansas (prof. M. Richardson)
Penn State University (prof. M. Fidanza)
University of Arizona (prof. D. Kopec)
SLU Uppsala (Dr. M. Halling)

Departement of Biochemistry, Dong-A University, Busan
Hokkaido Research Station, National Institute for Animal Health, Sapporo
Department of Biomedical Sciences, Graduate School of Veterinary Medicine, Hokkaido University,
Sapporo
Department of Animal Science, Kasetsart University, Bangkok
Department of Life Science and Bioinformatics, Assam University, Silchar
Department of Genetics, Wrocław University of Environmental and Life
Sciences
Cracow pedagogical university
SPU Nitra

Ústav 224
Spolupráce se zahraničními výzkumnými pracovišti probíhala obdobně jako v předcházejících letech, z pracovišť,
se kterými různou měrou spolupracují pracovníci ústavu, lze jmenovat např. Zoologisk Museum Kobenhavn,
Rijksmuseum van Naturlijke Historie Leiden, Naturhistorisches Museum Basel, Univerzita Trier, UFZ LeipzigHalle, Zemědělská univerzita Štětín, Agronomická fakulta Univerzity v Zagrebu, Zemědělská fakulta Univerzity J.
Strossmayera v Osijeku, Leibniz-Institut für Gewässerőkologie und Binnenfischerei Berlin a Biomar, a. s.
(Dánsko). Spolupráce probíhá formou společného řešení výzkumných témat, reciproční účastí na pořádaných
vědeckých konferencích, výměnou vědecké literatury a společnými publikačními aktivitami.
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Ústav 225
Rakousko
Belgie
Španělsko

Department of Molecular Systems Biology, University of Vienna, Althanstrasse 14, A-1090 Vienna
Department of Plant Systems Biology, Ghent University, VIB, 9052 Gent
Institute for Plant Molecular and Cell Biology, Polytechnic University of Valencia

Ústav 227
Rakousko
Belgie
Španělsko

Department of Molecular Systems Biology, University of Vienna, Althanstrasse 14, A-1090 Vienna,
Department of Plant Systems Biology, Ghent University, VIB, 9052 Gent,
Institute for Plant Molecular and Cell Biology, Polytechnic University of Valencia

Ústav 228
Švýcarsko
Finsko
Kanada
Polsko

Rakousko
Francie
Thajsko

IFW ETH Zürich
RAMK Rovaniemi
MTF STUBA, Slovensko Maple, Waterloo Maple
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
SPU Nitra
Dubnický technologický institut
FH Technikum Wien
University of Cergy, Pontoise
Kasetsart University

Ústav 234
Polsko
Maďarsko
Kanada
Litva
Slovensko
Kazachstán

Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Szent István egyptem, Gödöllö
University of Alberta
Kauno Technologijos Universitetas
SPU Nitra
Almaty Technological University

Slovensko

Ústav 235
Polsko

Slovensko
Bosna
Jižní Afrika
Maďarsko
Francie

Akademia Rolnicza, Wydzial biologii i hodowli zwierzat Wroclaw
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Wydzial bioinzenierii zwierzat
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Olsztyn
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli
Zwierząt, Szczecin
CAH Dronten
Wageningen University
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra špeciálnej zootechniky, Nitra,
Faculty of Agricultute University of Banja Luka
University of Fort Hare, Alice, Eastearn Cape
Szent Istvan egyetem v Gödöllö
INRA

Ústav 239
Německo
USA
Švédsko
Nový Zéland

Prof. Sures
Prof. Kramer, Prof. Wang
Dr. Petrlová
Dr. Burgess

Nizozemí
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3.

Významné výsledky řešených projektů v roce 2013

Projekt: Vodní bilance rychle rostoucích dřevin a efektivita jejich pěstování na orné půdě ve vyšších
nadmořských výškách
Řešitelé: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (projekt NAZV QI91C54), doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
(projekty KONTAKT LH11010; CLIMSAVE 7 FP č. 244031)
Přínos: Často udávaným limitem pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD), jakožto dřevin intenzivně vytvářejících biomasu, je zabezpečení vodou. Dřívější, spíše empirické studie poukazují na skutečnost, že RRD jsou
extrémně náročné na vláhu. Výsledky exaktního výzkumu poukazují na srovnatelnost těchto porostů s náročností
travního porostu a naznačují spíše jejich dostatečnou zabezpečenost z pohledu vody na testované lokalitě
(Českomoravská vrchovina) a na základě aplikace moderních měřících technik vyvrací dříve rozšířené teorie.
Reference:
1. Fischer, M., Trnka, M., Kučera, J., Deckmyn, G., Orság, M., Sedlák, P., Žalud, Z., Ceulemans, R.
Evapotranspiration of a high-density poplar stand in comparison with a reference grass cover in the
Czech–Moravian Highlands. Agricultural and Forest Meteorology, 2013, Vol. 181, pp. 43-60. ISSN 0168-192
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192313001846# (IF = 3.5)
2. King, SJ., Ceulemans, R., Albaugh, JM., Dillen, SY., Domec, JCh., Fichot, R., Fischer, M., Leggett. Z., Sucre, E.,
Trnka, M., Zenone T. The Challenge of Lignocellulosic Bioenergy in a Water-Limited World, BioScience,
2013http://www.bioone.org/doi/full/10.1525/bio.2013.63.2.6. (IF = 4,7)
Projekt: Analýza výskytu škůdců v kontextu změny klimatu
Řešitel: doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. (projekt CLIMSAVE 7 FP č. 244031)
Přínos: V roce 2013 se podařilo dokončit dvě studie zaměřené na regionální a současně evropský výskyt škůdců,
jejichž výskyt a počet generací je ovlivněn klimatickými podmínkami. Jedná se o završení modelových
experimentů, které jsou podpořeny databázemi reálných výskytů. Výsledky podporují pozorované výskyty
teplomilnějších škůdců v severnějších lokalitách Evropy či vyšších nadmořských výškách a podle scénářů klimatu
vymezují jejich potenciální klimatické niky v testovaných časových horizontech. Kromě publikací byly výsledky
zhodnoceny v řadě vyžádaných přednášek pro praxi.
Reference:
1. Svobodová, E., Trnka, M., Žalud, Z., Semerádová, D., Dubrovský, M., Eitzinger, J., Štěpánek, P., Brázdil, R.
Climate variability and potential distribution of selected pest species in south Moravia and north-east
Austria in the past 200 years - lessons for the future. 2013, Cambridge University Press Journal of
Agricultural Science. doi:10.1017/S0021859613000099 (IF = 2,9)
2. Svobodová, E., Trnka, M., Dubrovský, M.,; Semerádová, D., Eitzinger, J., Štěpánek, P., Žalud, Z.
Determination of areas with the most signiﬁcant shift in persistence of pests in Europe under climate
change. Pest Management Science, 2013. ISSN 1526-498X.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.3622/pdf (IF=2,6)
Projekt: Potenciální rizika cyanotoxinů
Řešitelé: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Mareš a kol.
Přínos: V roce 2013 byla kompletována data monitoringu obsahu microcystinů sinic ve svalovině a játrech
sladkovodních ryb stojatých vod České republiky. V průběhu let 2007 – 2009 bylo analyzováno celkem 351 vzorků
od 16 druhů ryb. Microcystiny byly detekovány pouze u 53 vzorků jater, nejvyšší koncentrace microcystinů byly
zjištěny v játrech dravých druhů ryb (okoun, candát). V žádném z analyzovaných vzorků svaloviny nebyl obsah
microcystinů nad limitem detekce. Realizovaný monitoring prokázal nízkou úroveň kumulace toxinů v rybích
tkáních, navíc zjištované koncentrace microcystinů v tkáních ryb nejsou vysoké. Potenciální riziko ohrožení zdraví
člověka při konzumaci ryb je tak velmi nízké.
Reference:
1. Kopp, R., Palíková, M., Adamovský, O., Ziková, A., Navrátil, S., Kohoutek, J.,Mareš, J., Bláha, L.
(2013): Concentrations of microcystins in tissues of several fish species from freshwater reservoirs and
ponds. Environmental Monitoring and Assessment 185, 12: 9717-9727. ISSN 0167-6369 (IF=1,4)

Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Stránka 56

Projekt: Účinek hnojení na růst kořenů na vlhkých podhorských loukách
Řešitelé: Ing. Ivan Tůma, Ph.D.a kol.
Přínos: Výsledky pokusů ukazují, že hnojení chudých vlhkých podhorských luk má za následek vyšší primární
produkci kořenů. Toto ovšem platí jen do určité míry (90 kgN/ha), protože při nejvyšší dávce hnojení dochází
naopak ke snížení růstových parametrů kořenů. Získané výsledky signalizují ve vztahu k celkové produkci biomasy
různorodou roli těchto trávníků v akumulaci biomasy při různé úrovni hnojení.
Reference:
Holub, P., Tůma, I., Fiala, K. Effect of fertilization on root growth in the wet submontane meadow. Plant Soil
Environ., 2013, vol. 59, no. 8: 342–347 (IF 1,1)
Projekt: Nové poznatky ze studia biodiverzity vybraných skupin hmyzu
Řešitelé: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Přínos: První z řešitelů se dlouhodobě věnuje taxonomii čeledi mandelinkovití (Chrysomelidae) palearktické a
orientální oblasti. V roce 2013 publikoval pět prací v časopisech s IF (Zootaxa, Annales Zoologici, ZooKeys,
Zoological Studies, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae), kde je celkem popsáno 6 nových druhů pro vědu
a doplněny další nové poznatky. Výsledkem výzkumu minujících motýlů Pyrenejského poloostrova druhého
z řešitelů je objev dalších 4 nových druhů pro vědu a podrobná revize celé skupiny příbuzných druhů. Výsledky
byly publikovány v časopisech SHILAP Revista de Lepidopterologia a Tijdschrift voor Entomologie.
Projekt: Metody hodnocení struktury porostu obilnin využitelné pro zefektivnění jejich pěstování
Řešitelé: prof. Ing.Jan Křen, CSc., Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D., Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.,
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Přínos: Bylo provedeno shrnutí historického vývoje východisek a metodických postupů používaných pro
hodnocení vývoje struktury porostu obilnin. Jsou diskutovány přednosti a nedostatky metodických postupů
založených na:
- rozkládání výnosu obilnin na výnosové prvky
- růstové analýze
- modulárním pojetí růstu rostlin
- využití zákonitostí populační biologie rostlin
Uvedené metodické postupy jsou posouzeny z hlediska pracnosti i možností využití získaných informací.
Jsou naznačeny další možnosti inovací diagnostiky stavu a struktury porostu obilnin s využitím současné
úrovně poznání a nových technologií, umožňující stanovení spektrálních charakteristik plošným snímkováním
porostů a vyhodnocením digitálních snímků. Podle charakteru procesů podílejících se na utváření struktury
porostu bylo vegetační období obilnin rozděleno na tři části:
1. vegetativní, zahrnující období vzcházení a odnožování (BBCH 1 – 29)
2. generativní, zahrnující období sloupkování až metání (BBCH 30 – 59)
3. reprodukční, zahrnující kvetení, tvorbu a zrání zrna (BBCH 60 – 99)
Pro uvedená období bylo na základě maloparcelních pokusů prováděných na dvou lokalitách (Žabčice a
Kroměříž) provedeno podrobné vyhodnocení změn struktury porostu ozimé pšenice a jarního ječmene a jejich
spektrálních charakteristik pomocí normalizovaných rozdílů vegetačního indexu (NDVI). Byly analyzovány vztahy
mezi morfologickými charakteristikami struktury porostu a hodnotami NDVI. Na základě těchto analýz byly
stanoveny znaky a jejich hodnoty potřebné pro rozhodování o pěstitelských opatřeních vedoucích k
optimalizaci struktury porostu pšenice a ječmene v zemědělské praxi.
Reference:
1. Křen, J., Dryšlová, T., Neudert, L., Lukas, V.: Cereal canopy structure – its assessment and use in efficient
crop management. In Matovic, M. D, (Ed.): Biomass – sustainable growth and use. INTECH 2012 , p. 35-74,
ISBN 979-953-307-804-4
Projekt: Technologie pro precizní zemědělství
Řešitelé: Ing. Vojtěch Lukas, P.D., Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.
Přínos: Bylo provedeno ověření využitelnosti IT a DPZ při hospodaření na půdě v následujících oblastech:
a) aplikace bezdrátových senzorových sítí v agrometeorologickém monitoringu (využitelné
bezkontaktním sledovaní mikroklimatu v různých částech porostu)
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b) hodnocení pokryvnosti meziplodin na orné půdě s využitím metod analýzy obrazu (využitelné při kontrole
plnění dotačních titulů na meziplodiny)
c) metoda pro prostorovou interpretaci stavu rostlin ozimé pšenice v precizním zemědělství (využitelné pro
zpracování prostorově orientovaných informací při tvorbě aplikačních map)
Reference:
1. Kubíček, P., Kozel, J., Stampach, R., Lukas, V. Prototyping the visualization of geographic and sensor data for
agriculture. Computers and Electronics in Agriculture. 2013, vol. 97, pp. 83-91. ISSN 0168-1699
2. Lukas, V., Procházková, B., Smutný, V., Dryšlová, T., Neudert, L. Estimation of coverage of soil by the catch
crops using ground-truth imaging in visible spectrum. Növénytermelés. 2013, vol. 62, no. Supplement 1, pp.
425-428. ISSN 0546-8191
3. F. Rodriguez-Moreno, V. Lukas, L. Neudert, T. Dryšlová: Spatial interpretation of plant parameters in
precision agriculture with winter wheat. Precision Agriculture, ISSN 1385-2256, přijato do tisku.
Projekt: Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek
s ambivalentním nutričním účinkem
Řešitelé: prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc. a kol.
Přínos: Uplatnění netradičních a nových druhů pro výrobu pekařských, pekárenských a pečivárenských výrobků
s pozitivním nutričním účinkem
Reference:
1. Užitný vzor (č. přihlášky: E177314) – Chlebová směs pro přípravu vícezrnného chleba
2. Užitný vzor (č. přihlášky: E177317) – Mlýnské obilné směsi pro přípravu pekárenských a pečivárenských
výrobků
3. Užitný vzor (č. přihlášky: E177318) – Pekařská směs pro přípravu chleba a běžného pečiva
Projekt: Zařízení pro měření proměnlivého průtoku vzduchu součástmi dojicího zařízení
Řešitelé: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc., Ing. Jiří Fryč, Ph.D., prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., Ing. Josef Los, Ph.D.,
Dr. Ing. Radovan Kukla
Přínos: Vyvinuté zařízení je využitelné v oblasti výzkumu pro měření krátkých dynamických změn průtoku
vzduchu, je možné je použít i v zemědělské prvovýrobě pro servis a kontrolu správné funkce dojicích zařízení.
Reference:
Užitný vzor PUV 2013-27784 Zařízení pro měření proměnlivého průtoku vzduchu součástmi dojicího
zařízení
Projekt: Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
Řešitelé: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. doc. Ing. Vlastimil Chrást, CSc., Ing. Michal Jukl, Ing. Dušan Slimařík,
Ing. Antonín Skřivánek, Ing. Jakub Katrenčík, Ing. Stanislav Koláček, Ing. Jaromír Tlačbaba
Přínos: V rámci řešení projektu IGA AF MENDELU byly zkonstruovány užitné vzory pro nanofiltraci kapalin,
analýzu destrukčních procesů vnitřních ploch potrubí a pádová měření
Reference:
1. Užitný vzor UPV 25551 – Zařízení pro nanofiltraci kapalin
2. Užitný vzor UPV 25552 – Pádové zařízení
3. Užitný vzor UPV 25796 – Zařízení pro analýzu degradačních procesů vnitřních ploch potrubí
Projekt: Přední umístění na mezinárodním porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice
a jarního ječmene
Řešitelé: prof. Ing. Jan Křen, CSc., Ing. Martin Houšť, Ing. Karel Klem, Ph.D.
Přínos: Ve vegetačním období 2012/2013 se řešitelé za AF MENDELU zúčastnili mezinárodního porovnávání
pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene, organizovaného Zemědělským výzkumným ústavem
Kroměříž, s. r. o. Pěstební technologie těchto plodin navržené zúčastněnými organizacemi (11 u ozimé pšenice a 9
u jarního ječmene) byly realizovány v maloparcelních polních pokusech a po jejich sklizni ekonomicky vyhodnoceny
příspěvkem na úhradu (rozdíl tržeb a přímých nákladů). Pěstební technologie prezentované za AF MENDELU byly
vyhodnoceny na prvním místě ze 16 u jarního ječmene a na čtvrtém místě z 22 u ozimé pšenice.
Reference: S výsledky, které byly zveřejněny 22. 11 .2013, bude seznámena zemědělská praxe v odborných
publikacích a na konferencích, včetně konference pro zemědělskou praxi MendelInfo v únoru 2014.
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4.

Publikační aktivita

4.1

Přehled počtu a druhu publikací
AF

Mono- Původní

MENDELU

grafie vědecké

Ústav

Z toho

Z toho v

Články

Z toho v Populárně

Celkem

Recenze

v impakt.

zahraničí ve sbor- zahraničí

vědecké

publikací Expertízy

práce

časopisech

nících

články

Posudky

211

1

12

6

7

5

0

0

15

151

215

1

25

6

21

50

8

9

85

40

217

4

43

10

20

41

5

1

89

4

219

2

16

6

6

30

7

24

72

21

221

1

48

8

18

48

9

14

110

71

222

5

7

2

2

51

14

20

83

47

223

0

13

13

8

7

0

6

26

4

224

0

36

18

17

27

1

7

70

87

225

0

3

3

3

0

0

0

3

32

227

0

3

3

3

0

0

0

3

32

228

3

26

4

4

28

4

6

63

22

234

1

21

3

6

42

4

4

68

28

235

0

15

3

4

47

3

7

69

28

239

0

80

79

79

42

5

0

121

110

AF celkem

18

348

164

198

418

60

98

877

677

Graf č. 5 - Přehled počtu a druhů publikací 2009 – 2013
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4.2

Výsledky aplikovaného výzkumu

Ústav AF
215
219
221
224
225
227
228
235
239
AF celkem

4.2.1

Certifikovaná metodika

Užitný vzor

2

4
3
3

Patent

Prototyp, funkční vzorek
1

1
1*
1*
1*

6
1*
3

4

17

5

1

Výsledky aplikovaného výzkumu – detaily a poznámky

Ústav 215
Užitné vzory :
KRÁL, V. ,PÝCHA, R., VAVERKOVÁ, M., ADAMCOVÁ, D., KOTOVICOVÁ, J., TOMAN, F.:
Odvodňovací systém skládky pro havarijní stav vody
25081, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika
VAVERKOVÁ, M., ADAMCOVÁ, D., TOMAN, F., KOTOVICOVÁ, J.: Testovací rám
URL: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1897535&lan=cs
ADAMCOVÁ, D., VAVERKOVÁ, M., KOTOVICOVÁ, J., TOMAN, F.:
Ukotvený sledovací rám
Funkční vzorek :
VAVERKOVÁ, M., ADAMCOVÁ, D., TOMAN, F.:
Zásobník pro časové sledování vzorků
25903, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika.
URL: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2031421&lan=cs
(užitný/prům. vzor)
Ústav 219
Certifikované metodiky :
BADALÍKOVÁ, B., ŠAFRÁNKOVÁ, I.:
Vliv zapravení štěpky z vinné révy na půdní prostředí a fytopatogeny
Metodiky 21/13, Zemědělský výzkum Troubsko, 2013, 21 s. ISBN 978-80-905080-6-4.
ŠAFRÁNKOVÁ, I.:
Integrovaná ochrana okrasných rostlin r. Hemerocallis, Iris, Paeonia, Rosa
a Rhododendron
Metodika – realizační výstup programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin
a zachování jejich genových zdrojů Státního fondu životního prostředí č. 03231038.
Botanický ústav AV ČR v. v. i., Chotobuz, 2013, 58 s.
Užitné vzory :
LAKNEROVÁ, I., VACULOVÁ, K., EHRENBERGEROVÁ, J., STEHNO, Z. (VÚPP, Agrotest Fyto, MENDELU a VÚRV)
Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Stránka 60

Č. přihlášky: E177314 – Chlebová směs pro přípravu vícezrnného chleba
Č. přihlášky: E177317 – Mlýnské obilné směsi pro přípravu pekárenských a pečivárenských
výrobků
Č. přihlášky: E177318 – Pekařská směs pro přípravu chleba a běžného pečiva
Ústav 221
Užitné vzory :
JUNGA, P., TRÁVNÍČEK, P., VÍTĚZ, T., KRČÁLOVÁ, E., VÍTĚZOVÁ, M.:
Laboratorní anaerobní fermentor pro zpracování biologicky rozložitelných netekutých substrátů
M. 25456, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika, URL:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1939815&lan=cs
KRČÁLOVÁ, E., VÍTĚZOVÁ, M., JUNGA, P., MAREČEK, J., VÍTĚZ, T., TRÁVNÍČEK, P.:
Poloprovozní kompostovací reaktor
P. 25460, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika
TRÁVNÍČEK, P., JUNGA, P., VÍTĚZ, T., VÍTĚZOVÁ, M., MAREČEK, J., KRČÁLOVÁ, E.:
Víko laboratorního anaerobního fermentoru
25907, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika, URL:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1938706&lan=cs
Ústav 224
Certifikovaná metodika :
MAREŠ, J. a kol.:
Optimalizace obsádky a krmení ryb v recirkulačním systému dánského typu
R05/2012/ 4576/2013-16230/Nmet, Certifikovaná metodika ze dne 12.2.2013
Ústav 225
* Jedná se o patentovou přihlášku, udělení patentu je v řízení
Ústav 227
* Jedná se o patentovou přihlášku, udělení patentu je v řízení
Ústav 228
Užitný vzor :
VOTAVA, J.:
Přikrmovací zařízení
25994, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika
KUMBÁR, V., ŽÁK, M., DOSTÁL, P., VOTAVA, J.:
Pádové zařízení
25552, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika
FAJMAN, M., ČUPERA, J., ŽÁK, M.:
Paleta pro pevná paliva z biomasy
24960, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika
VOTAVA, J., FAJMAN, M., ČUPERA, J., ŽÁK, M.:
Systém pro přípravu metalografických preparátů
25761, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika
VOTAVA, J., KUMBÁR, V., DOSTÁL, P., KOTUS, M.:
Zařízení pro analýzu degradačních procesů vnitřních ploch potrubí
25796, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika
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DOSTÁL, P., KUMBÁR, V., VOTAVA, J., LEV, J.:
Zařízení pro nanofiltraci kapalin
25551, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika
Ústav 235
* Certifikovaná metodika a užitný vzor ve schvalovacím řízení

5.

Členství v odborných institucích

5.1

Zastoupení pracovníků AF MENDELU v odborných institucích a společnostech 2013

AF
MENDELU
Ústav
211
215
217
219
221
222
223
224
225
227
228
234
235
239
AF Celkem

5.2

Vědecké Vědecké Vědecké
Vědecké
Komise Redakční Redakční
Rady
rady
společnost společnost grantových
rady
rady
Celkem
ČR, SR

zahraničí

1
5
12
11
6
1
2
1
1
1
2
5
1
48

2

1

3

ČR

zahraničí

agentur

ČR

zahraničí

14
3
5
17
19
13
2
12

6
5
2
5
8
5

3

1
5

1
3
1

1
1
9
11
3
2

3
3

95

31

1
7
2
7

2

4
1
1
2
1

3

6
3
4

1
7

33

1
4

26
16
14
41
42
33
8
22
7
7
19
18
16
8

18

235

2
5
2
1
1
1

Vývoj zastoupení pracovníků AF MENDELU v odborných institucích od roku 2009

Ústav
AF
Mendelu
AF 2009
AF 2010
AF 2011
AF 2012
AF 2013

Vědecké Vědecké Vědecké
Vědecké
Komise Redakční Redakční
rady
rady
společnost společnost grantových
rady
rady
Celkem
ČR, SR zahraničí
ČR
zahraničí
agentur
ČR
zahraničí
60/55
49/60
52/49
56/52
48/56

3/1
1/3
1/1
2/1
3/2

133/101
88/133
94/88
119/94
95/119

45/48
42/45
45/42
44/45
31/44

18/13
12/18
10/12
17/10
7/17

34/25
25/34
26/25
41/26
33/41
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12/9
10/12
16/10
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302/255
229/302
238/229
295/238
235/295
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Zastoupení pracovníků AF v odborných institucích a společnostech se v roce 2013 ve srovnání s rokem
2012 celkově výrazně snížilo, a to přibližně o 20%. Tento pokles se týká všech tuzemských institucí a také
zastoupení ve vědeckých společnostech v zahraničí, s výjimkou vmírného zvýšení členství v zahraničních vědeckých
a redakčních radách. Varovný je však meziroční propad zastoupení v komisích grantových agentur o 59%.

5.3

Členství ve významných zahraničních společnostech a redakčních radách

Název společnosti

Jména členů

Sensors – redakční rada

prof. Ing. René Kizek, Ph.D.

Journal of biochemical technology

prof. Ing. René Kizek, Ph.D.

European association for the promotion of research into dynamic
behaviour of materials and its applications, (EURODYMAT)

prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.

Central European Journal of Energetic Materials – redakční rada

prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.

TechNet Aliance

prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.

Scientific Journals International

prof. Ing. René Kizek, Ph.D.

American Society of Plant Biologists

prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.

European Society for New Methods in Agricultural Research

prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc. –
vicepresident
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc. – člen výboru

International Association
Biotechnology

for

Plant

Tissue

Culture

Federation of European Societes of Plant Biology

and

prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.

International Plant Growth Substances Association

prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.

Österreichische Grünland Gesellschaft

prof. Ing. František Hrabě, CSc.

European Society for Soil Conservation

doc. Dr. Ing. Milada Šťastná

Asociacion Mundial de Ingenieros Agronoms

doc. Dr. Ing. Milada Šťastná

European Countryside – redakční rada

doc. Dr. Ing. Milada Šťastná
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

International Commission on Irrigation and Drainage – ICID

doc. Dr. Ing. Milada Šťastná

Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Deutsche Gesellschaft für Pflanzenernährung

doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
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Gesellschaft für Pflanzenzüchtung

prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc.

Redakční rada Pflanzenbauwissenschaften (Ulmer, Stuttgart, SRN)

prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc.

Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften e.V.

prof. Ing. Jan Křen, CSc.

Redakční rada Plant Protection Science

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.

European Society of Agronomy (ESA)

prof. Ing. Jan Křen, CSc.
doc. Ing. Josef Zehnálek, CSc.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

European Weed Research Society (EWRS)

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

European Association for Potato Research

prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.

Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast
European Countries

Ing. Blanka Kocourková, CSc.

FAO/CIHEAM – Lowland Grasslands Sub-Network

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.

European Working Group on Viruses of Graminae

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.

World´s Poultry Science Association (WPSA)

prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.

Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.

prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Evropská komise výživy drůbeže při WPSA

prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.

Redakční rada série knižních monografií “Microlepidoptera of
Europe”, Stenstrup, Dánsko
Redakční rada časopisu Polskie Pismo Entomologiczne

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

Societas europaea lepidopterologica

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

Sociedad hispano – luso americana de lepidopterologia

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

International Fertiliser Society

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA)

prof. RNDr. Michal Pöschl, CSc.

Slovenská akademie zemědělských věd

prof. Ing. Jan Křen, CSc.

International Federation of Automatic Control (IFAC)

doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.

International Commission of Agricultural Engineering (CIGR)

doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.

European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng)

doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.

EUCARPIA, obilnářská sekce

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Redakční rada – Agriculture – Agriculture of the Future, University
Craiova, Romania
Brazilian Soil Science Society

prof. RNDr. Michal Pöschl, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc

doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D
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European Weed Research Society (EWRS)

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

International Soil Tillage Research Organization (ISTRO)

prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Ing. Blanka Procházková, CSc.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Ing. Jan Winkler, Ph.D.

American Geophysical Union

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

6.

Spolupráce s externími partnery, místní a regionální správou

6.1

Ústav biologie rostlin (211)





6.2

V rámci studia molekulárních markerů u obilovin ústav spolupracuje se Zemědělským výzkumným ústavem
Kroměříž, s. r. o., Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským
v Brně
Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích v rámci řešení úkolů
projektu NAZV QH 81101 a projektu MŽP SP/2d4/83/07,
V rámci řešení projektu GAČR 204/09/H002 zaměřeného na aplikaci metod molekulární biologie u rostlin
s Biofyzikálním ústavem AV ČR
V rámci řešení projektu NAZV QI 91A229 zaměřeného na tvorbu rezistentních linií luskovin s Agritec
Šumperk, UP Olomouc a Biologickým centrem AV ČR, České Budějovice
Ústav aplikované a krajinné ekologie (215)






6.3

V rámci řešení úkolů výzkumných projektů ústav spolupracuje s
Krajským úřadem JmK – odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody a krajiny – účast na
pořádaných seminářích, konzultace nové legislativy, rozbor řešení praktických problémů
Obcemi Mohelno, Dukovany, Senorady a Lhánice – problematika péče o dřeviny a významné krajinné prvky
zahrnující např. pomoc s přípravou podkladů k žádostem o dotace či vlastní realizaci navrhovaných zásahů
Sdružením obcí Sokolov východ – spolupráce v rámci mezinárodního projektu Interreg IV C pod názvem
ReSource, řešení otázky revitalizace regionu po těžbě
Mezi další spolupracující organizace patří: Centrální kompostárna Brno, SITA, a. s. (kompostárna, skládka)
společný výzkum rozložitelnosti bioplastů, TKO Štěpánovice. (kompostárna, skládka), VŠCHT, Praha , Český
hydrometeorologický ústav a VÚMOP
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (217)





Poloprovozní pokusy, odborné konzultace a semináře, polní dny, práce v odborných komisích
a organizacích :
Dlouhodobé polní pokusy pro potřeby zemědělského výzkumu, MZe a zemědělského poradenství
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.)
Poloprovozní pokus s různým zpracováním půdy a zakládáním porostů kukuřice na zrno (Agroservis, 1.
zemědělská Višňové, a. s.)
Poloprovozní pokus s různými způsoby zakládání porostů máku (Rostěnice, a. s.)
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6.4

Odborný výklad k dlouhodobým pokusům na polním dnu Výzkumného ústavu rostlinné výroby (Výzkumná
stanice Ivanovice na Hané)
Státní rostlinolékařská správa
Rozhodčí na Mistrovství ČR v orbě (Společnost pro orbu ČR)
Komise ÚKZÚZ pro doporučování odrůd pšenice a ječmene
Rada VÚRV Praha, v. v. i.
Odrůdová komise při MZe ČR
organizování polních dnů na polní pokusné stanici v Žabčicích (MendelInfo 2013,
MendelAgro 2013 a Slunečník 2013)
Opětovná účast za ČR v mezinárodním porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage
v SRN (Bernburg-Strenzfeld, spolková země Sachsen-Anhalt)
Česká pedologická společnost
Česká bioklimatologická společnost
Česká akademie zemědělských věd
Registrační pokusy (Syngenta CZ, SRN, Arysta, Seed Service, F+N Agro)
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (219)

Ústav poskytuje širokou poradenskou a konzultační činnost odborným institucím, úřadům státní správy a
zemědělské praxi v oblasti šlechtění rostlin, vyhodnocení experimentálních dat, volby odrůd polních plodin,
technologického poradenství, rostlinných komodit pro léčivé, aromatické a kořeninové rostliny a také v oblasti
invazních druhů hmyzu a regulace škůdců rostlin, determinace patogenů a možnosti ochrany rostlin. V rámci
poskytované poradenské činnosti spolupracuje zejména s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního
prostředí ČR, Agrární komorou ČR, ÚKZÚZ, s Českou společností rostlinolékařskou, Státní rostlinolékařskou správou
(Brno, Opava, Ústí nad Orlicí), VÚRV Praha, v. v. i. a s některými soukromými subjekty, např. Agritec Šumperk, VÚB
v Havlíčkově Brodě, Elita semenářská, a. s., RAGT Czech, s. r. o. – ŠS Branišovice, Limagrain Central Europe Cereals,
s. r. o. – ŠS Hrubčice, Agro Tuřany, ZZN Havlíčkův Brod, a. s.
Mezi další spolupracující organizace patří: ÚKZÚZ Brno; Státní rostlinolékařská správa; VÚRV Praha;
Výzkumný ústav pícninářský, Troubsko; ZVÚ Kroměříž; Agritec, s. r. o.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův
Brod, s. r. o.; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.; MAS Poličsko; Zemědělské družstvo Maleč; Selgen, a. s.;
RAGT Czech, s. r. o; Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.; Elita semenářská, a. s.; Bayer, s. r. o.; MEDIPO AGRAS
H.B., spol. s r. o.; Oseva, a. s.; BOR, s. r. o. Choceň.
6.5

Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (221)








Spolupráce s firmou KWS OSIVA, s. r. o. z hlediska realizace polních experimentů a publikačních aktivit
(poster oceněný 3. místem na mezinárodním sympoziu v Číně) a zabezpečení tlumočení z NJ na
mezinárodní konferenci „Energetické plodiny 2013“
Spolupráce s firmou K+S Kassel (SRN) z hlediska zabezpečení přednášek pro zemědělskou praxi na
odborných seminářích
Spolupráce s AGROFERT HOLDING, a. s. při testování a registraci nových hnojiv a při zajišťování přednášek
pro praxi
SPUR, a. s., Zlín, COC, s. r. o., Rybitví, ASIO, spol. s r. o. Brno, Botanický ústav AV ČR, v. v. i. – Oddělení
experimentální fykologie a ekotoxikologie, Brno – spolupráce v rámci projektu TAČR TA 01010356
„Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu“
Testování nových druhů hnojiv společností Lovochemie, a. s., Duslo, a. s., Fertistav, a. s. a TIMAC AGRO
CZECH, s. r. o. u pšenice ozimé, řepky ozimé a kukuřice na zrno
JIC – Voucher Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy
při současném zamezení znečištění podzemních vod
Další spolupracující organizace: ASIO, spol. s r. o., Spur, a. s., Zlín, Centrum organické chemie, Rybitví,
Výzkumný ústav mlékárenský, Praha, Výzkumný ústav chovu skotu, Rapotín, Botanický ústav AV ČR –
Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno –
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Ústav hygieny a technologie mléka, ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., BIOCONT
LABORATORY, spol. s r. o., Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, LEV Banín, s. r. o., výroba a
prodej produktů rostlinné výroby, Šindler Josef – soukromý zemědělec, Brněnské vodárny a kanalizace, a.
s., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., AMAGRO, s. r.
o., NP Podyjí

6.6

Ústav výživy zvířat a pícninářství (222)






6.7

Spolupráce probíhá dlouhodobě s :
Výzkumnými ústavy: VÚŽV Praha, v. v. i.; VÚCHS Rapotín, s. r. o.
Univerzity: VFU Brno; SPU v Nitře; ZF JU České Budějovice; UVL Košice; Politechnika Opolska w Opolu
(Katedra techniki rolniczej i lesnej)
Firmami: Mikrop Čebín; Sano – Moderní výživa zvířat; Agrokonzulta Žamberk, s. r. o.; Bioferm CZ, s. r. o.;
Medipharm CZ, a. s.; VVS Verměřovice, s. r. o.; Alltechnology CZ, KWS osiva, s. r. o.; Mráz Agro, s. r. o.;
Seed Service, s. r. o.; Beuker Slovakia, s. r. o.; Victus LA, s. r. o.; ZEMSPOL, a. s., Sloup
Regionálními správami: Agrární komora Brno venkov, Agrární komora Uherské Hradiště, Agrární komora
Jeseníky, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras,
zastupitelstvo městyse Mohelno
Ministerstvem zemědělství, odborem vědy a výzkumu – NAZV

Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (223)

Probíhá spolupráce na grantových projektech s pracovištěm Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Liběchov na téma analýzy exprese a polymorfismu kandidátních genů regulujících vývoj a růst svalů prasat a studia
chromozómových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuku u prasat. Výzkumná spolupráce probíhá i s Katedrou
speciální zootechniky Zemědělské fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích na téma zlepšování
produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky.
Ústav dále úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem veterinárních léčiv na studiu imunologických
vlastností vybraných probiotik a Ústavem patologické fyziologie LF MU v rámci problematiky diagnostiky receptorů
na nádorových prostatických buňkách.
6.8

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (224)

Spolupráce probíhala s různými soukromými i státními subjekty. Byla realizována poradenská činnost
ohledně krajinného managementu (agroenvironmentální programy, péče o chráněná území), včelařské pracoviště
poskytuje trvale poradenství týkající se chovu včel, otrav včel apod. Na základě požadavků Agentury ochrany
přírody a krajiny se pracovníci ústavu účastní průzkumů a studia biodiverzity chráněných území, zemědělské
krajiny a konkrétních agroekosystémů. Pokračuje spolupráce pracovníků oddělení zoologie s firmou Biocont
Laboratory na posuzování vlivů různých způsobů hospodaření a ochrany rostlin zejména ve vinicích na biodiverzitu
a životní prostředí.
Oddělení rybářství a hydrobiologie pokračovalo v dlouholeté spolupráci s MRS Brno a jednotlivými MO
MRS v oblasti hospodaření na rybářských revírech. Na základě požadavků ČRS a MRS se oddělení podílelo na
zajištění průběhu kurzů a zkoušek pro získání oprávnění pro výkon funkce rybářského hospodáře a rybářské stráže,
a to ve spolupráci i s příslušným odborem MZe ČR. S provozními subjekty dále pokračovala spolupráce
s Rybníkářstvím Pohořelice, a. s., Kinský Žďár, a. s. v oblasti hodnocení vlivu klimatických změn na hospodaření
těchto subjektů, dále pak s podniky Rybářství Třeboň Hld. a. s., Rybářství Hodonín, s. r. o. a ESOX – Štičí líheň
Tábor, s. r. o. Zároveň oddělení rybářství a hydrobiologie zastupuje univerzitu ve výběrové komisi pro opatření 3.4.
Pilotní projekty OP Rybářství. Nadále probíhala konzultační činnost oddělení v oblasti výroby krmiv pro ryby
(KrmiMo, spol. s r. o., Tetčice; VKS Pohledští Dvořáci, a. s., Havlíčkův Brod; VKS PaP, a. s. Újezd u Brna a Výroba
krmiv, spol. s r. o., Stříbrné Hory) a firmou Agrico Třeboň. Pokračovala spolupráce s dalšími provozními rybářskými
podniky (konzultační činnost, přímá spolupráce).
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6.9

Ústav molekulární biologie a radiobiologie (225)

V rámci řešení grantových projektů pracovníci ústavu spolupracují s Ústavem experimentální botaniky AV
ČR, v. v. i., Centrem regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum, PřF UP Olomouc, Přírodovědeckou
fakultou UK Praha, Department of Molecular Systems Biology University of Vienna, a Agritec Šumperk. Neformální
spolupráce probíhá s Institute for Biology II University of Freiburg a Department of Plant Systems Biology Ghent
University.
Vedle zahraniční spolupráce s řadou institucí související s funkcí sekretáře ESNA zvláště při přípravě a
realizaci výročních konferencí v různých státech Evropy se na domácí půdě v oblasti pedagogické i výzkumné
(radiologie, radioekologie, radiobiologie) stále udržuje již tradiční a poměrně rozsáhlá spolupráce s Ústavem
biochemie a biofyziky FVHE, oddělení biofyziky a radioizotopů (VFU Brno), Univerzitou obrany Brno, Klinikou
nukleárních metod FN Brno – Bohunice, Centrem výzkumu Řež, s. r. o., JE Dukovany, firmou GEORADIS, s. r. o. a
Oddělením nukleární medicíny a PET centra Masarykova onkologického ústavu v Brně.

6.10


































Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky (227)
Veletrhy Brno, a. s., KÚ JmK, VAÚ Věž, a. s., Agrostroj Pelhřimov, Pivovar Litovel, a. s., Pivovar Černá Hora,
a. s., VÚZT Praha, UPP Praha, AGROPT Pačlavice, s. r. o., ZD Janovice, ZD Rostění, ZD Morkovice, ZD
Hostěnice, Lapaservice, s. r. o, KEIPIM Brno, ČKSLPU Brno, Invensys systems, s. r. o., TC MACH, s. r. o.,
AQUA PROCON, s. r. o., Moravské naftové doly, ČEZ
Strojírny Olšovec, s. r. o. – vývoj zařízení
GEPRO, a. s. – geoinformační technologie
Cukrovar Vrbátky – přednášky a výzkumná činnost
Cukrovar Prosebnice – přednášky a výzkumná činnost
AGROPT Pačlavice, s. r. o. – přednášky a výzkumná činnost
Tomášek servis, s. r. o. – konzultační činnost
Zemspol, s. r. o – přednášky
Bilfinger Berger – konzultační činnost
ADAST Adamov, s. r. o – konzultační činnost
Město Adamov – konzultační činnost v oblasti využití GIS
Obec Němčičky – konzultační činnost
MěÚ Mikulov – poradenství
Pivovar HOLBA, a. s. Hanušovice, Ardanas, PMS Přerov, a. s. – výzkum, vývoj
KWS OSIVA, s. r. o. – přednášky, poradenství, výzkum
EVECO Brno – konzultace, přednášky
ŠAMATA – konzultace, výzkum
Domino cubes, s. r. o.
Siemens Česká Republika
SKF Ložiska, a. s.
Edest, s. r. o.
Elesa Ganter, GmBH
VUT Brno ÚPEI – konzultace, výzkum
Pekárna Pelhřimov – výzkum
Kornfeil, s. r. o. – konzultace, výzkum
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. – konzultace, výzkum, vývoj
FORTEX-AGS, a. s. – konzultace, výzkum, vývoj
ČEZ Prodej, s. r. o. – konzultace, výzkum, vývoj
ROmiLL, spol. s r. o. – konzultace, výzkum, vývoj
BAKTOMA spol. s r. o. – konzultace, výzkum, vývoj
ATHEA INTERNATIONAL, s. r. o. – konzultace, výzkum, vývoj
Renergie, s. r. o. – konzultace, výzkum, vývoj
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6.11













6.12

VUT Brno FP – pedagogická činnost
Člen technické pracovní skupiny Ministerstva zemědělství ČR pro aplikaci Zákona o IPPC v resortu MZe pro
komoditu č. 6. 5.
Člen poradního orgánu ředitele Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR
Člen pracovní skupiny MZe – Ústředního pozemkového úřadu pro zhotovení „Metodického návodu
k provádění pozemkových úprav“ a vypracování „Technického standardu plánu společných zařízení
v pozemkových úpravách“
Externí posuzovatel Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

Ústav techniky a automobilové dopravy (228)
Spolupráce ústavu tradičně probíhá s :
Škoda Auto, a. s. – výzkum v oblasti konstrukce, tvorba metodik zkoušení
Zetor Tractors, a. s. – spolupráce ve výzkumu a vývoji traktorů
TÜV SÜD Czech, s. r. o. – realizace zkoušek vozidel pro homologační řízení
Agrotec, a. s. – zkoušení traktorů
IDEAL – Trade Servis, spol. s r. o. – spolupráce v oblasti hodnocení životnosti povrchové ochrany kovových
materiálů
Agromotor, s. r. o. Velké Meziříčí v oblasti technologie renovací – formou konzultací k vytypovaným
problémům
Agri CS, a. s. – výzkum a zkoušení traktorů v oblasti tahových vlastností
Agrární komora ČR – přednášky pro členy v sektoru techniky a mechanizace zemědělství (10 přednášek)
NEKOR, s. r. o. – konzultační a poradenská činnost v oblasti protikorozní ochrany, konzultace BP a DP
VUT FSI ÚK a firma DAVAR, s. r. o. – měření a publikační činnost v oblasti akustické emise, konzultace
materiálové, konstrukční, metodické
HTH Brno – vývoj a konstrukce zařízení v oblasti metalografie a fraktografie,
Farmet, a. s. – konstrukce zemědělských strojů, korozní poradenství, DP a DisP

Ústav technologie potravin (234)

Ústav dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným ústavem pro chov skotu, s. r. o. v Rapotíně, Výzkumným
ústavem mlékárenským, s. r. o. v Praze, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně,
Zemědělským výzkumným ústavem, s. r. o. v Kroměříži a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a. s.
v Brně. Probíhá spolupráce s Hamé, s. r. o. Babice v oblasti údržnosti hotových pokrmů, dále v problematice
pasterovaných masných výrobků a dětských výživ, dále spolupráce s organizací Biokont CZ, s. r. o. v oblasti
ekologického chovu dojnic, s firmou Makovec, a. s. v Prostějově v oblasti masné výroby a s jatky Zepo Bořitov,
družstvo, spolupráce v oblasti hodnocení kvality vepřového masa. S firmou Hadač a Zapletal, s. r. o. spolupracuje
ústav v oblasti problematiky výroby a inovace sortimentu masných výrobků a s jatky Moravský Krumlov na
problematice genetických zdrojů u prasat. S Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a podnikem
Steinhauser, s. r. o. byla započata spolupráce na kontrole jakosti masa prasat dovážených ze SRN. S firmou
Hollandia, a. s. spolupracuje ústav na projektu Studium dekarboxyláza-pozitivních bakterií mléčného kysání
vybraných probiotik.
Dále pokračuje spolupráce s farmami Šošůvka, Olešenka, Senince na Hané a Ratibořice v oblasti hygieny a
zpracování mléka na mléčné výrobky. Prostřednictvím projektu OP VK pokračuje spolupráce s následujícímí
partnery: Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o. Rapotín, Výzkumný ústav mlékárenský, s. r. o. a Jihočeská
Univerzita v Českých Budějovicích na řešení problematiky komplexního vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu,
profesních pracovníků – farmářů a VŠ studentů v oblasti produkce, zpracování a kontroly jakosti mléka a
popularizaci jeho konzumace. Se Společností pro výživu pokračuje spolupráce ve vzdělávání studentů a pracovníků
v oblasti zpracování potravin na pokrmy vzhledem k zachování jejich jakostních charakteristik. S Výzkumným
ústavem bramborářským, s. r. o. v Havlíčkově Brodě pokračuje spolupráce na studiu jakosti hlíz a inovaci jejich
stolní hodnoty. S firmou Penam probíhá spolupráce týkající se studia kvality droždí pro pekařské výrobky, s firmou
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Emco spolupráce týkající se kvality bezpluchého ovsa a výroby a kvality ovesných vloček a s firmou Pasta Impianti,
s. r. o. spolupráce na studiu kvality těstovin vyrobených válcováním a lisováním. Se Zemědělským výzkumným
ústavem Kroměříž, s. r. o. a firmou Agrotest fyto, s. r. o. v Kroměříži probíhá spolupráce ohledně studia kvality
pšenic s barevným endospermem. Pokračují další spolupráce s firmami Půlpánová, Ireks-Enzyma, Enzymo Plus, s. r.
o., Brno, ALFA mlýn a balírna Pouzdřany, Šlechtitelská stanice Branišovice, B – NATUR, DITANA, spol. s r. o., LITOLAB,
spol. s r. o., YARA Agri Czech Republic, s. r. o. a Sdružení pro ječmen a slad. Spolupráce s Výzkumným ústavem
pivovarským a sladařským, a. s. Brno se týká fyziologických aspektů kvality sladovnického ječmene. Se Sladovnou
Bruntál, spol. s r. o. probíhá spolupráce týkající se použití sladových výtažků do pekařských výrobků a do perníků a
na parametrech sladu ve vztahu ke vstupní surovině. Se Sladovnou Bernard, a. s. v Rajhradě spolupráce na vlivech
působících na ječmen vzhledem ke gushingu u piva, s firmou Kobzik na kvalitě piva s ohledem na technologický
postup a vstupní suroviny a s firmou Ekoprodukt na vývoji nových cereálních výrobků.
Od září 2013 probíhala spolupráce s Krajským úřadem Jihomoravského kraje na stanovení přítomnosti
metylalkoholu v alkoholických nápojích. Pokračuje spolupráce s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem
zemědělským v Brně na monitoringu cizorodých látek v rámci České republiky. Ve spolupráci s Regionální agrární
komorou pokračuje spolupráce na soutěži Regionální potravina a Chuť jižní Moravy. S europoslankyní MUDr. Olgou
Sehnalovou, MBA a s Českou televizí proběhla spolupráce na organizaci senzorického hodnocení a porovnávaní
potravin stejných značek vyrobených v ČR a v Rakousku a Belgii.

6.13

Ústav chovu a šlechtění zvířat (235)

Spolupráce ústavu tradične proběhla se:
 Svazem chovatelů českého strakatého skotu, holštýnského skotu, Svazem chovatelů ovcí a koz, Svazem
českého teplokrevníka, Ústřední evidencí koní, Hřebčincem Tlumačov a Hřebčínem Napajedla, a. s., s
firmou GenAgro Říčany, JAVE PORK, a. s., chovatelským družstvem Impuls, Zoo Lešná a Olomouc.
Spolupráce probíhá na úrovni pedagogické, kdy výuku odborných předmětů doplňují odborníci
z praxe, v podnicích probíhají exkurze studentů.
 Druhá oblast spolupráce se týká vědecké činnosti, kdy ve spolupráci se svazy chovatelů a jednotlivými
zemědělskými podniky probíhá řešení výzkumných úkolů, diplomových a disertačních prací.

6.14

Ústav chemie a biochemie (239)

Dlouhodobě je rozvíjena spolupráce ústavu s VŠCHT Praha a ČZU v Praze v oblasti identifikace a stanovení
přírodních látek v rostlinných a živočišných materiálech (1 projekt GA ČR). Během dlouhodobé spolupráce s LF UP
Olomouc (1 projekt GA ČR) byly získány zajímavé výsledky v oblasti studia interakcí biomolekul (peptidů, enzymů,
bílkovin aj.) s nízkomolekulárními sloučeninami (farmaka, antioxidanty, cytostatika apod.) a byl z velké části
objasněn metabolizmus detoxikace benzochinolinových alkaloidů u krys a vyvráceny některé přežívající mylné
závěry.
Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou MU Brno se rozvíjí zejména v oblasti tzv. speciační analýzy (určení
fyzikálně-chemických forem), především stanovení organometalických forem rtuti (methyl-, ethyl- a fenylrtuť)
vedle anorganické iontové formy pomocí HPLC-AFS a kapilární elektroforézy s unikátním bezkontaktním
konduktometrickým detektorem (C4D) a v oblasti identifikace a stanovení významných biochemických sloučenin.
Spolupráce s Mikrobiologickým ústavem AV ČR (pracoviště Třeboň) probíhá v oblasti výzkumu
sekundárních metabolitů řas a sinic (1 projekt GA ČR). Byly identifikovány a kvantifikovány deriváty kyseliny
benzoové a skořicové, které byly u sledovaných druhů řas a sinic popsány poprvé.
Navrhování nových materiálů pro elektrochemická čidla je prováděno v úzké spolupráci s Ústavem
mikroelektroniky Vysokého učení technického v Brně.
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7.

Hodnocení vědy a výzkumu, SWOT analýza

Agronomická fakulta rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost v řadě oblastí základního i aplikovaného výzkumu.
Navrhovatelé z ústavů sami a také s pomocí projektového manažera fakulty vyhledávají grantové příležitosti a
v rámci fakulty jim je poskytována rozsáhlá podpora.
7.1

SWOT analýza

Silné stránky
 dlouholetá tradice specializovaného zemědělského, environmentálního a potravinářského výzkumu na
fakultě
 dlouholetá spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti v tuzemsku i v zahraničí
 vysoká odborná úroveň řady akademických pracovníků a jejich uznání ve vědecké komunitě i odborné
veřejnosti
 vyváženost základního a aplikovaného výzkumu
 dlouhodobě vysoký podíl řešených výzkumných projektů od externích poskytovatelů
 tradiční široká spolupráce s praxí
 realizace výstupů aplikovaného výzkumu prvovýrobci a zpracovateli
Slabé stránky
 dosud nízká participace pracovníků fakulty na velkých mezinárodních projektech
 nízká mobilita výzkumných pracovníků fakulty v rámci možností mezinárodní spolupráce a jejich slabá
jazyková vybavenost
 nerovnoměrné pracovní nasazení jednotlivých akademických pracovníků
 omezené personální možnosti ústavů fakulty, zejména prohlubující se nedostatečný stav pracovníků
v kategorii techniků
 vysoká zátěž akademických pracovníků výukou a vysoká administrativní zátěž při přípravě návrhů
výzkumných projektů
 obtížná a zdlouhavá aplikace výsledků teoretického výzkumu do praxe
 dosud adekvátně nefungující projektové centrum univerzity s nízkou úrovní služeb a nízkou spolehlivostí
ve vztahu k fakultám
 velmi omezené možnosti fakulty vyhovět požadavkům NAZV a TAČR na dofinancování projektů
z neveřejných zdrojů (nutnost vytváření těchto zdrojů v rámci univerzity není dosud adekvátním způsobem
řešena)
Příležitosti
 prohloubení základního výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie
 partnerství fakulty na projektu excelentní vědy CEITEC
 prohloubení výzkumných aktivit v oblasti vlivu klimatických změn na řízené ekosystémy (realizovaná
smlouva fakulty s centrem excelence CzechGlobe)
 Maximální využití programů Horizon 2020 a OP VVV k výraznému zvýšení podílu řešených mezinárodních
projektů v oblasti biotechnologií, nanotechnologií, potravinového zabezpečení, udržitelného zemědělství,
ochrany klimatu, životního prostředí, recyklace a využití odpadů a pro vytváření společných
mezinárodních výzkumných týmů
 modernizace a rozšíření výzkumného zázemí fakulty plným zprovozněním Mendelova biotechnologického
pavilonu
 motivace talentovaných studentů doktorského studia k rychlejšímu profesionálnímu a kariérnímu růstu,
mimo jiné realizací projektu OP VK „Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující
evropskou vědecko-výzkumnou kariéru“ (doba řešení 2011 – 2014) a dalšího projektu OP VK zaměřeného
na excelentní kariéru postdoktorandů
 Zvýšená orientace na aplikace cestou intenzivnější spolupráce s podnikovým sektorem a na rozvoj
vhodného prostředí podporujícího využití výsledků výzkumu v praxi
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 postupné vytvoření virtuální centrální laboratoře fakulty
Hrozby
 dlouhodobě nedostatečná státní finanční podpora vědy a výzkumu v ČR, včetně univerzitního výzkumu
 nedostatečná státní podpora schopnosti a ochoty podnikatelské sféry finančně participovat na
aplikovaném výzkumu
 nedostatečná podpora navrhovatelů projetů a jejich řešitelů a nedocenění významu projektové činnosti ze
strany vedení fakulty, dlouhodobě nízká technická a administrativní podpora projektové činnosti fakult ze
strany univerzity
 neschopnost fakult vyhovět novým požadavkům poskytovatelů projektů na jejich spolufinancování
z neveřejných zdrojů (u velkých projektů lze řešit pouze na úrovni univerzity)
 ztráta konkurenceschopnosti při realizaci smluvního výzkumu cestou doplňkové činnosti v důsledku
stanovení nepřiměřeně vysokých režijních nákladů
7.2

Zajišťování kvality a systém hodnocení

V rámci kontinuálního zajišťování kvality výzkumné činnosti klade fakulta především důraz na aktivity
jednotlivých akademických pracovníků a výzkumných týmů odborných ústavů fakulty jako řešitelů a spoluřešitelů
významných výzkumných projektů, na kvalitu a množství publikačních výstupů (zejména články s IF, monografie,
certifikované metodiky, užitné vzory apod.) a na prezentaci výsledků výzkumu odborné a laické veřejnosti. Vnitřní
hodnocení se odehrává dvoustupňově. Na úrovni ústavů probíhá hodnocení vědecko-výzkumné činnosti
jednotlivých pracovníků zejména podle výstupů do RIV, formou týmových setkání, řešení metodických problémů,
přípravy programů dalších výzkumných aktivit a přípravou prezentací výsledků a výročních závěrečných zpráv
projektů. Na úrovni fakulty je individuální kvalita vědecko-výzkumné a odborné činnosti akademických pracovníků
hodnocena důsledným uplatňováním kvalifikačních kritérií v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem. Výsledky výzkumných aktivit jednotlivých ústavů fakulty děkan osobně každoročně projednává
s vedoucími ústavů, od roku 2010 jsou v rámci fakulty vypláceny mimořádné odměny autorům vědeckých publikací
v časopisech s IF.
Vnější hodnocení vědecko-výzkumné činnosti fakulty probíhá kontinuálně vědeckou komunitou a
odbornou veřejností a odráží se především v citovanosti publikovaných výsledků (SCI), v ohlasech na vědecké a
odborné prezentace na tuzemských i zahraničních akcích, v diskuzích s externími odborníky a uživateli výsledků
aplikovaného výzkumu (tzv. steakholders) a také v rostoucím podílu zpracovávaných expertiz a odborných
posudků.
Nově bude systém zajišťování kvality akademických pracovníků fakulty realizován kariérním řádem
univerzity zaměřeným především na oblast publikační, vzdělávací a vědecko-výzkumnou. Všechny složky budou
nedílnou součástí kvalifikačního růstu jednotlivých pracovníků, což se dále promítne do rostoucí kvalifikační
úrovně odborných ústavů fakulty. Systém hodnocení vědecko-výzkumné činnosti bude zefektivněn dopadem na
motivaci pracovníků i celých ústavů. Fakulta bude rozdělovat prostředky na institucionální podporu svým
organizačním součástem ve vazbě na dosažené výsledky v získávání projektů od externích poskytovatelů. IGA
fakulty bude nadále podporovat kvalitní individuální a týmové výzkumné projekty v rámci specifického
vysokoškolského výzkumu. Fakulta nadále podpoří investiční akce pro výzkum, vývoj a inovace při současném
nastavení mechanizmu udržitelného financování jejich provozu.
7.3

Závěry pro další období a určení priorit výzkumu na fakultě pro období 2011–2015

Určení priorit výzkumu na Agronomické fakultě MENDELU vychází z následujících strategických cílů fakulty,
formulovaných pro oblast vědy a výzkumu ve schváleném Dlouhodobém záměru fakulty pro výše uvedené období:
 prohloubení profilace fakulty jako výzkumné součásti univerzity
 rozvíjení priorit výzkumu (např. pokračující participace na projektech CEITEC, CzechGlobe; plné
zprovoznění a dovybavení Mendelova biotechnologického pavilonu)
 kontinuální vytváření prostorových podmínek pro rozvoj vědy a výzkumu
 udržení stávajícího počtu a finančního objemu řešených projektů tuzemských poskytovatelů
 zvýšení podílu mezinárodních projektů zapojením do programů Horizon 2020 a OP VVV
 podpora rozvoje excelentních výzkumných pracovišť
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7.4

vytvoření předpokladů pro vznik virtuální centrální laboratoře
posílení vědecko-výzkumného potenciálu akademických pracovníků, podpora publikační činnosti a
transferu technologií
zvýšení mezioborové týmové spolupráce
zvýšení provázanosti vědecko-výzkumné činnosti s potřebami praxe
Uvedené strategické cíle jsou podrobněji rozpracovány do následujících klíčových aktivit:















Fakulta bude dále rozvíjet vědecko-výzkumnou činnost v zavedených směrech základního i aplikovaného
výzkumu podle aktuálního zaměření odborných ústavů s rostoucím důrazem na kvalitní publikační výstupy
(s IF) a na transfer nových a modifikovaných technologií do provozní praxe (patenty, odrůdy, plemena).
Ambicí fakulty je minimálně udržet stávající vysoký počet a stávající finanční objem řešených projektů od
externích tuzemských poskytovatelů a výrazně zvýšit podíl projektů řešených na mezinárodní úrovni
(zejména rámcové programy EU).
V návaznosti na ukončené působení výzkumných center a ukončení řešení výzkumného záměru bude
fakulta pokračovat v dalším prohlubování excelence vědecko-výzkumných aktivit a ve snaze o dosažení
excelentní úrovně v dalších perspektivních oblastech realizovaného výzkumu, které jsou podmíněné
dobudováním a modernizací potřebného technického zázemí a kvalifikačním růstem disponibilních
lidských zdrojů (vazba na excelentní doktorské studium).
Pro nejbližší období je agronomická fakulta partnerem projektu CEITEC (Central European Institute of
Technology), jehož nositelem je Masarykova univerzita a jehož realizace je plánována na období 2010 –
2015 (+ 5 let udržení aktivit projektu). Na vytvoření centra excelentní vědy se v rámci tohoto projektu
podílejí ústav biologie rostlin, ústav molekulární biologie a radiobiologie, ústav chemie a biochemie a ústav
morfologie, fyziologie a genetiky zvířat. Aktivity agronomické fakulty jsou zaměřeny na následující okruhy
vědecké činnosti: vývojová a produkční biologie – omické přístupy, buněčná a molekulární biologie
modelových systémů, metabolomika a biomedicínské technologie.
Fakulta bude kontinuálně zvyšovat kvalitu doktorského studia jako elitního stupně studia pro zahájení
konkurenceschopné vědecko-výzkumné kariéry a jako perspektivního zajištění lidských zdrojů pro rozvoj
výzkumných a vývojových aktivit fakulty a pro úspěšné zapojování do mezinárodních výzkumných týmů.
Moderní zázemí pro výzkum, vývoj a inovace poskytne nově zprovozněný Mendelův biotechnologický
pavilon (M). Realizací této priority bude dlouhodobě zajištěn rostoucí potenciál fakulty na podílu
excelentních výsledků výzkumu v rámci rozvoje biotechnologií a potravinářství při zachování udržitelného
rozvoje ostatních výzkumných směrů. Po realizaci stavby budou intenzivně hledány zdroje pro dovybavení
pavilónu a zajištění udržitelnosti projektu. Současné technické vybavení fakulty bude monitorováno s
cílem vytvoření virtuální centrální laboratoře.
Z hlediska kariérního růstu akademických pracovníků bude podporována spolupráce se zahraničními
pracovišti, kde je výzkum v oborech akreditovaných na fakultě na vyšší úrovni než v České republice.
Fakulta bude podporovat mobilitu výzkumných pracovníků fakulty. Současně bude kladen důraz na řešení
mezinárodních výzkumných projektů (např. monitoring a zapojení do rámcových projektů EU v rámci
programu Horizon 2020). Budou podporovány projekty bilaterální spolupráce ve vědě a výzkumu.
Fakulta bude vytvářet podmínky jak pro vstup, tak pro vybudování vědeckotechnologických parků,
například za účinné spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem. Současně bude realizována aktivní
příprava na vznik center pro transfer technologií, popř. podnikatelských inkubátorů.
Bude posilována role fakulty jako intelektuálního zázemí veřejnosti podporou prezentace výsledků
výzkumu a popularizace vědy. Fakulta bude organizovat vlastní nebo se bude podílet ve spolupráci s
rektorátními pracovišti na organizaci popularizačních akcí.
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8.

Studium v doktorských studijních programech

8.1

Aktuální počty studentů PGS (k 31. 10. 2013)

Ukazatel

Celkem

AF

329

Prezenční
forma

Kombinovaná

z toho: cizinci

forma
z toho: cizinci

233/15

96/1

Návaznost
disertací na
řešené

ňovaní z granto-

Granty

vých prostředků

78

9

Studenti odmě-

Interní
doktorandi
zaměstnaní na
částečný úvazek
(nejen výzkum)
69

Zdroje zajištění pracovních úvazků Ph.D. studentů:
-

Specifický vysokoškolský výzkum (IGA) : 69 studentů, celkový úvazek 10,2
Ostatní projekty
: 9 studentů, celkový úvazek 9,15

Počty studentů :

8.2

Ukazatel

Počet studentů, včetně
nově přijatých s nástupem
od 1. 9. 2013, resp.
1.10.2013

Přijatí v roce 2013

Počet studentů
s přerušeným studiem

AF

329

75

120

Obhajoby doktorských disertačních prací v letech 2012 a 2013

Ukazatel

Fakulta
AF

Obhájeno 2012

prezenční komb. f.
28

17

Obhájeno 2013

Účastníci

Předpoklad počtu
obhajob

zahraničních stáží

do 30. 6. 2014

/ konferencí

prezenční Komb. f. Prezenční Kombin.f.
28

13

17

8

19

Graf č. 6 - Obhajoby doktorských disertačních prací v letech 2009 – 2013
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8.3

Účast studentů doktorských studijních programů na významných mezinárodních akcích :































Konference TRANSFORMACJE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO DOLNEGO SLASKA, Wroclaw (PL), 13. 6. – 16. 6.
2013.
Konference NA CESTĚ K ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI OBCÍ A REGIONŮ – MĚSTA JAKO MÍSTA PRO ŽIVOT
Praha, 19. 6. 2013.
Konference THE 9TH INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL CONFERENCE CONGEO 2013: NEW TRENDS AND
CHALLENGES FOR ENERGY GEOGRAPHIES. Brno, 6. 8. 2013 – 8. 8. 2013.
Workshop VYUŽITÍ KRAJINY JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA PRO VÝROBU ENERGIE Z VYBRANÝCH
ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, AF MENDELU, 5. 9. 2013.
Workshop JIHOMORAVSKÝ VENKOV JAKO PROSTOR PRO VÝROBU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ –
geotermální a sluneční energie. Křtiny, 19. 9. 2013 – 20. 9. 2013.
Workshop JIHOMORAVSKÝ VENKOV JAKO PROSTOR PRO VÝROBU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ sluneční energie, ÚAKE AF MENDELU, Brno, 1. 11. 2013.
Konference MendelNet 2013, Mendelova univerzita v Brně, 20. 11. – 21. 11. 2013.
VIII. ročník MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESPECT 2013, Poráč park, Poráčska dolina,
Slovensko. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií, Ústav
podnikania a manažmentu, Centrum obnoviteľných zdrojov energie. 26. – 28. 3. 2013
Konference GEOGRAPHY: linking tradition and future, Brugges, Belgie, European association of
Geographers (EUROGEO),
9. – 11. 5. 2013
Konference 34. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE, Blansko, Společnosti CVVI, Energoklastr a
Česká elektrotechnická společnost – ústřední odborná skupina pro chemické zdroje elektrické energie ve
spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně,
29. – 31. 5. 2013
Konference AGROSYM 2013 v Bosně a Hercegovině, 3. – 6. 10.2013
Konference VODA, PŮDA, ROSTLINY, ČHMÚ, 29. – 30. 5. 2013
ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, 7. 2013, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
Mezinárodní MASARYKOVA KONFERENCE MMK 2013, internetová konference, 9. 12. – 13. 12. 2013
Společnosti CVVI, Energoklastr a Česká elektrotechnická společnost , ústřední odborná skupina pro
chemické zdroje elektrické energie ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních
technologií, Vysokého učení technického v Brně, termín konání: 29. – 31. 5. 2013
KVALITA ŽIVOTA 2013, Liberec, Katedra geografie, FP TU v Liberci, pod záštitou děkana fakulty doc. RNDr.
Miroslava Brzeziny, CSc. a prezidenta České geografické společnosti doc. RNDr. Tadeusza Siweka, CSc.
Termín konání: 4. – 5. 11. 2013
WARSAW REGIONAL FORUM 2013, Polsko, Workshop on Marketing strategy, IV. Steering Committee,
Project management meeting
TRADITIONAL AND WILD, Slovinsko, Razvojna agencija Kozjansko, Ustanova Fundacija BIT Planota
Termín konání : 16. – 18. 10. 2013
Mezinárodní konference NA CESTĚ K ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI OBCÍ A REGIONŮ, Praha
ELEKTRONICKÁ MASARYKOVA KONFERENCE pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
Mezinárodní konference AKTUÁLNÍ POZNATKY V PĚSTOVÁNÍ, ŠLECHTĚNÍ, OCHRANĚ ROSTLIN A
ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ
Účast v organizačním týmu konference GLOBAL CHANGE AND RSIDENCE
Účast v organizačním týmu workshopu CLIMMANI & INTERFACE
Summer training school : EMISSIONS OF BIOGENIC VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS:
A link between Plant Physiology and Metabolomics
Summer school CURRENT TRENDS IN AGRONOMY FOR SSTANAIBLE AGICULTURE
Summer school of ECOPHYSIOLOGICAL MEASUREMENTS
ARABINOXYLANS AND BETA-GLUKAN CONTENT IN GRAIN OF SELECTED WINTER BARLEY. 9th International
Conference on Polysaccharides-Glycoscience. 6th – 8th November, 2013, Praha.
7. medzinárodná vedecká konferencia HODNOTENIE GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN PRE VÝŽIVU
a POL´NOHOSPODÁRSTVO, 28. 5. 2013, Piešťany.
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8.4

64. JAHRESTAGUNG DER VERREINIGUNG DER PFLANZENZÜCHTER UND SAATGUTKAUFLEUTE
ÖSTERREICHS, Raumberg-Gumpenstein 25. – 26. November 2013.
Účast na Workshopu v Itálíi v Calabrii a Basilicatě RATES OF SOIL FORMING PROCESSES IN
MEDITERRANEAN CLIMATE, 24. 9. – 28. 9. 2013
SUSTAINABLE LAND USE, SOIL PROTECTION AND RURAL DEVELOPMENT IN THE DANUBE REGION, Slezak
Erwin Sustainable land use, soil protection and rural development in the Danube region. 17. 4. 2013 – 18.
4. 2013, Tulln (AT)
ICEEBS: International Conference on Ecological, Environmental and Biological Sciences. 27. 6. 2013 – 28. 6.
2013, Paris (FR).
ICABBBE: International Conference on Agricultural, Biotechnology,Biological,Biosystems Engineering.
14. 11. 2013 – 15. 11. 2013, Venice (IT).
12. BOKU – SYMPOSIUM TIERERNÄHRUNG 2013, Wien;
ANIMAL PHYSIOLOGY, 2013, SR
THAILAND SPIDER WOKSHOP, listopad 2013 – Sakaerat Environment Research Station, Thajsko; přednáška
19TH INTERNATIONAL CONGRESS OF ARACHNOLOGY, Kenting National Park, Taiwan, 23. – 28. června 2013;
3 postery
DYNAMIKA TEKUTIN V RŮZNÝCH PROFESNÍCH OBLASTECH, 28. 5. 2013, Bratislava (SK).
QUALITY, TECHNOLOGIES, DIAGNOSTICS OF TECHNICAL SYSTEMS. 21. 5. 2013 – 22. 5. 2013, Nitra (SK).
XLIV. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universitiy Departments and Institutions
Dealing with the Research of Internal Combustion Engines KOKA 2013, Mendelova univerzita v Brně.
XXXIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin – INGROVY DNY 2013". 27. 2. 2013,
Mendelova univerzita v Brně (CZ).
Účast na mezinárodní konferenci BioPhys Spring 2013, Lublin, Polsko (prezentace v anglickém jazyce)
ANIMAL BREEDING, 2013
RESEARCH IN PIG BREEDING, 2013
19TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON POULTRY NUTRITION
FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ – X.
Školy a další instituce, na kterých proběhly nebo probíhají studijní pobyty a stáže:






















University of Natural Resources and Life Science, Wien, Rakousko
Kasetsart University, Bangkok, Thajsko
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava.
Lehr und Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein, Rakouská republika
Aarhus Universitet, Department of Agroecology and Environment, Dánské království
Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nachhaltige
ISA Group (Institute of Agriculture, Food Industry, Environment and Landscape Management in Lille,
Francie)
LFZ Gumpenstein, Rakousko
Uniwersyta rolnicza w Krakowie.
Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Německo, 1. 10. 2012 – 31. 1. 2013
Nakhon Ratchasima provincie, Sakaerat Environment Research Station, Thajsko, 7. 11. – 30. 11. 2013
Department of Plant Systems Biology, Ghent University, VIB, 9052 Gent, Belgium
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Siauliai University, Litva
VUJE Trnava, Slovenská republika
Kauno Technologijos Universitetas, Litva
Svazy chovatelů huculských koní v Rumunsku, v Maďarsku, Polsku a na Slovensku
Svazy chovatelů welsh pony ve Velké Británii a Holandsku
Hřebčín Piber (Rakousko)
Hřebčín Jerez de la Frontera (Španělsko)
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8.5

Hřebčín Lipica (Slovinsko)

Významné úspěchy studentů doktorských programů :

Ústav 211
Ing. Klára Štiasna MendelNet 2013: 2. místo v sekci „Biologie rostlin“
Ústav 215
Ing. Kateřina Zákoutská MendelNet 2013: 3. místo v sekci Agroekologie
Ústav 217
Wutthida Rattanapichai, MSc MendelNet 2013: 1. místo v sekci Fytotechnika
Ing. Eva Pohanková MendelNet 2013: 2. místo v sekci Fytotechnika
Ing. Gabriela Pozníková MendelNet 2013: 1. místo v sekci Agroekologie
Ústav 221
Ing. Jakub Elbl MendelNet 2013: 2. místo v sekci Agroekologie
Ústav 222
Ing. Eva Mrázková 1. Místo na NutriNetu 2013 v Nitře
BALÁNOVÁ, M., HOŠKOVÁ, Š., FRÖHDEOVÁ, M., DOLEŽAL, P., ZEMAN L.: The effect of feeding
yeast on milk yield of dairy cows. In XI Miedzinarodowe Warsztaty Akademickie „Rolnictwo,
Technika, Zdrowie i Źycie“. Sesja posterowa. Opole-Proszkow, 2013.
MLEJNKOVÁ, V., FRÖHDEOVÁ, M., LUKEŠOVÁ, K., KALHOTKA, L., DOLEŽAL, P.: Microbiological
analysis of silage at different contaminant levels in soil. In 12. BOKU– Symposium Tierernährung 2013, Wien.
Ústav 234
Ing. Jana Strnková MENDELNET 2013: 1. místo v sekci Technologie potravin
Ing. Barbora Kotková MENDELNET 2013: 2. místo v sekci Technologie potravin
Ing. Lukáš Dvořák MENDELNET 2013: 3. místo v sekci Technologie potravin
Ústav 235
Ing. Pavel Nevrkla MendelNet 2013: 1. místo v sekci Zootechnika
Ústav 239
Ing. Kristýna Šmerková MendelNet 2013: 3. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie
Ing. Ludmila Krejčová MendelNet 2013: 1. místo v sekci Biologie živočichů
Ing. Iva Blažková MendelNet 2013: 2. místo v sekci Biologie živočichů

8.6

Stručný komentář ke změnám v akreditovaných studijních programech doktorského studia
a v jejich oborech

V akreditovaných studijních programech doktorského studia a v jejich oborech nedošlo proti roku 2012
k výrazným změnám. V roce 2013 byl nově akreditován společný doktorský studijní program Life Sciences“
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno, Agronomické fakulty MENDELU a VÚVL Brno, který zahrnuje
studijní obory „Structural Biology“ a „The Bioomics“. Smlouva o vzájemné spolupráci při akreditaci a
uskutečňování výše uvedeného programu doktorského studia v rámci projektu CEITEC byla podepsána dne 30. 4.
2013.
Doktorské studium bylo v roce 2013 podrobeno rigorózní kontrole Akreditační komisí, která na AF
proběhla dne 21. 3. 2013 účelovou pracovní skupinou, vedenou prof. Ing. Antonínem Stratilem, DrSc.
s následujícím závěrem:
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Studium je ve všech akreditovaných oborech realizováno důsledně podle schváleného Studijního a
zkušebního řádu MENDELU.
Pracovní skupina konstatuje, že studium je ve všech oborech organizováno kvalitně a probíhá podle
jednotných nároků bez zjištěných výrazných diferencí mezi jednotlivými obory doktorského studia nebo
rozdílů v objektivitě práce oponentů a příslušných komisí.
Nejsou jednoznačně formulovány požadavky na kvalitu publikačních aktivit studentů (publikace s IF).
Permanentně je třeba věnovat pozornost publikační aktivitě a její kvalitě také zejména u školitelů
doktorandů.
Vedení AF MENDELU nevyužilo u žádného studijního oboru možnost prodloužení studia na 4 roky.
Akreditační komise doporučuje zvážit tuto možnost zejména u těch oborů, které vyžadují na zpracování
disertační práce delší experimentální obodobí. Tento požadavek jednoznačně vyplynul i z besedy se
studenty doktorských studijních oborů.

Z hlediska získávání zahraničních studentů bude nutné postupně nabídnout všechny obory DS také
v anglickém jazyce. Pro dosažení těchto cílů je třeba považovat za vysoce akutní prodloužení doby DS z tříletého
na čtyřleté, ale za současného zvýšení požadavků na kvalitní publikační výstupy disertačních prací a zavedení
delších zahraničních stáží studentů. Čtyřleté studium navíc umožní účast našich i zahraničních studentů
v programech mobility i případné zapojení do společných doktorských programů v rámci EU (Horizon 2020 – akce
Marie Curie Sklodowska).

9.

Habilitační a profesorská řízení

9.1





Realizovaná habilitační řízení v roce 2013 :
Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Obecná a speciální zootechnika
Dr. Ing. Zdenek Havlíček
Obecná a speciální zootechnika
RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
Rostlinolékařství
Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
Genetika živočichů





Realizovaná řízení ke jmenování profesorem v roce 2013:
Doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Rybářství
Doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Agrochemie a výživa rostlin
Doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Zpracování zemědělských produktů










Předpokládaná habilitační řízení v roce 2014:
Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Zemědělská a potravinářská technika (zahájeno)
Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Technologie odpadů (zahájeno)
Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Obecná a speciální zootechnika (podáno)
Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Zemědělská a potravinářská technika (podáno)
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Technologie odpadů (podáno)
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Obecná a speciální produkce rostlinná (podáno)
Dr. Ing. Pavlína Smutná
Genetika, šlechtění a semenářství (podáno)
RNDr. Jozef Kováčik, Ph.D.
Fyziologie rostlin (podáno)






Předpokládaná řízení ke jmenování profesorem v roce 2014:
Doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
Obecná a speciální produkce rostlinná (zahájeno)
Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Obecná a speciální produkce rostlinná (podáno)
Doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Genetika živočichů (podáno)
Doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph,.D.
Zemědělská chemie (podáno)

9.2

9.3

9.4
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10. Významné odborné akce, semináře, konference v roce 2013
Ústav 215
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: Mezinárodní konference „Biologicky rozložitelné odpady“
: AF MENDELU, Doc. Kotovicová
: září 2013

Ústav 217
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: „MendelInfo“ 2013, seminář pro zemědělce
: AF MENDELU – Ústav agrosystémů a bioklimatologie, 120 účastníků
: 26. 2. 2013

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání
Ústav 219
Název akce
Pořadatel a garant

Termín konání
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání
Název akce

Pořadatel a garant
Termín konání
Název akce

: „Babí léto s kukuřicí“, polní den
: AF MENDELU – Ústav agrosystémů a bioklimatologie (ve spolupráci s Farmet a.s.,
Agra Group a.s., Syngenta Czech s.r.o. a P&L, spol. s r.o.), 110 účastníků
: 3. 9. 2013

: Workshop „ Mléko a brambory“
: AF MENDELU – Ústav technologie potravin
a Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Jůzl M., Drápal K., Šustová K., Jůzl M.
: 1. 3. 2013
: Aktuální problémy ochrany révy vinné
: Česká společnost rostlinolékařská, AF MENDELU
Šefrová H., Bezděková K., Tóth P. Šafránková I., Víchová J.
: 29. 5. 2013
: Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu
činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin,
produktů a potravin
: AGROFEST FYTO, s. r. o., AF MENDELU, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.,
Vaculová K., Cerkal R.
: 27. 11. 2013

Termín konání

: Aktuální problémy ochrany rostlin a povinnosti zemědělců vyplývající z nových českých
a evropských předpisů
: Česká společnost rostlinolékařská, AF MENDELU
Šefrová H., Bezděková K., Pokorný R., Tóth P., Víchová J.
: 16. 1. 2013

Ústav 221
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: Kukuřice v praxi 2013
: AF MENDELU a KWS OSIVA, s. r. o.
: leden 2013

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: MendelNet 2013
: AF MENDELU, Ryant P.
: 20. – 21. 11. 2013

Pořadatel a garant
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Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: The Economic Dimension of Land Degradation, Desertification and Increasing
the Resilience of Affected Areas in the Region of Central and Eastern Europe
: AF MENDELU Vlček V., Záhora J.
: 30. 1. 2013

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: 16. Pedologické dny 2013 „Časové změny půdních vlastností a jejich predikce“
: AF MENDELU Sáňka M., Pospíšilová L., Záhora J.
: 4. 9. – 6. 9. 2013

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: Konference Udržitelná energie a krajina, téma: biouhel a ochrana klimatu
: Ekologický institut Veronica, AF MENDELU spolupořadatel Záhora J.
: 13. – 14. 2. 2013

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: 16. Pedologické dny 2013, Milovy
: ČPS Česká pedologická společnost, AF MENDELU Záhora J.
: 4. – 6 .9. 2013

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: Current Trends in Agronomy for Sustainable Agriculture
: AF MENDELU Lichovníková, M., Křen J. (letní škola v rámci projektu OPVK Excelence
doktorského studia)
: 9. – 13. 9. 2013

Ústav 222
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: Zimní škola greenkeeperů 2013
: Český svaz greenkeeperů, AF MENDELU a Moravský svaz VTS a poboček Hejduk S.
: 4. – 5. 12. 2013

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: XI Miedzinarodowe Warsztaty Akademickie „Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Źycie“
: Politechnika Opolska, AF MENDELU
: 12. 11. 2013 – 14. 11. 2013; Opole – Proszkow

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

:Importance of phytogenic additives and lives yeasts in livestock nutrition
: Feix Nutrition, AF MENDELU, Phytosynthese; LFA Lesaffre Feed additives
: 13. 11. 2013 Brno

Název akce
Pořadatel a garant

Termín konání

: Polní den „MendelGrass“ 2013
: AF MENDELU, Ústav výživy zvířat a pícninářství, Ústav pěstování, šlechtění
a rostlinolékařství a Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Skládanka J.
: 23. 5. 2013

Ústav 223
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: Odpoledne s DNA k 60. výročí objevu struktury DNA
: AF MENDELU Urban T.
: 25. 4. 2013

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: IV. letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin a genomiky
: AF MENDELU Vykoukalová Z., Knoll A.
: 17. – 21. 6. 2013
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Ústav 224
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání
Ústavy 225 a 227
Název akce

: Workshop „Zkušenosti s chovem ryb v recirkulačním systému dánského typu“
: AF MENDELU, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mareš J.
: 12. 12. 2013

Pořadatel a garant
Termín konání

: The 42nd Annual Meeting of ESNA
(European Society for New Methods in Agricultural Research)
: AF MENDELU, Perrotis College, Thessaloniki, Greece
: 4. – 8. 9. 2013

Ústav 234
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: III. odborný seminář ALERGÉNY 2013
: AF MENDELU, Ústav technologie potravin, JEMO TRADING, spol. s r.o.
: 26. 9. 2013

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání
Název akce

Pořadatel a garant
Termín konání
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: Rekvalifikační kurz „Faremní zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky“
: AF MENDELU, Ústav technologie potravin, ICV MENDELU
Mediální partnerem kurzu je www.zdravapotravina.cz.
: leden a únor 2013
: XXXIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin –
"Ingrovy dny 2013"
URL: http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2013
: AF MENDELU Jůzl, M., Nedomová, Š., Ingr, I. a kol.
: 27. 2. 2013
: Den s mlékem na MENDELU (ID 2013),
URL: http://www.mlekarstvi.cz
: AF MENDELU Jůzl, M., Šustová, K., Lužová, T., Kalhotka, L., Nedomová, Š.,
Sýkora, V., Strnková, J., Dvořák, L., Teplá, J.
: 28. 2. 2013
: Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků X.,
http://www.mlekarstvi.cz
: AF MENDELU Šustová, K., Kuchtík, J., Jůzl, M., Sýkora, V.,
Dvořák, L., Falta, D.
: 16. 5. 2013
: Výstava sýrových etiket "222 let Camembertu",
URL: http://laktoscollection.cz/
: AF MENDELU Jůzl, M., Šustová, K., Kalhotka, L., Lužová, T., Nedomová, Š.,
Pavlíčková, H., Sýkora, V., Dvořák, L., Strnková, J., Teplá, J.
: 26. 2. 2013 – 26. 3. 2013
: Setkání u příležitosti zahájení provozu technologického parku Ústavu technologie
potravin Mendelovy univerzity v Brně
: AF MENDELU, Ústav technologie potravin Hřivna L.
: 19. 9. 2013
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Ústav 235
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání
Název akce

: Intenzivní program Erasmus „Eco-agritourism“
: AF MENDELU Mikule, V.
: 26. 5. 2013 – 8. 6. 2013

Pořadatel a garant
Termín konání

: Kurz „Odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování
kožešinových zvířat“
: AF MENDELU Sládek, L.
: 1. 11. 2013

Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: DRŮBEŽ 2013
: AF MENDELU, Česká pobočka WPSA Lichovníková, M.
: 17. – 18. října 2013

Ústav 239
Název akce
Pořadatel a garant
Termín konání

: XIII. Pracovní setkáni fyzikálních chemiků a elektrochemiků
: AF MENDELU Ústav chemie a biochemie, Masarykova univerzita,
Vysoké učení technické v Brně
: červen 2013
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