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1. ÚVOD

Obdobně jako v minulých letech je v souladu s příslušnými ustanoveními vysokoškolského zákona
předkládána Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, orgánům univerzity,
akademické obci a veřejnosti zpráva o činnosti za uplynulý kalendářní rok, tj. za rok 2003.
Základními a závaznými dokumenty pro všechny oblasti činnosti Mendelovy zemědělské a
lesnické univerzity v Brně v roce 2003 byly a jsou i nadále její Dlouhodobý záměr pro léta 1999 –
2005 a jeho aktualizace pro rok 2003 a pro rok 2004.
V roce 2003 pokračovala univerzita v realizaci cílů, stanovených v „Aktualizaci jejího
dlouhodobého záměru pro rok 2003“, která orientovala univerzitu především na :
• uplatňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího procesu;
• založení Univerzity třetího věku;
• naplňování záměrů Brněnského centra evropských studií;
• zaměření pozornosti na priority formulované v Národním programu orientovaného výzkumu a
vývoje ČR, a to zejména při přípravě výzkumných projektů i v rámci již řešených výzkumných
záměrů fakult MZLU v Brně;
• zvýšení počtu publikací v časopisech s vyšším impact faktorem, a to zejména u studentů
v doktorských studijních programech;
• realizaci intenzivnějšího zapojení studentů v doktorských studijních programech do výuky;
• vypracování poradenského projektu v rámci „Programu podpory poradenství ve veřejném zájmu
9.B.C.“ a zapojení odborníků do tohoto projektu;
• naplnění záměrů celouniverzitního projektu „International Exchange of Students for Placements“
v rámci programu LEONARDO DA VINCI;
• podporu mobility studentů v rámci Evropského kreditního systému (ECTS);
• reorganizaci pracovišť, která se na univerzitě zabývají informačními technologiemi a zřízení
celouniverzitního pracoviště;
• zakládání vinohradů, obnovu sadů, zvýšení kapacity výkrmu a na docílení vyrovnaného
hospodaření a optimalizaci praktické výuky studentů na Školním zemědělském podniku Žabčice;
• budování Centra celoživotního vzdělávání na zámku Křtiny, zvýšení úrovně ubytovacích a
výukových kapacit v areálu Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, zlepšení
ekonomických parametrů dřevařských provozů podniku a úrovně technického vybavení
kamenolomu Vranov;
• optimalizaci majetku;
• zavedení systému pro konkurence schopné ubytovací a stravovací zázemí studentů, a to
s využitím moderních informačních technologií a s vazbou na celouniverzitní informační systém.
Celkové rámcové hodnocení činnosti univerzity vede k závěru, že uvedené cíle byly naplněny
celkem úspěšně:

5

2. ORGANIZACE UNIVERZITY
MZLU v Brně byla v roce 2003 členěna na součásti:
Fakulty:
• Agronomická fakulta
• Lesnická a dřevařská fakulta
• Provozně ekonomická fakulta
• Zahradnická fakulta
Ostatní součásti:
• Celoškolská pracoviště:
Botanická zahrada a arboretum
Institut celoživotního vzdělávání – od 1. 6. 2003
Ústav informačních a komunikačních technologií – od 1. 6. 2003
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Ústav výpočetní techniky – do 31. 5. 2003
•

Vysokoškolské statky:
Školní zemědělský podnik Žabčice
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

•

Správa kolejí a menz

•

Rektorát
Schéma organizace a řízení školy, organizace fakult a rektorátu zachycují obr. 1 až 3.

3. ORGÁNY UNIVERZITY A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI JEJÍCH SOUČÁSTÍ V ROCE 2003
3.1 Rektor, prorektoři, kvestor, děkani a vedoucí dalších součástí univerzity
Rektor:
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Prorektoři:
Doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (do 31. 1. 2003)
prorektor pro pedagogickou činnost a informatiku
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (od 1. 2. 2003)
prorektorka pro pedagogickou činnost a informatiku
Prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc. (do 31. 1. 2003)
prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost
Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost (od 1. 2. 2003)
Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
prorektor pro styky se zahraničím a Public Relations
Doc. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prorektor pro řízení vysokoškolských statků
6

Kvestorka:
JUDr. Věra Sedlářová
Děkani:
Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc. (do 28. 2. 2003)
děkan Agronomické fakulty
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. (od 1. 3. 2003)
děkan Agronomické fakulty
Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (do 31. 10. 2003)
děkan Lesnické a dřevařské fakulty
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. (od 1. 11. 2003)
děkan Lesnické a dřevařské fakulty
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (do 31. 1. 2003)
děkanka Provozně ekonomické fakulty
Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. (od 1. 2. 2003)
děkan Provozně ekonomické fakulty
Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
děkan Zahradnické fakulty
Ředitelé vysokoškolských statků a účelových zařízení:
Ing. Viktor Ševčík (do 31. 3. 2003)
ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice
Ing. Radomil Měřínský (od 1. 5. 2003)
ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice
Ing. Jaroslav Martínek, CSc.
ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Ing. Zdeněk Bednář
ředitel Správy kolejí a menz
Vedoucí celoškolských ústavů a pracovišť:
Ing. Jiří Potáček, CSc.
vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb
Ing. Vladimír Fišer
vedoucí Ústavu výpočetní techniky (do 31. 5. 2003)
RNDr. Michael Banzet
vedoucí Ústavu informačních a komunikačních technologií (od 1. 7. 2003)
Ing. Tomáš Koloušek
vedoucí Botanické zahrady a arboreta
Doc. Ing. Karel Menšík, CSc.
vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání (od 1. 6. 2003)
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3.2 Správní rada
Předseda správní rady:
Ing. Josef Svoboda
ředitel pobočky Vyškov, Komerční banka, a.s.
Členové:
Ing. Jaroslav Hunkes
ředitel AGRO Brno-Tuřany, a.s.
Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. (od 15. 4. 2003)
náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha
Ing. Lubomír Konšel
Kojetín
Ing. Vladimír Kulhánek
ředitel odboru financování podnikatelské sféry Ministerstva financí ČR, Praha
Ing. Jaroslav Palas (do ½ února 2003)
ministr zemědělství ČR, Praha
Ing. Miroslav Potůček
ředitel úseku zemědělského pojištění, centrála České pojišťovny Praha
Doc. Ing. Josef Průša, CSc. (do 14. 4. 2003)
kancléř Západočeské univerzity v Plzni
Ing. Pavel Rybníček
státní tajemník, náměstek ministra zemědělství ČR pro lesní hospodářství
Ing. Ladislav Skopal (od 15. 4. 2003)
předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha
Ing. Rostislav Slavotínek
náměstek primátora města Brna pro školství, tělovýchovu, sport, kulturu, zdravotnictví
a sociální záležitosti, Magistrát města Brna
RNDr. Jaroslav Staňa
ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně
Ing. Jakub Šebesta
ústřední ředitel České zemědělské a potravinářské inspekce v Brně
Ing. Josef Vozdecký
generální ředitel a předseda představenstva společnosti BOHEMIA SEKT, Českomoravská vinařská
akciová společnost Starý Plzenec
Tajemnice správní rady:
JUDr. Věra Sedlářová
kvestorka MZLU v Brně
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3.3 Vědecká rada
Interní členové:
Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
ústav podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
vedoucí ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jiří Erbes, CSc.
ústav managementu PEF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
vedoucí ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů ZF MZLU v Brně
Doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
prorektor pro pedagogickou činnost a informatiku MZLU v Brně (do 31. 1. 2003)
vedoucí ústavu základů techniky a automobilové dopravy AF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
děkan AF MZLU v Brně (od 1. 3. 2003)
vedoucí ústavu agrochemie a výživy rostlin AF MZLU v Brně
Prof. Ing. Josef Hromas, CSc.
ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU v Brně
Prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc.
vedoucí ústavu pěstování a šlechtění rostlin AF MZLU v Brně
Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.
děkan AF MZLU v Brně (do 28. 2. 2003)
ústav technologie potravin AF MZLU v Brně
Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
prorektor pro styky se zahraničím a Public Relations MZLU v Brně
vedoucí ústavu práva PEF MZLU v Brně
Prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc.
prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost MZLU v Brně (do 31. 1. 2003)
vedoucí ústavu morfologie, fyziologie a veterinářství AF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
vedoucí ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně
Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
proděkan LDF MZLU v Brně (do 31. 10. 2003)
ústav ekologie lesa LDF MZLU v Brně
Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. (od 22. 2. 2003)
děkan PEF MZLU v Brně (od 1. 2. 2003)
vedoucí ústavu statistiky a operačního výzkumu PEF MZLU v Brně
Doc. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prorektor pro řízení školních podniků MZLU v Brně
ústav lesnické a dřevařské techniky LDF MZLU v Brně
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Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
ústav zahradní a krajinářské architektury ZF MZLU v Brně
Doc. Ing. Jiří Pall, CSc.
ústav krajinné ekologie AF MZLU v Brně
Doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
proděkan ZF MZLU v Brně
vedoucí ústavu genetiky – Mendeleum ZF MZLU v Brně
Doc. Ing. Josef Polášek, CSc.
vedoucí zkušebny stavebně truhlářských výrobků Zlín
ústav základního zpracování dřeva LDF MZLU v Brně
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
rektor MZLU v Brně
vedoucí ústavu botaniky a fyziologie rostlin AF MZLU v Brně
Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
děkan ZF MZLU v Brně
vedoucí ústavu biotechniky zeleně ZF MZLU v Brně
Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
proděkan ZF MZLU v Brně
vedoucí ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MZLU v Brně
JUDr. Věra Sedlářová
kvestorka MZLU v Brně
Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
děkan LDF MZLU v Brně (do 31. 10. 2003)
ústav lesnické a dřevařské techniky LDF MZLU v Brně
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.
děkan LDF MZLU v Brně (od 1. 11. 2003)
vedoucí ústavu základního zpracování dřeva LDF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka PEF MZLU v Brně (do 31. 1. 2003)
prorektorka pro pedagogickou činnost a informatiku MZLU v Brně (od 1. 2. 2003)
vedoucí ústavu marketingu a obchodu PEF MZLU v Brně
Prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc., Dr. h. c. (do 31. 1. 2003)
ústav podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brně
RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc.
předsedkyně AS MZLU v Brně
vedoucí ústavu matematiky LDF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc. (do 31. 1. 2003)
vedoucí ústavu výživy a krmení hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. (od 22. 2. 2003)
prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost MZLU v Brně (od 1. 2. 2003)
vedoucí ústavu výživy a krmení hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
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Prof. Ing. Jiří Žižlavský, DrSc.
vedoucí ústavu chovu hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
Externí členové:
Ing. Petr Bližkovský, Ph.D.
II. tajemník Stálé mise při Evropské unii v Bruselu
(ředitel odboru obchodních politik a zemědělství Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha)
Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc.
prorektorka pro studium Masarykovy univerzity v Brně
Ing. Ladislav Česal
zástupce ředitele divize obchodu, UNISTAV, a. s. Brno
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc. (od 1. 2. 2003)
rektor České zemědělské univerzity v Praze
Ing. Lubomír Konšel (do 31. 1. 2003)
Kojetín
Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc. (do 31. 1. 2003)
rektor České zemědělské univerzity v Praze
vedoucí katedry pedologie a geologie AF České zemědělské univerzity v Praze
Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.
vedoucí ústavu fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc. (do 31. 1. 2003)
Krajský úřad v Bánské Bystrici
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
ředitel Ústavu ekologie krajiny Akademie věd ČR, Brno
Prof. Ing. Dr. Imrich Okenka, CSc.
rektor Slovenské poĺnohospodářské univerzity v Nitře
Ing. Jiří Oliva
generální ředitel, Lesy ČR, s.p., Hradec Králové
Ing. Pavel Rybníček
náměstek ministra zemědělství ČR pro lesní hospodářství ČR, Praha
RNDr. Jaroslav Staňa
ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně
Doc. Ing. Antonín Stratil, DrSc.
vedoucí pracoviště Biochemické a molekulární genetiky, Ústav živočišné fyziologie a genetiky
Akademie věd ČR, Liběchov
Prof. Ing. František Střeleček, CSc.
rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Prof. Ing. MVDr. Pavel Suchý, CSc.
proděkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
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Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Ing. Josef Svoboda
ředitel pobočky Komerční banky, a. s. Vyškov
Ing. Jakub Šebesta
ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně
Prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.
rektor Technické univerzity ve Zvolenu
Ing. Bohumil Vokál, CSc.
ředitel Výzkumného a šlechtitelského ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě
Ing. Josef Vozdecký
generální ředitel a předseda představenstva společnosti BOHEMIA SEKT, Českomoravská vinařská
akciová společnost Starý Plzenec
3.4 Akademický senát
Předsedkyně:
RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc.
ústav matematiky LDF MZLU v Brně
Místopředseda:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF MZLU v Brně
Tajemník:
Doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
ústav managementu PEF MZLU v Brně
Členové:
Agronomická fakulta
Akademičtí pracovníci:
Doc. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
ústav výživy a krmení hospodářských zvířat
Ing. Jiří Jandák, CSc.
ústav půdoznalství a mikrobiologie
Dr. Ing. Jan Mareš
ústav rybářství a hydrobiologie
Studenti:
Petr Humpolíček
Josef Šustek
Lesnická a dřevařská fakulta
Akademičtí pracovníci:
Dr. Ing. Petr Horáček
ústav nauky o dřevě
Dr. Ing. Libor Jankovský
ústav ochrany lesů a myslivosti
Ing. Václav Kupčák, CSc.
ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
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Studenti:
Jan Forejt
Petr Labaj
Provozně ekonomická fakulta
Akademičtí pracovníci:
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
ústav informatiky
PhDr. Helena Pavlíčková
ústav humanitních věd
Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
ústav financí
Studenti:
Mgr. Ing. Milan Šorm
Jaroslav Bartoš
Zahradnická fakulta
Akademičtí pracovníci:
Dr. Ing. Alena Salašová
ústav zahradní a krajinářské architektury
Ing. Josef Balík, Ph.D.
ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
ústav biotechniky zeleně
Dr. Ing. Anna Němcová
ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Studenti:
Jiřina Foukalová
Radka Novotná
3.5 Poradní orgány
•
•

Kolegium rektora
Komise rektora:

•

Poradní sbory vysokoškolských statků:
- Poradní sbor ŠZP Žabčice
- Poradní sbor ŠLP Masarykův les Křtiny

-

pro pedagogickou činnost
pro informatiku (od 11. 4. 2003)
pro vědecko-výzkumnou činnost
pro zahraniční styky
pro odbornou činnost Botanické zahrady a arboreta (od 4. 3. 2003)
pro audiovizuální programy
rozvrhová komise
pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích
pro hospodářsko-správní činnost
pro dislokaci
ústřední náhradová komise
pro Public Relations
metodická rada pro rozvoj informačních technologií (od 3. 3. 2003)
ediční rada
redakční rada sborníku Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae Brunensis
- rada pro Univerzitu třetího věku
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Obr. 1
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MZLU v BRNĚ
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dřevařská fakulta
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Řízení v delegované pravomoci je upraveno statutem MZLU a navazujícími
vnitřními předpisy univerzity, a to:
u kvestora pro oblast ekonomickou, správní a personální
u prorektorů pro jednotlivé činnosti univerzity

Zahradnická
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REKTORÁT
Organizačně správní
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Obr. 2
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY FAKULT MZLU V BRNĚ

Agronomická fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta

Provozně ekonomická fakulta

Ústav botaniky a fyziologie rostlin
Ústav ochrany rostlin
Ústav půdoznalství a mikrobiologie
Ústav pícninářství
Ústav krajinné ekologie
Ústav agrochemie a výživy rostlin
Ústav obecné produkce rostlinné
Ústav pěstování a šlechtění rostlin
Ústav zemědělské, potravinářské a
environmentální techniky
Ústav základů techniky a
automobilové dopravy
Ústav morfologie, fyziologie a
veterinářství
Ústav výživy a krmení hospodářských
zvířat
Ústav genetiky
Ústav technologie potravin
Ústav chovu hospodářských zvířat
Ústav zoologie a včelařství
Ústav rybářství a hydrobiologie
Ústav chemie a biochemie
Ústav tělesné výchovy
Pracoviště nukleárních metod
Laboratoř molekulární embryologie
Děkanát

Ústav geodézie a fotogrammetrie
Ústav matematiky
Ústav geologie a pedologie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a
typologie
Ústav jazyků
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky
a politiky
Ústav lesnických staveb a meliorací
Ústav lesnické a dřevařské techniky
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Ústav zakládání a pěstění lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů
Ústav základního zpracování dřeva
Ústav nábytku a speciálních výrobků
ze dřeva
Ústav nauky o dřevě
Ústav ekologie lesa
Zkušebna nábytku
Zkušebna stavebně truhlářských
výrobků
Děkanát

Ústav ekonomie
Ústav podnikové ekonomiky
Ústav managementu
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Ústav účetnictví a daní
Ústav marketingu a obchodu
Ústav informatiky
Ústav práva
Ústav financí
Ústav humanitních věd
Školící a poradenské centrum PEF
Děkanát
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Zahradnická fakulta
Ústav ovocnictví a vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky
Ústav zelinářství a květinářství
Ústav šlechtění a množení
zahradnických rostlin
Ústav posklizňové technologie
zahradnických produktů
Ústav zahradní a krajinářské
architektury
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Obr. 3
ORGANIČNÍ SCHÉMA REKTORÁTU
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Poznámka:
____________ vyjadřuje přímé řízení
Řízení v v odborné oblasti vykonává na základě delegace pravomocí příslušný prorektor.
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pravomoci kvestor.
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4. STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST
4.1 Studijní programy a studijní obory
V akademické roce 2002/2003 měly fakulty MZLU v Brně Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR akreditováno:
• 15 studijních programů s 27 studijními obory pro bakalářské studium,
• 25 studijních programů se 46 studijními obory pro magisterské studium (5leté magisterské a 2leté
navazující magisterské),
• 16 studijních programů s 28 studijními obory pro doktorské studium.
Sumární přehled akreditovaných studijních programů a oborů je uveden v tab. 4.1.1 a jejich přehled
v členění podle jednotlivých fakult v tab. 4.1.2 – 4.1.5.
Tabulka č. 4.1.1 Počty studijních programů a oborů MZLU v Brně
Kód skupiny
Studijní programy / obory
Skupiny oborů
kmen. oborů
bak.
mag.
dokt.
Přírodní vědy a nauky
11 až 18
3/4
Technické vědy a nauky
21 až 39
4/5
6/9
3/4
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
41 až 43
8/15
13/28
7/16
Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
51 až 53
Společenské vědy, nauky a služby
61,65,67,71-74
Ekonomie
62
3/7
6/9
3/4
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68
Pedagogika, učitelství a sociál. péče
75
Obory z oblasti psychologie
77
Vědy a nauky o kultuře a umění
81,82
Celkem
11 až 82
15/27
25/46
16/28

Celkem
stud.prog./oborů
3/4
13/18
28/59

12/ 20

56/101

Název studijního
Programu

Studijní
obory
(KKOV)

B 2812
B 2 901
B 2901
B 4102
B 4102
B 4103
B 4152
B 4106

Biotechnologie odpadů
Chemie a technologie potravin
Chemie a technologie potravin
Fytotechnika
Fytotechnika
Zootechnika
Rostlinolékařství
Zemědělská specializace

1604R004
2901R013
2901R015
4102R001
1507R008
4103R007
4102R007
3914R008

B 4106
B 4106
B 4106
N 2901
N 4102
N 4102
N 4102
N 4103
N 4103
N 4103
N 4103
N 4152

Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Chemie a technologie potravin
Fytotechnika
Fytotechnika
Fytotechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Rostlinolékařství

4131R006
4131R005
4106R019
2901T013
4102T001
1507T008
4102T015
4103T007
4102T016
4103T009
4103T010
4102T007

Standardní doba
studia
v akademických
rocích ²)
Forma studia³)

Název studijního
oboru

B
Odpadové hospodářství
Výroba a distribuce potravin
Technologie potravin
Fytotechnika
Biotechnologie rostlin
Zootechnika
Rostlinolékařství
Pozemkové úpravy, ochrana a
využití půdního fondu
Všeobecné zemědělství
Provoz techniky
Agroekologie
Technologie potravin
Fytotechnika
Biotechnologie rostlin
Genetika a šlechtění rostlin
Zootechnika
Krmivářství
Rybářství a hydrobiologie
Živočišné biotechnologie
Rostlinolékařství
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MN

Akreditace
do

Kód studijního
programu
(STUD PROG)¹)

Tabulka č. 4.1.2 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných v akademickém roce
2002/2003 na Agronomické fakultě

P FSA

3
3
3
3
3
3
3
3

P
P
P
P
P
P
P
P

30. 10. 2007
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006

3
3
3

PK
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PK
P

15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Tabulka č. 4.1.2 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných v akademickém roce 2002/2003
na Agronomické fakultě (pokračování)
N 4106
N 4106
N 4106
N 4106
N 4106
M 2901
M 4101
M 4102
M 4103
M 4106

Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Chemie a technologie potravin
Zemědělské inženýrství
Fytotechnika
Zootechnika
Zemědělská specializace

M 4106
M 4106
P 1407
P 1507
P 1601
P 2901

Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Chemie
Botanika
Ekologie a ochrana prostředí
Chemie a technologie potravin

P 4102
P 4102
P 4102
P 4102
P 4102
P 4102

Fytotechnika
Fytotechnika
Fytotechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika

P 4152 Rostlinolékařství
P 4106 Zemědělská specializace
P 4106 Zemědělská specializace

3708T029 Automobilová doprava
4101T020 Management techniky
3904T001 Agroekologie
4106T010 Rozvoj venkova
4101T013 Zemědělské inženýrství
2901T013 Technologie potravin
4101T011 Všeobecné zemědělství
4102T001 Fytotechnika
4103T007 Zootechnika
4101T005 Provoz techniky a automobilová
doprava
3904T001 Agroekologie
1604T004 Odpadové hospodářství
4106V017 Zemědělská chemie
1507V001 Anatomie a fyziologie rostlin
1604V001 Aplikovaná a krajinná ekologie
4106V016 Vlastnosti a zpracování
zemědělských materiálů a produktů
4102V002 Obecná produkce rostlinná
4102V008 Speciální produkce rostlinná
4102V003 Ochrana rostlin
4103V002 Obecná zootechnika
4103V004 Speciální zootechnika
1515V008 Molekulární biologie a genetika
živočichů
4102V007 Rostlinolékařství
4106V020 Odpadové hospodářství
4101V008 Technika a mechanizace zemědělství

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
5
5
5
5
5

P
P
P
P
PK
P
PK
P
P
P

15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010

5
5
3
3
3
3

P
P
PK
PK
PK
PK

15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2006
15. 8. 2010
15. 8. 2006
15. 8. 2006

3
3
3
3
3
3

PK
PK
PK
PK
PK
PK

15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006

3
3
3

PK
PK
PK

15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2010

1)

B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program,
M – magisterský studijní program P – doktorský studijní program.
2)
Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na studijní
program bakalářský.
3)
P – prezenční forma studia, D – distanční forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy
(studijní obory) uskutečňované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce.

Kód studijního
programu
(STUD
PROG)¹)

Tabulka č. 4.1.3 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných v akademickém roce
2002/2003 na Lesnické a dřevařské fakultě
Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

B 3341
B 3915
B 4132
N 3301
N 3301
N 3301
N 3914
N 3914

Dřevařství
Krajinářství
Lesnictví
Dřevařské inženýrství
Dřevařské inženýrství
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Krajinné inženýrství

3341R001
3914R013
4132R002
3301T004
3301T005
3301T006
3914T011
3914T016

N 4107
M 3301
M 3914
M 4107

Lesní inženýrství
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství

4107T003
3301T001
3914T002
4107T003

Standardní doba
studia
v akademických
rocích ²)
Forma studia³)

Název studijního
oboru

B
Dřevařství
Krajinářství
Lesnictví
Dřevostavby a dřevěné prvky staveb
Nábytek, výrobky a design
Prvovýroba
Biotechnické úpravy krajiny
Integrované využívání krajinného
prostoru
Lesní inženýrství
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
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MN

3
3
3

Akreditace
do

P FSA

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

PK
P
PK
PK
PK
PK
P
P

15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006
30. 10. 2007

(2)
5
5
5

PK
PK
P
PK

30. 10. 2007
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010

Tabulka č. 4.1.3 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných v akademickém roce 2002/2003
na Lesnické a dřevařské fakultě (pokračování)
P 1507
P 3301
P 3914
P 3914
P 4107
P 4107
P 4107
P 4107

Botanika
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství

P 4107 Lesní inženýrství
P 6208 Ekonomika a
management

1507V009
3301V007
3914V012
3914V014
4107V008
4107V006
4107V004
4107V012
4107V002
6208V107

Fytologie lesa
Technologie zpracování dřeva
Ekologie lesa
Tvorba a ochrana krajiny
Pěstění lesa
Ochrana lesa
Myslivost
Technika a mechanizace lesnické
výroby
Hospodářská úprava lesa
Ekonomika a management
obnovitelných přírodních zdrojů

3
3
3
3
3
3
3
3

PKA
PK
PKA
PK
PK
PK
PK
PK

15. 8. 2010
15. 8. 2006
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2006
15. 8. 2010
15. 8. 2006

3
3

PK
P, K

15. 8. 2006
15. 8. 2006

Kód studijního
programu
(STUD PROG)¹)

Tabulka č. 4.1.4 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných v akademickém roce
2002/2003 na Provozně ekonomické fakultě

Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

B 6202
B 6202
B 6208
B 6208

Hospodářská politika a správa
Hospodářská politika a správa
Ekonomika a management
Ekonomika a management

6202R010
6202R056
6208R056
6208R029

B 6208 Ekonomika a management
B 6208 Ekonomika a management
B 6209 Systémové inženýrství a
informatika
N 6202 Hospodářská politika a správa
N 6202 Hospodářská politika a správa
N 6208 Ekonomika a management

6208R100
6208R043
6209R003

Finance
Veřejná správa
Manažersko – ekonomický obor
Ekonomika zemědělství a
potravinářství
Sociálně ekonomický obor
Management obchodní činnosti
Ekonomická informatika

6202T010
6202T056
6208T056

Finance
Veřejná správa
Manažersko – ekonomický obor

(2)
(2)
(2)

N 6208 Ekonomika a management

6208T029

N 6209 Systémové inženýrství a
informatika
M 6202 Hospodářská politika a správa
M 6208 Ekonomika a management
M 6208 Ekonomika a management

6209T003

Ekonomika zemědělství a
potravinářství
Ekonomická informatika

Standardní doba
studia
v akademických
rocích ²)
Forma studia³)

Název studijního
oboru

B

M 6209 Systémové inženýrství a
informatika
P 6202 Hospodářská politika a správa
P 6208 Ekonomika a management
P 6209 Systémové inženýrství a
informatika

6202T010
6208T056
6208T029
6209T003

Finance
Manažersko – ekonomický obor
Ekonomika zemědělství a
potravinářství
Ekonomická informatika

6202V010
6208V097
6209V003

Finance
Řízení a ekonomika podniku
Ekonomická informatika
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MN

Akreditace
do

P FSA

3
3
3
3

P
PA
PA
P KA

13. 12. 2007
13. 12. 2007
13. 12. 2007
13. 12. 2007

3
3
3

PK
PK
P

13. 12. 2007
13. 12. 2007
25. 1. 2006
13. 12. 2005
13. 12. 2007
13. 12. 2007

(2)

P
PA
PK
A
P KA

13. 12. 2007

(2)

P

25. 1. 2006

5
5
5
5

P
13. 12. 2011
P KA 13. 12. 2011
P K 13. 12. 2011
P

25. 1. 2008

3 P K 13. 12. 2005
3 P KA 13. 12. 2009
3 P K 25. 1. 2006

Kód studijního
programu
(STUD PROG)¹)

Tabulka č. 4.1.5 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných v akademickém roce
2002/2003 na Zahradnické fakultě

B 4144
B 4108
B 4108
B 4108
B 4109
B 4109
N 4108
N 4108
N 4109
N 4109
M 4108
M 4108
M 4109
P 4108
P 4109

Název studijního
programu

Zahradnictví
Zahradnické inženýrství
Zahradnické inženýrství
Zahradnické inženýrství
Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradnické inženýrství
Zahradnické inženýrství
Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradnické inženýrství
Zahradnické inženýrství
Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradnické inženýrství
Zahradní a krajinářská
architektura

Studijní
obory
(KKOV)

Název studijního
oboru

4144R002
4144R002
4108R005
4108R008
4109R001

Zahradnictví
Zahradnictví
Zpracování zahradnických produktů
Vinohradnictví a vinařství
Zahradní a krajinářská architektura

4109R006

Management zahradních a
krajinářských úprav
Zahradnictví
Zpracování zahradnických produktů
Zahradní a krajinářská architektura

4108T003
4108T005
4109T001
4109T006

Standardní doba
studia
v akademických
rocích ²)
Forma studia³)

4108T003
4108T005
4109T001

Management zahradních a
krajinářských úprav
Zahradnictví
Zpracování zahradnických produktů
Zahradní a krajinářská architektura

4108V002
4109V001

Zahradnická produkce
Zahradní a krajinářská architektura

B
3
3
3
4
3

MN

P

Akreditace
do

FSA
K
PK
P
P
P

15. 8. 2008
15. 8. 2006
15. 8. 2006
5. 12. 2008
15. 8. 2006

P

15. 8. 2006

(2)
(2)
(2)

PK
P
P

15. 8. 2006
15. 8. 2006
15. 8. 2006

(2)

P

15. 8. 2006

5
5
5

P
P
P

15. 8. 2010
15. 8. 2010
15. 8. 2010

PK
PK

15. 8. 2006
15. 8. 2006

3

3
3

4.2 Studijní programy garantované VVŠ a uskutečňované na VOŠ – MZLU v Brně tyto programy
nemá.
4.3 Studijní programy realizované mimo sídlo vysoké školy či fakulty – MZLU v Brně tyto
programy nemá.
4.4 Využívání kreditního systému na vysoké škole, typ kreditního systému
MZLU v Brně využívá na všech fakultách European Credit Transfer System (dále jen ECTS), který
byl na jednotlivých fakultách zaváděn postupně (PEF 1997, ZF 1999, AF 2000, LDF 2001).
V současné době je ECTS zaveden ve všech studijních ročnících bakalářských studijních programů na
všech fakultách univerzity, která za tímto účelem aplikuje do vzdělávací činnosti evropskou dimenzi,
tj. rozšiřuje výuku odborných disciplín v cizím jazyce, umožňuje absolvovat část studia na
zahraničních univerzitách, buduje vhodnou organizaci studia a vhodné univerzitní prostředí.
Výsledkem této činnosti bylo v roce 2003 získání oprávnění vydávat jako přílohu k diplomu doklad o
absolvované části studia, tzv. Diploma Supplement.
V roce 2003 navázala univerzita v rámci Brněnského centra evropských studií intenzivní spolupráci
s ostatními brněnskými vysokými školami, a to za účelem využívání vzájemně nabízených studijních
jednotek a modulů studenty kterékoliv vysoké školy, které umožňují současně zavedené univerzitní
informační systémy na jednotlivých školách.
4.5 Programy celoživotního vzdělávání
S účinností od 1. června 2003 byl na MZLU v Brně zřízen Institut celoživotního vzdělávání (dále
ICŽV) a současně byly vhodnou organizací studia (kreditní systém, modulárně konstruované studijní
programy) vytvořeny předpoklady pro naplňování celoživotního vzdělávání. Pro zjišťování potřeb a
nabídky vzdělávání formou krátkodobých kurzů až po dlouhodobé kurzy a cyklické vzdělávání jsou
využívány výsledky průzkumu absolventů, uskutečněného na všech fakultách v březnu 2003 pro
absolventské ročníky 1997 – 2002, včetně jiných forem zpětných vazeb.
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Dřívějším absolventům kurzů „Sociálně ekonomický management“ a „Management obchodní
činnosti“, kteří byli přijati na PEF do bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“,
byly v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, započteny kredity získané za předměty absolvované v rámci kurzů celoživotního vzdělávání.
4.5.1 Programů celoživotního vzdělávání
Tabulka č. 4.5.1 Počty programů celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně
Programy CŽV v rámci
Kód skupiny
Skupiny oborů
akreditovaných SP
kmen. oborů
bezplatné
placené
Přírodní vědy a nauky
11 až 18
Technické vědy a nauky
21 až 39
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
41 až 43
Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
51 až 53
Společenské vědy, nauky a služby
61,65,67,71-74
Ekonomie
62
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68
Pedagogika, učitelství a sociál. péče
75
Obory z oblasti psychologie
77
Vědy a nauky o kultuře a umění
81,82
Celkem
11 až 82

Ostatní

Celkem

8

8

2
3

2
3

3

3

16

16

4.6 Univerzita 3. věku
V roce 2003 byl na MZLU v Brně v souvislosti se zřízením Institutu celoživotního vzdělávání
zahájen 1. ročník studia na Univerzitě 3. věku, ve kterém studuje 116 studentů. Studijní plán je
sestaven pro tříleté studium. Přednášky, které se konají 1x týdně v odpoledních hodinách, jsou
kombinovány blokově, přičemž jednotlivé bloky zajišťují oborově fakulty.
4.7 Zájem o studium a výsledky přijímacího řízení
Při hodnocení zájmu o studium na MZLU v Brně v roce 2003 (6 681 přihlášek) lze ve srovnání
s rokem 2002 (6 291 přihlášek) konstatovat mírný nárůst zájmu, tj. o 6,2 %. Zájem uchazečů o
studium na MZLU v Brně je souhrnně uveden v tabulce č. 4.7.1. V následujících tabulkách 4.7.2 –
4.7.6 je podrobněji vyhodnoceno chování uchazečů a výsledky přijímacího řízení po jednotlivých
fakultách a oborech.

1) Počet všech podaných přihlášek
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zapsaných 5)

11 - 82
11 až 18
21 až 39
41 až 43
51 až 53
61,65,67,71 až 74
62
68
75
77
81,82

přijatých 4)

Celkem
Přírodní vědy a nauky
Technické vědy a nauky
Zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky
Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
Společenské vědy nauky a služby
Ekonomie
Právo, právní a veřejnospr. činnost
Pedagika, učitelství a sociální péče
Obory z oblasti psychologie
Vědy a nauky o kultuře a umění

přijetí 3)

Kód skupiny
kmen. oborů

Přihlášených 2)

Skupiny oborů

Podaných
přihlášek 1)

Tabulka č. 4.7.1 Zájem uchazečů o studium na MZLU v Brně pro akademický rok 2003/2004
Počet

6 681

3 110

2 320

970
2 352

666
1 302

423
1 051

3 359

1 142

846

2) Počet uchazečů o studium. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuty vícenásobné přihlášky.
3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek.
4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí.
5) Počet přijatých studentů, kteří se zapíšou ke studiu. Počet "zapsaných" odpovídá počtu "nově přijatých".

Tabulka č. 4.7.2 Celkový počet přihlášených a přijatých uchazečů o studium do bakalářských a
magisterských studijních programů MZLU v Brně v letech 2002 a 2003
Počet uchazečů
Počet zapsaných k 31.10.
Akad.
Fakulta
forma studia
forma studia
rok
celkem
celkem
prezenč.
kombin.
prezenč.
kombin.
2002
1 223
58
1 284
577
32
609
Agronomická
2003
1 468
68
1 536
656
57
713
2002
802
75
877
288
58
346
Lesnická a dřevařská
2003
798
82
880
313
59
372
2002
2 903
547
3 450
482
154
636
Provozně ekonomická
2003
2 871
488
3 359
686
160
846
2002
577
103
680
204
53
257
Zahradnická
2003
764
142
906
305
84
389
2002
5 508
783
6 291
1 551
297
1 848
MZLU úhrnem
2003
5 901
780
6 681
1 960
360
2 320
Tabulka č. 4.7.3 Počet uchazečů a přijatých studentů do bakalářských a magisterských studijních oborů
prezenčního studia na MZLU v Brně v letech 2002 a 2003
Počet uchazečů
Počet zapsaných
v roce
K 31. 10.
2002
2003
2002
2003
Bakalářské studium AF
Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu
55
64
19
47
Výroba a distribuce potravin
100
66
55
46
Agroekologie
172
188
88
86
Fytotechnika
77
73
41
27
Odpadové hospodářství
64
79
24
30
Provoz techniky a automobilová doprava
112
153
44
57
Technologie potravin
281
320
123
129
Všeobecné zemědělství
157
100
75
45
Zootechnika
205
267
108
128
Biotechnologie rostlin
37
18
Rostlinolékařství
112
43
Navazující magisterské studium AF
Biotechnologie rostlin
6
Genetika a šlechtění rostlin
1
Živočišné biotechnologie
2
AF celkem
1223
1468
577
656
Bakalářské studium LDF
Dřevařství
257
254
96
128
Krajinářství
195
218
64
65
Lesnictví
303
326
128
120
LDF celkem
802*
798
288
313
Bakalářské studium PEF
Finance
595
668
117
107
Ekonomika a management
1784
1433
246
274
Systémové inženýrství a informatika
447
450
104
112
Navazující magisterské studium PEF
Finance
23
67
5
36
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Tabulka č. 4.7.3 Počet uchazečů a přijatých studentů do bakalářských a magisterských studijních oborů
prezenčního studia na MZLU v Brně v letech 2002 a 2003 (pokračování)
Ekonomika a management
41
196
4
124
Systémové inženýrství a informatika
13
57
6
33
PEF celkem
2903
2871
482
686
Bakalářské studium ZF
Zahradnictví
196
164
97
96
Zpracování zahradnických produktů
46
37
22
16
Vinohradnictví a vinařství
46
21
Zahradní a krajinářská architektura
265
269
41
42
Management zahradních a krajinářských úprav
70
142
44
37
Navazující magisterské studium ZF
Zahradnictví
60
52
Zpracování zahradnických produktů
11
11
Zahradní a krajinářská architektura
35
30
ZF celkem
577
764
204
305
MZLU úhrnem
5 508
5 901
1 551
1 960
* V roce 2003 nebyly nabízeny 2 bakalářské obory, na které bylo v roce 2002 přihlášeno 47 uchazečů.

Tabulka č. 4.7.4 Počet uchazečů a přijatých studentů do bakalářských a magisterských studijních oborů
kombinovaného studia na MZLU v Brně v letech 2002 a 2003
Počet uchazečů
Počet zapsaných
v roce
k 31.10.
Studijní obor
2002
2003
2002
2003
Magisterské studium
Všeobecné zemědělství
58
68
32
57
AF celkem
58
68
32
57
Bakalářské studium
Dřevařství
28
33
21
25
Lesnictví
47
49
37
34
LDF celkem
75
82
58
59
Bakalářské studium
Ekonomika a management
416
322
135
95
Navazující magisterské studium
Ekonomika a management
131
166
19
65
PEF celkem
547
488
154
160
Bakalářské studium
Zahradnictví
103
142
53
84
ZF celkem
103
142
53
84
MZLU úhrnem
783
780
297
360

Tabulka 4.7.5 Účast uchazečů o prezenční bakalářské a magisterské studium u přijímacích zkoušek na
MZLU v Brně
z toho % % přijatých z přijatých nastoupilo
počet
do 1. ročníku
Studijní obor
účastníků z účastníků
uchazečů
PZ
PZ
%
studentů
Bakalářské studium
Pozemkové úpravy, ochrana a …
64
100,0
78,1
94,0
47
Výroba a distribuce potravin
66
75,8
75,8
92,0
46
Agroekologie
188
84,5
69,7
65,6
86
Fytotechnika
73
83,6
80,8
45,8
27
Odpadové hospodářství
79
75,9
69,6
54,5
30
Provoz techniky a auto.doprava
153
73,2
53,6
69,5
57
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Tabulka 4.7.5 Účast uchazečů o prezenční bakalářské a magisterské studium u přijímacích zkoušek
na MZLU v Brně (pokračování)
Technologie potravin
320
85,0
69,4
58,1
129
Všeobecné zemědělství
100
89,0
87,6
57,5
45
Zootechnika
267
85,4
77,1
47,9
128
Biotechnologie rostlin
37
86,5
100,0
56,3
18
Rostlinolékařství
112
83,9
67,9
56,6
43
Navazující magisterské studium
Biotechnologie rostlin
6
Genetika a šlechtění rostlin
1
Živočišné biotechnologie
2
AF celkem
1 468
83,2
70,9
63,0
656
Bakalářské studium
Dřevařství
254
86,2
61,0
82,6
128
Krajinářství
218
86,7
52,3
57,0
65
Lesnictví
326
83,1
49,7
74,1
120
LDF celkem
798
86,0
54,6
72,6
313
Bakalářské studium
Hospodářská polit. a správa
668
81,4
27,2
58,8
107
Ekonomika a management
1 433
81,6
28,1
68,0
274
Systémové inženýr. a informat.
450
58,2
38,7
64,4
112
Navazující magisterské studium
Hospodářská polit. a správa
67
74,6
61,2
87,8
36
Ekonomika a management
196
84,7
70,9
89,2
124
Systémové inženýr. a informat.
57
73,7
59,6
97,0
33
PEF celkem
2 871
77,8
34,0
70,5
686
Bakalářské studium
Zahradnictví
164
83,5
87,6
80,0
96
Zpracování zahradnických produktů
37
70,3
100,0
61,5
16
Vinohradnictví a vinařství
46
89,1
60,9
75,0
21
Zahradní a krajinářská architektura
269
93,3
17,9
93,3
42
Management zahr. a kraj. úprav
142
87,3
43,5
68,5
37
Navazující magisterské studium
Zahradnictví
60
88,3
100,0
98,1
52
Zpracování zahrad. produktů
11
100,0
100,0
100,0
11
Zahradní a krajinář. architektura
35
85,7
100,0
100,0
30
ZF celkem
764
71,8
48,0
83,1
305
MZLU úhrnem
5 901
79,5
47,7
69,7
1 960

Tabulka č. 4.7.6 Účast uchazečů o kombinované bakalářské a magisterské
zkoušek na MZLU v Brně
z toho % % přijatých
počet
Typ studia, obor
účastníků z účastníků
uchazečů
PZ
PZ
Magisterské studium
Všeobecné zemědělství
68
100,0
83,8
AF celkem
68
100,0
83,8
Bakalářské studium
Dřevařství
33
75,6
100,0
Lesnictví
49
71,4
69,4
LDF celkem
82
73,2
72,0
Bakalářské studium
Ekonomika a management
322
61,1
30,1
Navazující magisterské studium
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studium u přijímacích
Z přijatých nastoupilo
do 1. ročníku
%
studentů
100,0
100,0

57
57

100,0
100,0
100,0

25
34
59

97,9

95

Tabulka č. 4.7.6 Účast uchazečů o kombinované bakalářské a magisterské studium u přijímacích
zkoušek na MZLU v Brně (pokračování)
Ekonomika a management
166
72,3
41,6
97,0
65
PEF celkem
488
65,0
34,0
96,4
160
Bakalářské studium
Zahradnictví
142
71,1
60
98,8
84
ZF celkem
142
71,1
60
98,8
84
MZLU úhrnem
780
70,0
47
98
360

4.8 Počty studentů
Podle dat evidovaných v matrice studentů k 31. 10. 2003 studovalo na fakultách MZLU v Brně
6 762 studentů (bez cizinců – stipendistů a jinoplátců), z nichž studovalo 3 708, tj. 54,8 % studentů
v bakalářských, 2 604, tj. 38,5 % studentů v magisterských a 450, tj. 6,7 % studentů v doktorských
studijních programech. Dále na univerzitě studovalo 16 cizinců – stipendistů.
Z celkového počtu 6 762 studentů MZLU v Brně studuje na Agronomické fakultě 30,5 % studentů,
na Lesnické a dřevařské fakultě 21,1 % studentů, na Provozně ekonomické fakultě 35,2 % studentů a
na Zahradnické fakultě 13,2 % studentů.
Tabulka č. 4.8.1 Počty studentů MZLU v Brně
Skupiny oborů

Kód skupiny
kmen. oborů

Studenti ve studijním
programu
bak.
mag.
dokt.
58

Celkem
studenti

Přírodní vědy a nauky

11 až 18

Technické vědy a nauky

21 až 39

645

649

72

1 366

Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

41 až 43

1 393

1 326

231

2 950

Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

51 až 53
1 670

629

89

2 388

3 708

2 604

450

6 762

Společenské vědy, nauky a služby

61,65,67,71-74

Ekonomie

62

Právo, právní a veřejnosprávní činnost

68

Pedagogika, učitelství a sociál. péče

75

Obory z oblasti psychologie

77

Vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

58

81,82
11 až 82

Tabulka č. 4.8.2 Počty zahraničních studentů ve studijních programech MZLU v Brně
Studijní program
bak.
mag.
dokt.
Technické vědy a nauky 21 až 29

celkem

2

11

0

13

Zemědělsko – lesnické vědy 41 až 43

46

14

2

62

Ekonomie 62

11

9

3

23

Celkem

59

34

5

98

Zahraniční studenti s výjimkou stipendistů DZS MŠMT ČR jsou převážně studenti ze Slovenska.
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4.9 Počty absolventů
Tabulka č. 4.9.1 Počty absolventů MZLU v Brně
Skupiny oborů

Kód skupiny
kmen. oborů

Přírodní vědy a nauky
Technické vědy a nauky
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
Společenské vědy, nauky a služby
Ekonomie
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Pedagogika, učitelství a sociál. péče
Obory z oblasti psychologie
Vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

11 až 18
21 až 39
41 až 43
51 až 53
61,65,67,71-74
62
68
75
77
81,82
11 až 82

Absolventi ve studijním
programu
bak.
mag.
dokt.
11
10
178
7
131
314
28

Celkem
absolventi
11
195
473

232

342

4

578

373

834

50

1257

V roce 2003 na MZLU v Brně úspěšně absolvovalo studium celkem 1 257 studentů, což
představuje 18,6 % ze studujících ve všech typech a formách studia. Z tohoto počtu bylo 29,7 %
absolventů bakalářských studijních programů, 66,3 % absolventů magisterských studijních programů a
4,0 % absolventů doktorských studijních programů.
V akademickém roce 2002/2003 neúspěšně ukončilo studium celkem 693 studentů ve všech typech
a formách studia, což představuje 11,3 % z celkového počtu rozpočtových studentů pro uvedený
akademický rok.
4.10 Inovace již uskutečňovaných studijních programů
Výsledkem zásadní obsahové inovace uskutečňovaných studijních programů je úspěšná
reakreditace a akreditace bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských
studijních programů. Na fakultách MZLU v Brně jsou studenti přijímáni do všech studijních programů
a oborů pouze do bakalářského, případně navazujícího magisterského studia. Obsahová inovace výuky
včetně modernizace výukových metod a organizace studia je realizována podle „Dlouhodobého
záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MZLU v Brně a
jednotlivých fakult na období 1999 – 2005“. Od akademického roku 2002/2003 byla na Provozně
ekonomické fakultě zahájena výuka v novém studijním oboru Veřejná správa, od akademického roku
2003/2004 pak na Zahradnické fakultě ve studijním oboru Vinohradnictví a vinařství.
4.11 Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy
V roce 2003 byla MZLU v Brně udělena akreditace novým bakalářským studijním oborům
Odpadové hospodářství a Vinohradnictví a vinařství, ve kterých byla zahájena výuka od
akademického roku 2003/2004.
Řada navazujících magisterských studijních programů a oborů MZLU v Brně byla nově
akreditována již v roce 2002, v průběhu roku 2003 byly pak akreditovány navazující magisterské
studijní programy a obory, tj. Krajinné inženýrství – Integrované využívání krajinného prostoru a
Lesní inženýrství – Lesní inženýrství. Zahájení výuky na navazujících magisterských programech na
AF a LDF se předpokládá od akademického roku 2005/2006, kdy budou již absolvovat všichni
studenti univerzity jako bakaláři.
U řady studijních oborů byla rozšířena akreditace pro kombinovanou formu studia, případně o
výuku v anglickém jazyce. V roce 2004 je připravováno především rozšíření akreditace doktorských
studijních programů pro výuku v anglickém jazyce.
4.12 Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků všech stupňů škol
Na MZLU v Brně je zajišťováno ve smyslu § 60 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vyhlášky MŠMT ČR č. 139/1997
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Sb. doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů a doplňující pedagogické studium
mistrů odborné výchovy, a to jako kurzy celoživotního vzdělávání.
Kurz celoživotního vzdělávání „Doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů“ je
koncipován komplexně, tj. na výkon práce učitele odborného předmětu a třídního učitele, a proto
zahrnuje studium stěžejních disciplín nezbytných pro výkon učitelské profese, tj. pedagogika,
pedagogická psychologie a didaktika. Součástí studia je nácvik profesních činností učitele.
Distanční forma studia je třísemestrová, v průběhu studia student vypracovává závěrečnou
písemnou práci, skládá zkoušky z předmětů pedagogika, pedagogická psychologie a didaktika a
absolvuje individuální řízenou pedagogickou praxi na cvičné škole, kterou zajišťuje Institut
celoživotního vzdělávání MZLU v Brně. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou učitelské
způsobilosti, která obsahuje praktickou část (tj. klasifikovaný vyučovací výstup v rámci modulu
Individuální řízená pedagogická praxe), obhajobu závěrečné písemné práce a soubornou ústní zkoušku
z předmětů pedagogika, pedagogická psychologie a didaktika. Absolvent obdrží Osvědčení o
absolvování programu celoživotního vzdělávání v doplňujícím pedagogickém studiu, které jej
opravňuje v návaznosti na jím vystudovaný vysokoškolský studijní obor k vyučování odborných
zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických,
lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních předmětů na středních
školách.
Student prezenční formy může předměty pedagogika, pedagogická psychologie a didaktika
absolvovat v průběhu studia z nabídky volitelných předmětů zajišťovaných Provozně ekonomickou
fakultou MZLU v Brně a do kurzu celoživotního vzdělávání se přihlašuje až v okamžiku, kdy chce
získat Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání v doplňujícím pedagogickém
studiu učitelů odborných předmětů.
Kurz celoživotního vzdělávání „Doplňující pedagogické studium mistrů odborné výchovy“ je
koncipován v návaznosti na přípravu na výkon profese mistra odborné výchovy a zahrnuje disciplíny
pedagogické, psychologické a biologické, přičemž významný je podíl rozvoje nácviku profesních
činností mistra odborné výchovy.
Studium je třísemestrové s prvky distančního studia a učební program obsahuje studijní předměty
pedagogika, psychologie pro MOV, školní hygiena a prevence, oborová didaktika, didaktika
odborného výcviku, pedagogická komunikace, školský management, hygiena a bezpečnost práce,
individuální řízená pedagogická praxe. V průběhu studia student vypracovává závěrečnou písemnou
práci a absolvuje individuální řízenou pedagogickou praxi na cvičné škole zajišťovanou Institutem
celoživotního vzdělávání MZLU v Brně. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která obsahuje
praktickou část (tj. klasifikovaný vyučovací výstup na pedagogické praxi), obhajobu závěrečné
písemné práce a soubornou ústní zkoušku z předmětů pedagogika, psychologie pro MOV a didaktika
odborného výcviku. Absolventi obdrží Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání
v doplňujícím pedagogickém studiu mistrů odborné výchovy a získávají pedagogickou způsobilost pro
vyučování odborného výcviku (zemědělského, potravinářského, mechanizačního, ekonomického,
lesnického, dřevařského, zahradnického, provozu služeb, případně veterinárního typu) na středních
školách – učilištích.
V roce 2003 studovalo na MZLU v Brně v rámci doplňujícího pedagogického studia (DPS) celkem
188 studentů, z toho doplňující pedagogické studium učitelů odborných předmětů (DPS UOP)
v distanční formě celkem 87 studentů, v prezenční formě celkem 101 studentů (AF/40 studentů,
LDF/22 studentů, PEF/21 studentů, ZF/18 studentů). Doplňující pedagogické studium mistrů odborné
výchovy studuje v současné době celkem 17 studentů.
V roce 2003 ukončilo doplňující pedagogické studium učitelů odborných předmětů v lednovém,
březnovém, květnovém a zářijovém termínu 75 studentů a doplňující pedagogické studium mistrů
odborné výchovy v lednovém, květnovém a zářijovém termínu 21 studentů.
4.13 Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce
Nabídka studijních oborů je již řadu let rozšiřována podle aktuálních požadavků společnosti.
V tomto smyslu jsou i koordinovány počty studentů přijímaných na jednotlivé studijní programy a
obory. V roce 2003 byl realizován rozsáhlý průzkum uplatnění absolventů MZLU v Brně v praxi.
V souvislosti s přestavbou studijních programů na začátku 90. let bylo rozhodnuto oslovit
absolventy všech čtyř fakult MZLU v Brně z let 1997 – 2002. Šetření se uskutečnilo v březnu 2003
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formou písemného dotazníku, který byl sestaven na základě výsledků projektu „Uplatnění absolventů
FP VUT a PEF MZLU v Brně v praxi“ řešeného v roce 1998 v rámci FRVŠ. Kromě identifikačních
otázek byl v dotazníku blok otázek zabývajících se aktuální situací absolventů v praxi a blok otázek
k reflexi vzdělání absolventů.
Z celkového počtu 3 300 zaslaných dotazníků bylo vráceno 1 323 vyplněných, což odpovídá 40 %
návratnosti, kterou můžeme označit za vysokou, 105 dotazníků bylo vráceno poštou jako
nedoručených, 150 dotazníků bylo doručeno po termínu zpracování výsledků z důvodu nepřítomnosti
na původně uvedené adrese, případně dlouhodobého pobytu v zahraničí. Tento počet dotazovaných lze
zařadit ke skupině absolventů s pozitivním vztahem k univerzitě. Vyhodnocení průzkumu bylo
provedeno za univerzitu jako celek s tím, že ve smyslu zákona za tvorbu a realizaci studijních
programů je odpovědná fakulta, a proto byly děkanům jednotlivých fakult předány výsledky šetření,
z nichž vyplynulo, že:
• skutečně nezaměstnaných jsou 3 % absolventů;
• z počtu 1180 zaměstnaných pracuje 26 % ve státním podniku, 43 % v české soukromé firmě, 18 %
(z toho 12 % tvoří absolventi PEF) je zaměstnáno u zahraniční firmy, 2 % v družstvech, 8 % jsou
osoby samostatně výdělečně činné a zbývající cca 3 % označilo jinou formu zaměstnání. Z výsledků je
patrná schopnost absolventů úspěšně konkurovat v soukromém sektoru a zvlášť je třeba ocenit počet
absolventů u zahraničních firem, tzn. že jsou dobře připraveni a konkurenceschopni na evropském trhu
práce;
• cca 7 % (absolventi AF) pracuje v zemědělské prvovýrobě, 7 % (absolventi LDF) v lesnictví, 3 %
(absolventi ZF) v zahradnictví, 4 % ve zpracovatelském průmyslu, 11 % ve výrobě a jiné oblasti, 8 %
ve službách, 18 % v marketingu a obchodu (absolventi PEF), 5 % v bankovnictví a pojišťovnictví
(PEF), 5 % v daňovém poradenství (PEF), 13 % ve veřejné správě (převážně absolventi AF), 6 % ve
školství. Rozložení absolventů do různých oblastí potvrzuje správnost provedené diverzifikace
nabídky studijních oborů, ke které univerzita v průběhu 90. let přistoupila;
• 27 % absolventů získalo zaměstnání již v průběhu studia, dalších 25 % ihned po promoci a 29 %
do půl roku po promoci; pouze 20 % absolventů potřebovalo na získání místa dobu delší než 6 měsíců.
Statistika ukazuje schopnost absolventů uplatnit se na trhu práce, přičemž pouze 8 % označilo, že
získat zaměstnání bylo velmi obtížné, 30 % za poměrně obtížné, 28 % za velmi snadné a stejné
procento (28 %) nedovedlo posoudit, protože jim zaměstnání bylo nabídnuto;
• 50 % je na místech absolventů vysokých škol daného oboru, 20 % na místech absolventů
vysokých škol obdobného zaměření, 7 % jiného zaměření, zbývajících 20 % na místech středoškoláků,
5 % na místech, která nevyžadují ani středoškolské vzdělání. Z podrobnějšího šetření vyplynulo, že
44 % zastává vedoucí funkce, které vyžadují odpovědnost i za práci jiných, 56 % nese odpovědnost
pouze za svoji činnost;
• o celkové spokojenosti v zaměstnání je přesvědčeno 77 %, 15 % nemá názor a 8 % se cítí spíše
nespokojeno; 84 % nemá obavy z nejbližší budoucnosti, 16 % obavu sdílí. Obava o budoucnost silně
koreluje se spokojeností v zaměstnání a je více ovlivněna povahovými vlastnostmi než oborem studia
a přípravou na výkon povolání;
• 26 % uvedlo nedostačující praktické zkušenosti a praktické dovednosti, 16 % nedostatky v práci
s lidmi, 31 % špatné jazykové znalosti, 9 % nedostatečné znalosti práce s počítačem;
• 76 % absolventů, pokud by se znovu rozhodovalo, kterou vysokou školu studovat, opakovalo by
vzdělávací dráhu na MZLU v Brně.
Výsledky průzkumu, které byly zveřejněny v Českém rozhlase a zaslány k publikování v revue pro
vysokoškolskou a vědní politiku Aula, potvrdily na straně jedné, že trh práce preferuje absolventy s
klíčovými dovednostmi jako je samostatné myšlení, schopnost spolupracovat, znalost cizích jazyků a
obecná snaha průběžně si znalosti doplňovat, na druhé straně pak, že poznání silných a slabých stránek
univerzity je jedním z předpokladů jejího úspěšného řízení.
4.14 Uplatnění nových forem studia
Organizace studia formou ECTS předpokládá inovační změny ve způsobech výuky. Ve větší míře
je proto užíváno alternativních forem výuky, tj. případové studie, eseje a jejich obhajoby a elearningová výuka při kombinované formě studia. Aktivní formy výuky jsou velmi náročné na
přípravu samotnými pedagogickými pracovníky, proto MZLU v Brně realizuje řadu kurzů a doplňující
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pedagogické vzdělávání, což předpokládá rovněž nové formy využívání audiovizuální techniky na
posluchárnách a především budování rozsáhlého Informačního centra, které je vybaveno velkým
množstvím odborné literatury a počítači (viz též bod 4.4 této zprávy).
4.15 Studijní neúspěšnost na MZLU v Brně, počty neúspěšných studentů
V akademickém roce 2002/2003 neúspěšně ukončilo studium celkem 693 studentů ve všech typech
a formách studia, což představuje 11,3 % z celkového počtu rozpočtových studentů pro uvedený
akademický rok.
Kvalita výuky, průběžná kontrola znalostí a studijní úspěšnost byly a jsou předmětem trvalého
zájmu a analýz na jednotlivých fakultách. Z analýzy studijní neúspěšnosti na úrovni programových rad
jednotlivých studijních oborů a vědeckých rad fakult vyplývají dva faktory, tj. neujasněný zájem o
zvolený obor, který ovlivňuje neúspěšnost v 1. ročníku studia a přecenění studijních schopností
s následným prodloužením doby studia. Univerzita, respektive jednotlivé fakulty usilují organizací
studia vytvářet podmínky pro minimalizaci těchto aspektů a o odstraňování příčin studijní
neúspěšnosti (využívání ECTS, Univerzitního informačního systému, novelizace Studijního a
zkušebního řádu apod.). Přesto se průměrná propadavost pohybovala v prvních ročnících studia podle
studijních oborů mezi 10 – 40 %, u vyšších ročníků kolem 3 %.
Tabulka č. 4.15.1 Počty neúspěšných studentů MZLU v Brně
Skupiny oborů

Kód skupiny¨
kmen. oborů

Neúspěšní studenti ve stud.
programu
bak.
mag.
dokt.
7
68
79
6
159
135
14

Přírodní vědy a nauky
11 až 18
Technické vědy a nauky
21 až 39
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
41 až 43
Zdravot., lékař. A farm. vědy a nauky
51 až 53
Společenské vědy, nauky a služby
61,65,67,71-74
Ekonomie
62
175
34
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68
Pedagogika, učitelství a sociál. péče
75
Obory z oblasti psychologie
77
Vědy a nauky o kultuře a umění
81,82
Celkem
11 až 82
402
248
Pozn. Údaje k 31.10. zahrnují všechny formy studia a počty studentů včetně cizinců.

Celkem
neúspěšní stud.
7
153
308

16

225

43

693

4.16 Možnosti studia handicapovaných studentů
Univerzita plně respektuje požadavky na zapojení handicapovaných studentů do vysokoškolského
vzdělávání. K takto postiženým studentům je volen zcela individuální přístup, odvislý od stupně jejich
specifických potřeb, jak v oblasti kvalifikované poradenské péče, tak v oblasti individuálních potřeb
ve výuce, stejně jako technickými úpravami přístupu do budov a učeben. V roce 2003 úspěšně
probíhala výuka handicapovaných studentů (vozíčkářů) zejména na Provozně ekonomické fakultě.
4.17 „Joint degrees“ – studijní programy realizované v rámci mezinárodního konsorcia
vysokých škol
MZLU v Brně realizuje „Double Degree“, a to na základě smlouvy, která byla podepsána v červnu
roku 2001 mezi Provozně ekonomickou fakultou MZLU v Brně a Univerzitou degli studi della
Calabria v Cozenze (Itálie), o oboustranné výměně studentů 5. ročníků a uznání jejich studia
v zahraničí. Studentovi během studia na partnerské univerzitě zůstává statut studenta, na zahraniční
univerzitě musí splnit veškeré povinnosti vyplývající z bilaterální dohody a na základě toho mu je
partnerskou univerzitou udělen vysokoškolský diplom s právem užívat vysokoškolský titul „Laurea in
Economia Aziendale“. Po návratu je studentovi po předložení vysokoškolského diplomu a vysvědčení
vystaven český vysokoškolský diplom opravňující studenta užívat vysokoškolský titul „Ing.“.
V akademické roce 2002/2003 absolvovali 5. ročník studia na Univerzitě degli studi della Calabria
v Cozenze (Itálie) dva studenti PEF MZLU v Brně.
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5. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Rozvoj informačních a komunikačních technologií patří k prioritám univerzity. Důraz je kladen
především na trvalý přístup studentů a zaměstnanců k výpočetní technice a zkvalitňuje se
infrastruktura a dostupnost do informačních zdrojů. Byla zpracována nová koncepce rozvoje ICT a
IS/IT naší univerzity, na jejímž základě je budován „univerzitní informační systém“ a připravuje se
zavedení nového ekonomického informačního systému SAP.
5.1 Nově budované prvky informační infrastruktury
Neustále pokračuje rozvoj počítačové sítě na univerzitě, zvyšují se počty počítačů v Informačním
centru a v knihovnicko-informačních službách. V roce 2003 byly komplexně modernizovány
univerzitní posluchárny A11 a A31, které byly vybaveny multimediálními didaktickými prostředky
(vizualizér, dataprojektor, videorekordér, DVD, matnice, počítač na síti, elektronický řídící systém
s přístupem na čipovou kartu).
V roce 2003 se dále vyvíjel a rozšiřoval počet aplikací v Univerzitním informačním systému, který
napomáhá organizaci a řízení studia, studijní agendy a dalších záležitostí se studiem spojených.
Rozvoj technické části byl výrazně posílen z finančních prostředků, které univerzita získala
pokračováním projektu v rámci rozvojových projektů VVŠ.
Nákupy informačních zdrojů pro potřeby výuky, vědy a výzkumu jsou centralizovány a
zabezpečuje je Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb, a to ve všech formách, od tištěných,
přes magnetické nosiče až po přístupy k plným textům v tuzemských i zahraničních databázích
prostřednictvím Internetu v rámci poskytovaných licencí.
Do počítačové sítě MZLU v Brně je zapojeno přes jeden a půl tisíce počítačů. Dalších 250 přípojek
je přístupných na studentských kolejích (kolej J. A. Komenského 198, kolej J. Taufera 52). Do sítě
Zahradnické fakulty se sídlem v Lednici na Moravě je připojeno 70 počítačů. U instalované výpočetní
techniky se daří udržet si pětiletý inovační cyklus.
Lze konstatovat, že každý akademický pracovník MZLU v Brně má trvalý přístup do sítě internet
z vlastního počítače. Obdobná služba je poskytována i studentům v počítačových učebnách,
Informačním centru univerzity a na studentských kolejích v Brně i v Lednici na Moravě. Část
počítačové kapacity připojené na síť je v provozu 24 hodin denně.
5.2 Rychlost koncových připojení
Počítačová síť se na MZLU v Brně postupně rozvíjí od roku 1991. Byly vytvořeny technické
předpoklady pro připojení všech počítačů univerzity do počítačové sítě, byl realizován rozvojový
projekt implementace technologie gigabitového ethernetu do páteřní sítě a investiční záměr na
rekonstrukci kabeláže v části budovy „B“ (Lesnická a dřevařská fakulta) a v hlavním uzlu počítačové
sítě byl instalován L3 spínač Cisco C3550-12G.
Rekonstrukce kabeláže počítačové sítě pokračovala i v roce 2003, kdy byla dokončena pokládka
UTP kabelů v budově „A“, „C“ a „D“ a byla vybudována kabelová trasa (24x 125 um FO single
mode) na studentské koleje J. A. Komenského na ul.Kohoutova.
Na všechny tyto činnosti těsně navázalo i řešení projektu FRVŠ a transformačního projektu MZLU
v Brně. Cílem projektů bylo zajištění dostatečné přenosové rychlosti pro koncové uživatele
implementací vysokorychlostních technologií do počítačové sítě tak, aby bylo možné efektivně
využívat přenosové rychlosti sítě národního výzkumu CESNET2.
V rámci řešení projektu FRVŠ byla dokončena UTP kabeláž v budově „B“, vybudována
strukturovaná kabeláž v budově „T“ a položena kabelová trasa 24x125 um FO single mode mezi
budovami „N“ a „T“. Položení kabeláže mezi budovami „N“ a „T“ bylo v projektu plánováno sice až
na rok 2004, ale bylo využito příležitosti pro běžnou pokládku kabelu mezi těmito budovami, a to
v souvislosti s výstavbou kabelové trasy na studentské koleje. Projekt FRVŠ byl zaměřen přednostně
na řešení vysokorychlostního připojení počítačových učeben v budově „B“ a v budově „T“,
koaxiálním kabelem zůstávají připojeny pouze dočasně objekty „G“, „H“, „K“ a „L“.
Zavádění stravovacího systému Kredit7 si vyžádalo zajištění odděleného přenosu dat pro potřeby
tohoto systému od přenosů dat pro potřeby správy kolejí a studentů. Datové přenosy pro potřeby
systému Kredit7 byly realizovány bezdrátovými pojítky BreezeNet.
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Koleje J. Taufera byly připojeny na základě smlouvy s VUT Brno k Brněnské metropolitní síti
BAPS přenosovou linkou 10 Mbps, která je považována pouze za provizorní. Za konečné řešení se
pokládá připojení optickou kabeláží.
Koleje J. A. Komenského jsou již připojeny přenosovou rychlostí min. 100 Mbps. V současné době
je na kolejí J. A. Komenského „zasíťována“ budova „B“ (cca 180 připojovacích míst) a na kolejích
J. Taufera blok „D“ (cca 150 přípojek).
5.3 E-learning
Kompletní výuka daného studijního programu, respektive oboru systémem e-learningu dosud na
žádné z fakult univerzity neprobíhá. V roce 2003 byly však zahájeny práce na obsahových změnách
výuky a současně na řešení potřebné technické infrastruktury s cílem realizovat e-learningové kurzy
na vybraných odborných ústavech a vyvinout e-learningový systém MZLU v Brně jako součást jejího
Univerzitního informačního systému.
V rámci řešení projektu ELIS probíhají na univerzitě práce na tvorbě e-learningových učebních
opor a kurzů na bázi značkovacího jazyka XML a stylového jazyka XSL, pomocí nichž lze realizovat
uniformní dokumenty v řadě výstupních formátů. Byla stanovena metodika pro tvorbu takových opor,
které důsledně vymezují jednotlivé části a objekty, ze kterých se základní kurz skládá, včetně vazeb
mezi nimi. Samotná metodika respektuje pravidla a zásady tvorby distančních textů, rovněž se však
snaží akceptovat existující e-learningové standardy.
Řešitelský tým tvoří pracovníci Ústavu informatiky PEF a vývojového týmu Ústavu informačních
a komunikačních technologií univerzity, jejichž cílem je dát ostatním uživatelům k dispozici nástroj,
respektive sadu šablon pro tvorbu e-learningových kurzů, která implementuje zmíněnou metodiku a
maximálním způsobem zjednodušuje a automatizuje celý proces tvorby.
6. VYSOKOŠKOLSKÉ KNIHOVNY, KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ SLUŽBY
6.1 Doplňování knihovního fondu
Akvizice a evidence českých i zahraničních publikací je centralizovaná v ústřední knihovně MZLU
v Brně, která využívá automatizovaný systém KP-WIN. Na nákup informačních fondů bylo na MZLU
v Brně v roce 2003 věnováno celkem 5,822.847 Kč.
Tabulka č. 6.1.1
Přírůstek knihovního fondu za rok
Knihovní fond celkem
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)
Otevírací doba za týden (fyzicky)
Počet absenčních výpůjček
Počet uživatelů
Počet studijních míst
Počet svazků umístěných ve volném výběru

8.195
364.526
457
78
76
40.635
4.824
284
13.662

6.2 Dostupnost elektronických informačních zdrojů (internet – intranet)
Pro potřeby vědy, výzkumu a studia jsou na univerzitě zpřístupněny převážně prostřednictvím IP
adres bibliografické databáze (CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, Web of
Science, Journal Citation Reports, Ulrych´s Periodical Directory, Current Contents řady Biological),
databáze částečně s plnými texty článků (EIFL Direct s dalšími 12 databázemi, ProQuest 500 s dalšími
24 databázemi) a plnotextové databáze (Literature Online, SpringerLink, ScienceDirect, Blackwell
Synergy, Oxford Reference Online). Postupně jsou uvolňovány online přístupy do elektronických
verzí zahraničních časopisů, které univerzita odebírá v tištěné verzi. MZLU v Brně odebírá celkem
212 titulů zahraničních časopisů, z nich je u 41 titulů k dispozici elektronická verze abstraktů a u 88
titulů jsou na internetu dostupné plné texty. Ze statistiky využívání vyplývá, že např. u databáze Web
of Science je MZLU v Brně na 6. místě v ČR v počtu získávaných zdrojů.
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6.3 Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb
Knihovnicko-informační služby zabezpečuje celouniverzitní pracoviště Ústav vědeckopedagogických informací a služeb ve svých dvou odděleních – Ústřední knihovně a Informačním
centru. Ústřední knihovna provádí akvizici a výpůjční služby ze svých depozitních fondů v Brně a
Lednici na Moravě. Informační centrum provozuje studijní prostory s knihovními a časopiseckými
fondy ve volném výběru a s elektronickými informačními zdroji na CD ROM, DVD, video a audio
kazetách. Dále nabízí 90 počítačových pracovišť rešeršní, meziknihovní a konzultační služby. Počet
návštěvníků v Informačním centru dosáhl v roce 2003 počtu 195 600 osob.
6.4 Elektronické služby
Na počítačích v Informačním centru MZLU v Brně je trvale umožněn přístup na internet, počítače
ve studovně jsou určeny pro přípravu vlastních seminárních a závěrečných prací studentů se
současnou možností síťového tisku i v barvě. Přístup do souborného katalogu univerzity, který
obsahuje nejen knižní jednotky, diplomové a disertační práce, ale také dokumenty ve videotéce a
filmotéce a na mikrofiších, je možný v celé síti internetu. Automatizovaný knihovnický systém
umožňuje kombinaci výpůjček a vracení publikací v Brně i v Lednici na Moravě za stejných
podmínek. V meziknihovních výpůjčních službách, i mezinárodních, se realizuje systém „document
delivery“ se skenováním vyžádaných částí publikací a jejich elektronickým zasíláním žadatelům –
v roce 2003 bylo vyřízeno 1460 položek.
6.5 Vzdělávání a výchova uživatelů
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb MZLU v Brně zabezpečuje semináře pro
uživatele elektronických informačních zdrojů a pro první ročníky v rámci úvodů do studia informace o
knihovnicko-informačních službách. Dále je v doplňkovém pedagogickém studiu zařazen předmět
Informační technologie ukončený zápočtem, jehož přednášky a cvičení zabezpečují rovněž pracovníci
Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb. Potřeba rozšíření vzdělávání a informační
výchovy uživatelů, např. i v samostatném volitelném předmětu pro libovolné ročníky a všechny
fakulty bakalářského nebo magisterského studia, je rovněž obsažena v Dlouhodobém záměru
univerzity.
6.6 Pracovníci – kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání
Činnost Ústřední knihovny zabezpečuje celkem 5,5 pracovníků, a to včetně detašovaného
pracoviště v Lednici na Moravě, kde je 1,5 pracovního úvazku. Informační centrum, které je
provozováno ve dvousměnném provozu (od 7 do 21 hod. a v sobotu od 8 do 14 hod.), má 9
pracovníků. Z celkového počtu 15 pracovníků mají tři vysokoškolské vzdělání, dva vyšší odborné
knihovnické vzdělání (DiS.), deset střední školu s maturitou. Jedna pracovnice je studentkou
distančního magisterského studia na Filozofické fakultě MU v Brně.
6.7 Další aktivity
V Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb bylo v roce 2003 úspěšně ukončeno tříleté
řešení grantu MŠMT LI01036 „Multifunkční informační centrum pro zemědělství a lesnictví“, v jehož
rámci byly pořízeny potřebné informační zdroje a vytvořeny technické a organizační podmínky pro
jejich využívání na univerzitě a v zemědělsko-lesnickém komplexu. Do automatizovaného
knihovnického systému KP-WIN jsou retrospektivně doplňovány záznamy starých fondů, v dílčí
knihovně v Lednici jsou opravovány vzácné dokumenty ze 17. století a připravuje se jejich
digitalizace.
7. VÝZKUM A VÝVOJ
7.1 Oblasti výzkumu a vývoje, na které se MZLU v Brně zaměřuje
V souvislosti s přípravou nových výzkumných záměrů MZLU v Brně s počátkem řešení od roku
2005 byl aktualizován výzkumný program univerzity, který stanovuje jeho priority a postihuje rovněž
aktuální programové směry výzkumu v ČR.
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Výzkumný program sleduje v obecné rovině aktuální trendy současného vývoje základních vědních
disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v zemědělských, lesnických, zahradnických a
ekonomických vědách. V praktické realizaci se jedná o cílené řízení biologických procesů, efektivní
využívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udržitelného,
multifunkčního zemědělství a agrobyznysu. Důraz je kladen na kvalitu a bezpečnost zemědělských
produktů obecně a potravin zvláště v podmínkách rostoucí konkurence na liberalizujícím se světovém
agrárním trhu. V kontextu se závěry „Společné zemědělské politiky EU“ jako prioritní preferuje
univerzita zejména témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví, významu jejich
produkčních a mimoprodukčních funkcí při utváření krajinného prostoru a rozvoji venkova.
Biologické procesy využitelné v zemědělství jsou zkoumány na různých úrovních, od molekulární,
přes buněčnou až k rostlinným a živočišným populacím a agrosystémům na úrovni zemědělských
podniků i regionů. Předmětem zájmu jsou zejména molekulární mechanismy a exprese genů
regulujících růst a vývoj (buněčnou diferenciaci) u hospodářsky významných rostlinných a
živočišných druhů, využití molekulárních markerů ve šlechtění rostlin a hospodářských zvířat,
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, pěstitelské
technologie a jejich vliv na realizaci biologického potenciálu výnosu a kvality produkce zemědělských
kultur (i v souvislosti se změnami klimatu), regulace biotických škodlivých činitelů v agrosystémech,
zvyšování efektivnosti využití materiálových a energetických vstupů do zemědělské výroby a
omezování nepříznivých dopadů hospodaření na životní prostředí s využitím technologií precizního
zemědělství, regulace optimálního využití genofondu hospodářských zvířat, mimoprodukční funkce
chovu hospodářských zvířat a jejich vztah k životnímu prostředí, vztahy mezi vlastnostmi rostlinných
a živočišných surovin a kvalitou potravin a možnosti jejich ovlivňování, vyhledávání a výzkum
nových postupů a technik, vycházejících z čistší produkce, využitelných pro oblast odpadů a
vedlejších produktů v zemědělských podnicích, analýza změn ve využívání venkovské krajiny,
zjišťování jejich příčin a dopadů, zejména na ekologickou infrastrukturu a životní prostředí, metody
hodnocení a projektování trvale udržitelných zemědělských systémů.
Lesy jsou studovány jako obnovitelné přírodní zdroje, které představují základ bohatství státu,
přičemž je zdůrazňováno vícefunkční využívání lesa. Trvale udržitelné obhospodařování lesa sleduje
využívání lesa s cílem zachování jeho biologické diverzity, regenerační kapacity, vitality a potenciálu
plnit tyto funkce především i v budoucnosti, a to na ekologické, ekonomické i sociální úrovni.
Výzkum je zaměřen zejména na udržení funkce produkční, funkci ekosystému v krajině, ochranu
půdy, vodní hospodářství krajiny a protipovodňovou ochranu, technologie šetrné k prostředí,
zachování biodiverzity, biogeochemické cykly, zpřístupňování krajiny apod. Důraz je kladen rovněž
na zabezpečení produkce dřeva jako obnovitelné suroviny při splnění požadavků veřejného zájmu na
lesích, tj. všech jeho environmentálních funkcí. Řešení je motivováno změnami v hierarchii funkcí
lesa a požadavky EU na novelizaci legislativy v oblasti lesnické politiky a ochrany životního prostředí
ve smyslu trvalé udržitelnosti. Zaměření se týká i kvantifikace změn dřevní suroviny a analýzy vlivu
změněných antropických podmínek na fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi
dřeva ve vztahu k technologiím zpracování a zužitkování materiálů s ohledem na zdravotní bezpečnost
spotřebitele. Předmětem výzkumu v oboru vodního hospodářství krajiny jsou převážně zalesněná
povodí drobných toků a nádrží, se zaměřením na protipovodňovou ochranu, změny morfologie
v korytech drobných, revitalizovaných toků a využití netradičních materiálů a technologií
v protierozní ochraně.
Výzkum na MZLU v Brně je dále zaměřen na rozšíření biodiverzity zahradních rostlin metodami
molekulární genetiky, šlechtění a testování kvalitativních znaků, na vytvoření modelu kvality na
úrovni EU v oblasti certifikovaných osiv, sadby, konzumních produktů ovoce, zeleniny a révových vín
a dále na zavedení efektivních metod testování nutriční hodnoty zahradních produktů. Jedná se
zejména o studium genomů zahradních rostlin, geneticko-šlechtitelské metody, molekulárně
biologické metody, rozšíření genetické diverzity, nové znaky kvality, testy výnosu, ranosti, rezistence
proti patogenům a chladu. Studují se možnosti biochemické a technologické optimalizace úpravy vína,
ovoce a zeleniny, elektrochemické metody, nezávadnost a kvalita zeleniny, certifikace sadby květin,
sadby květin, košťálovin, plodové a listové zeleniny, agroekologické vlivy na afinitu a kvalitu
ovocných a okrasných dřevin, stimulaci klíčení semen, skleníkovou výrobu a další efektivní
technologie.
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Dlouhodobě je také sledována problematika krajinářské architektury a zahradního umění, zejména
orientace na teoretická východiska péče o památky, na dokumentaci a komplexní hodnocení vývoje a
současné podoby vybraných objektů, na metodiku údržby a obnovy vegetačních prvků i na výzkum
vybraných vlastností rostlin. Získané poznatky jsou aplikovány také v Lednicko-valtickém areálu,
zapsaném mezi památky UNESCO.
Významnou součástí výzkumu univerzity je rovněž řešení otázek analýzy výchozí pozice a
adaptace podnikatelských subjektů vybraných oborů potravinářského průmyslu a trendy vývoje
konkurenčního prostředí, otázky determinace předpokladů a možností konkurenceschopného českého
zemědělství. Zaměření se týká i environmentálních souvislostí formování struktury zemědělství a
potravinářského průmyslu a jejich vliv na chování podnikatelských subjektů, stejně jako na sociálně
demografickou analýzu venkova v souvislostech s ekonomickou transformací a se strukturálními
změnami českého zemědělství. Sledována je rovněž tvorba podnikových informačních systémů,
založených na moderních metodách a prostředích jejich projektování. V návaznosti na světové a
evropské trendy vývoje podnikatelského prostředí je zkoumáno, jak se v České republice projevují
tendence procesu internacionalizace a globalizace prostředí, postupný přechod od uplatňování
konkurenčních strategií ke strategiím kooperativním, jež se odrážejí v další výrobkové a vlastnické
koncentraci a ve vytváření strategických aliancí. Při řešení je uplatňováno hledisko komplexnosti
vyjádřené ve vertikální a horizontální rovině.
Výzkum se rozšířil i do oblasti veřejných financí, veřejné správy a samosprávy, kapitálových trhů,
bankovnictví a pojišťovnictví. Jsou zkoumány oblasti daňových a účetních teorií a jejich aplikace,
práva v podnikání, marketingu a obchodního podnikání a řízení institucí. Pro kvantifikaci zkoumaných
jevů jsou aplikovány matematické a statistické metody v ekonomii a managementu.
Zaměření výzkumného programu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně umožňuje
pružně reagovat na nejnovější poznatky a trendy výzkumu v disciplínách, jejichž výuku a rozvoj
univerzita zabezpečuje a rovněž reagovat na změny v chápání funkcí zemědělství při zabezpečování
trvale udržitelného rozvoje společnosti.
Organizace vědecko-výzkumné činnosti na MZLU v Brně je nadále vedena snahou o optimální
kompromis mezi povinností uskutečňovat výzkum a vývoj ve všech akreditovaných oborech, ve
kterých univerzita zabezpečuje vysokoškolské vzdělávání a všeobecným trendem věnovat se několika
stanoveným prioritám výzkumu. Pracoviště teoretického zaměření se věnují badatelskému výzkumu, a
to ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky, pracoviště technologického zaměření jsou
orientovány na výzkum aplikační ve spolupráci s resortními a nestátními výzkumnými ústavy.
7.2 Zaměření výzkumných záměrů na MZLU v Brně
Výzkumný záměr Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné
zemědělství je zaměřen na studium
- molekulárních mechanismů regulujících vývoj rostlin a zvířat jako teoretického základu pro jejich
citlivé využití člověkem,
- látkových vztahů mezi organismy a jejich interakcí s biosférou,
- kvalitu (zdraví) půd a její indikátory,
- systémů setrvalé rostlinné produkce a jejich regulací,
- optimalizaci využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišných produktů.
Výzkumný záměr Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny – od koncepce k realizaci zkoumá
- biologické základy trvale udržitelného hospodaření,
- způsoby obhospodařování lesů,
- technologie pro trvale udržitelné hospodaření,
- ekonomické a sociální aspekty trvale udržitelného hospodaření.
Výzkumný záměr Dřevo z antropicky ovlivněných lesů studuje a hodnotí
- podmínky využití dřevní hmoty – stavbu a vlastnosti antropicky ovlivněného dřeva,
- fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva,
- návrh modelu mechanického chování dřeva a jeho modifikace umožňující jeho implementaci ve
výpočtovém programu ANSYS,
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-

ověřování modelu na základě srovnání experimentálně zjištěných a numericky stanovených
deformačních poměrů reálných dřevěných konstrukcí,
vytvořenou databázi mechanických vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva včetně zásad jejich
využití při dimenzování konstrukcí.

Výzkumný záměr Studium biodiverzity rostlin je zaměřen na
- rozšíření biodiverzity zahradních rostlin cestou metod molekulární genetiky, šlechtění a testování
kvalitativních znaků pro vstupy i výsledné produkty,
- dosažení kvality výpěstků a produktů na úrovni norem EU (včetně certifikovaných osiv a sadby,
školkařských výpěstků i konzumních forem ovoce, zeleniny a révových vín,
- ověření a zavedení efektivních metod a testování kvality nutriční hodnoty a ekologické a
biologické nezávadnosti tržních zahradnických produktů,
- ověření a doporučení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologických postupů.
Výzkumný záměr Obnova památek krajinářské architektury a zahradního umění zkoumá
- teoretická východiska péče o památky krajinářské architektury a zahradního umění (umělecko
historická, biologická, technologická),
- možnosti soudobého využívání památek,
- střety zájmů s jinými obory a možnosti jejich řešení,
- zásady a metodiku údržby a obnovy,
- možnosti aplikace při řešení vybraných problémů památkové péče v Lednicko-Valtickém areálu.
Výzkumný záměr Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu studuje
- manažerský informační systém vrcholového a středního řízení,
- výchozí pozice a adaptace podnikatelských subjektů oborů potravinářského průmyslu na trendy
vývoje konkurenčního prostředí,
- předpoklady a možnosti posuzování konkurenceschopnosti českého zemědělství,
- účetní a daňové souvislosti formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a jejich
vliv na chování podnikatelských subjektů,
- environmentální souvislosti formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a jejich
vliv na chování podnikatelských subjektů,
- sociálně demografickou analýzu venkova v souvislostech s ekonomickou transformací a se
strukturálními změnami českého zemědělství.
Tabulka č. 7.2.1 Zapojení MZLU v Brně do řešení výzkumných záměrů – institucionální prostředky
Objem finančních prostředků
Výzkumný záměr – zkrácený název
na rok 2003 (v tis. Kč)
Regulace biologických a technologických procesů pro konkurence46 079
schopné zemědělství
Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny – od koncepce
10 025
k realizaci
Dřevo z antropicky ovlivněných lesů
2030
Studium biodiverzity rostlin
3193
Obnova památek krajinářské architektury
716
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu
4838

Výzkumné záměry byly koncipovány a schváleny na období 1999 – 2003. Na počátku roku 2003
byla ministerstvem školství deklarována možnost prodloužit řešení stávajících výzkumných záměrů o
jeden rok, které MZLU v Brně využila a 10. února 2003 odeslala žádost o prodloužení řešení šesti
výzkumných záměrů končících 31. prosince 2003 o jeden rok, tj. do 31. prosince 2004. Při vyčíslení
nákladů na jejich řešení byla respektována výše jejich přidělené dotace pro rok 2003.
Dne 12. září 2003 obdržela MZLU v Brně oznámení ministerstva školství, že žádosti byly
posouzeny a dále konstatuje, že všechny žádosti splnily kritéria pro prodloužení výzkumných záměrů
a na jejich řešení poskytne MŠMT ČR v roce 2004 institucionální podporu, jejíž výše bude stanovena
rozhodnutím o poskytnutí podpory v závislosti na výsledcích posouzení žádosti a disponibilních
prostředcích státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Předpokládá se, že rozhodnutí o
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poskytnutí podpory bude vydáno do konce tohoto roku a celková výše podpory všech výzkumných
záměrů řešených MZLU v Brně se ve srovnání s rokem 2003 nezmění.
Hodnocení výzkumných záměrů pravidelně uskutečňují Vědecká rada MZLU v Brně a Správní
rada MZLU v Brně, kde je sledováno hledisko odborné úrovně, koncepce fakult, světových trendů
daných oborů a dalších kritérií potřebných pro udržení kontaktu se širší mezinárodní
vědeckovýzkumnou komunitou.
Na základě předložených podrobných hodnotících zpráv o postupu řešení jednotlivých
výzkumných záměrů v letech 1999 – 2003 a výsledků jejich řešení za toto období lze v souladu se
závěry jednání Vědecké rady MZLU v Brně konstatovat:
- Řešení výzkumných záměrů fakult probíhalo v souladu se stanovenými metodikami, podle plánu a
dispozic odpovědných garantů. Plánované cíle pro rok 2003 byly splněny a byla prezentována
řada nových výsledků. Dobrou úroveň řešení konstatovala rovněž hodnocení všech šesti
výzkumných záměrů na úrovni poskytovatele MŠ ČR a zahraničních lektorů.
- Významným posláním výzkumných záměrů je také podpora tvůrčí činnosti pregraduálních i
postgraduálních studentů, posílení meziústavní spolupráce, spolupráce se zahraniční vědeckou
komunitou, motivování mladých a perspektivních pracovníků zpřístupněním zdrojů výzkumného
záměru (nejen částečnými pracovními úvazky, možnostmi absolvování zahraničních pobytů,
účastmi na konferencích, ale i poskytnutím stejných práv k získávání finančních odměn za
publikační činnost jako mají kmenoví pracovníci).
- Kvalitní úroveň řešení výzkumných záměrů je zřejmá z bohaté aktivity pracovníků MZLU v Brně
na kongresech, seminářích aj. odborných akcích v ČR i v zahraničí a ze žádostí zahraničních
partnerů o spoluúčast na řešení výzkumných projektů i z poptávky státní správy a zemědělské,
lesnické a zahradnické praxe po expertní a poradenské činnosti. Na řešení výzkumných záměrů
MZLU v Brně se v roce 2003 podílelo celkem 55 profesorů a 76 docentů, dalších 307 odborných
pracovníků a 321 studentů v magisterských a doktorských studijních programech.
- Vzhledem k uvedeným skutečnostem k obsahu a úrovni řešení výzkumných záměrů MZLU
v Brně bylo doporučeno pokračovat v jejich řešení v roce 2004 podle schválených metodik a bez
krácení plánovaných finančních prostředků.
7.3 V rámci ČR unikátní pracoviště MZLU v Brně pro výzkum a vývoj, jejich vybavení a jejich
nejvýznamnější výsledky v roce 2003
S ohledem na požadované vymezení jsou takto na univerzitě etablována pracoviště – Laboratoř
molekulární embryologie Agronomické fakulty MZLU v Brně, Ústav ekologie lesa Lesnické a
dřevařské fakulty MZLU v Brně a Výzkumné centrum „Signální dráhy u rostlin“ v rámci Ústavu
botaniky a fyziologie rostlin Agronomické fakulty MZLU v Brně, která jsou pracovišti jednoznačně
reprezentativními, ve svých oborech mimořádně úspěšnými, a to nejen v České republice, ale na
základě poměrně bohaté spolupráce s obdobnými pracovišti rovněž i v zahraničí.
7.3.1 Laboratoř molekulární embryologie
Dlouhodobým vědeckým modelem Laboratoře molekulární embryologie MZLU v Brně, které je od
počátku roku 2002 společným pracovištěm MZLU v Brně a Ústavu experimentální medicíny AV ČR,
jsou embryonální kmenové buňky. Při příležitosti mezinárodního sympozia „Neural Stem Cells and
Brain Repair“, které se konalo v Praze ve dnech 7. – 9. července 2003 jako satelitní sympozium „Sixth
IBRO Word Congress of Neuroscience“, oznámili výzkumní pracovníci z Laboratoře molekulární
embryologie MZLU v Brně úspěšné ustanovení několika linií embryonálních kmenových buněk.
Česká republika se tímto zařadila mezi takové vyspělé země světa jako jsou USA, Austrálie, Švédsko
a Japonsko, kde byly dosud buněčné linie z preimplantačních embryí derivovány. Embryonální
kmenové buňky jsou netransformované, zcela nespecializované buňky, které se mohou neomezeně
dělit v podmínkách in vitro, a současně mají schopnost diferencovat v libovolný buněčný typ jak v
podmínkách in vitro, tak i po navrácení do živého organismu. Okamžitá vědecká hodnota a zejména
příslib do budoucnosti, který dnes embryonální kmenové buňky skýtají, je obrovský. Přinejmenším tři
způsoby užití těchto buněk jsou již dnes jasně definovány, přičemž všechny profitují zejména z jejich
netransformovaného charakteru a schopnosti dát vznik funkčním diferencovaným buněčným typům
jak in vitro, tak in vivo. Prvním z nich je in vitro modelování normálního a abnormálního průběhu
vývojových procesů, které podstatnou měrou rozšíří možnosti studia vývoje, a současně přispěje k
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pochopení vzniku a rozvoje onemocnění. Druhým způsobem použití embryonálních kmenových
buněk je in vitro testování biologických efektů různých látek, zejména potenciálních léčiv a látek s
možným negativním účinkem na člověka. Třetí, a současně nejzávažnější způsob použití je přímý
terapeutický, spočívající v aplikaci těchto buněk pacientovi s cílem nahradit jeho vlastní, nemocí či
úrazem poškozené buňky. Zde se jako nejbližší možné cíle jeví degenerativní onemocnění mozku jako
jsou Parkinsonova či Alzheimerova choroba, degenerativní onemocnění kloubů a kostí, diabetes,
poúrazová poškození míchy a podobně. Naděje vkládané do technologií založených na embryonálních
kmenových buňkách jsou obrovské a všeobecně se předpokládá, že tyto technologie budou
spoluurčovat charakter biomedicíny třetího tisíciletí. O tom, zda bude trvat měsíce, roky či desetiletí,
než jednotlivé technologie budou vyvinuty do praktické podoby, rozhodne intenzita experimentální
práce. Prvním předpokladem pro ni je samozřejmě dostupnost dostatečného množství nezávislých linií
embryonálních kmenových buněk. Tato potřeba je dána jasnou nutností porovnat chování linií s
různými genotypy, s cílem odlišit obecné vlastnosti od vlastností závislých na genotypu. Každá nová
linie současně již dnes přispívá k vytvoření panelu linií, které budou dostupné pro transplantační
aplikace. Čím rozsáhlejší tento panel bude, tím úspěšnější medicínské použití lze očekávat.
Dostupnost linií embryonálních kmenových buněk staví náš stát do čelní linie v tomto výzkumu.
Česká republika v těchto buněčných liniích získává unikátní nástroj k dosažení prioritních vědeckých
výsledků a potenciálně i ekonomického profitu ve vztahu k mnoha zemím, kde je práce na tomto poli
opožděna.
Laboratoř molekulární embryologie MZLU v Brně je pro intenzivní práci s embryonálními
kmenovými buňkami dobře vybavena a její pracovníci jsou dostatečně zkušení. V laboratoři jsou
běžně používány pokročilé techniky buněčné biologie a molekulární genetiky, imunologické techniky,
histochemické techniky, pokročilé zobrazovací techniky a manipulace s buňkami a embryi in vitro.
Podobně publikační aktivita Laboratoře molekulární embryologie je na velmi dobré úrovni. Zahraniční
ohlas výsledků laboratoře se projevuje především mnoha vyžádanými přednáškami na mezinárodních
kongresech nebo v renomovaných institucích (IBRO 2003, STEC 2004, Harvard University atd.) a
účastí v mezinárodních programech.
7.3.2 Ústav ekologie lesa
Unikátním pracovištěm MZLU v Brně ve vědecké aktivitě je také Ústav ekologie lesa Lesnické a
dřevařské fakulty MZLU v Brně. Ústav se zaměřuje na studium lesních ekosystémů ve smyslu
podpory trvale udržitelného obhospodařování lesů a jejich funkcí v krajině. Význam ústavu
překračuje hranice univerzity a ve svém oboru je i renomovaným pracovištěm v mezinárodním
kontextu. Špičkových výsledků je dosahováno zejména v oblasti ekofyziologie lesních dřevin a
stresové ekologie.
Oddělení ekofyziologie ÚEL MZLU v Brně je zaměřeno především na vodní provoz a strukturu
dřevin na úrovni celých stromů a lesních porostů. K tomu účelu používá mj. na ÚEL nově vyvinuté
metody pro měření transpiračního proudu (dvě z pěti ve světě používaných metod) a instrumentální
techniku pro měření korun a kořenových systémů. Na ÚEL byly poprvé současně aplikovány čtyři
takové techniky (z nichž dvě zde byly nově vyvinuty a dvě poprvé aplikovány v Evropě).
Ústav je řešitelským pracovištěm řady národních i mezinárodních výzkumných projektů (objem
finančních prostředků získaných na grantových projektech a zakázkách převýšil 7 mil. Kč); v současné
době je pracoviště angažováno ve dvou evropských projektech zapojených do V. Rámcového
programu EU: WATERUSE – „Zhodnocení alternativních techniky pro stanovení komponent vodní
bilance v heterogenních krajinných systémech s omezenou dodávkou vody“ zaměřeném na lesy a sady
v mediterranní oblasti a projekt SUSTMAN – „Introdukce listnatých druhů pro trvale udržitelné lesní
hospodářství“ zahrnující řadu zemí od Švédska po Slovinsko. Významné je rovněž zapojení do
projektu EU COST ENFORS v celkovém objemu přes 3 mil. Kč. Ústav je dále spolunavrhovatelem
dvou významných mezinárodních projektů 6. RP. ÚEL má širokou mezinárodní spolupráci i mimo
uvedené grantové projekty. Z nich nejvýznamnější je česko-vlámská spolupráce v programu
KONTAKT, aktivity v Evropském lesnickém ústavu a nadstandardní spolupráce s obdobným
pracovištěm lesnické fakulty v Záhřebu.
Pracoviště rozvíjí projekt VS96077 „Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech“
zřízeného v rámci „Programu posílení výzkumu na VŠ“ a má samostatný vědecký program v rámci
Výzkumného záměru fakulty. Ústav je koordinačním pracovištěm Výzkumného záměru fakulty
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řešeného v období 1999-2004 a hlavním zpracovatelem návrhu VZ fakulty na období 2005-2010.
V roce 2003 se ústav významnou měrou podílel na získání Doktorského projektu GAČR se zaměřením
na podporu a koordinaci vědecké činnosti v rámci doktorských studijních programů (DSP). Projekt
s názvem „Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině“ má za cíl stimulovat spolupráci
mezi obory a institucemi, podpořit vědeckou komunikaci mezi studenty DSP různých oborů a učinit
tak vědeckou dráhu pro absolventy magisterského studia atraktivnější.
Jako zakládající organizace se ÚEL MZLU v Brně podílel významně na práci regionálního centra
EFI (Evropského lesnického ústavu) pro transformaci smrkových monokultur v Evropě. Výsledkem je
publikace: Spiecker, H., Hansen, J., Klimo, E., Skovsgaard, J.P., Sterba, H., von Teuffel, K. (eds)
Norway spruce conversion – options and consequences. Brill, Leiden-Boston, 2004, 269 p., která
shrnuje podklady a procesy transformace smrkových monokultur na ekologicky stabilní lesy. ÚEL
pokračoval ve vydávání původních vědeckých prací formou suplementů impaktovaného vědeckého
časopisu „Ekológia (Bratislava)“, V minulém roce to byl již pátý suplement, zaměřený na základní
vědecké aspekty setrvalého lesnictví. V tomto čísle bylo publikováno celkem 13 prací, včetně
příspěvků spolupracujících zahraničních autorů. ÚEL pokračoval na přípravě rukopisu „Evropské
lužní lesy“, kde se podařilo získat podklady pro rukopis z většiny evropských zemí mírného pásma a
byla přijata nabídka publikovat monografii ve vědecké řadě IUFRO. V roce 2003 ústav publikoval
přes 20 významných původních vědeckých prací, 2 monografie, přes 40 vědeckých sdělení na
konferencích a seminářích a řadu dalších odborných prací a výzkumných zpráv.
Ústav pravidelně pořádá odborné semináře a konference. Z nich nejvýznamnější je mezinárodní
konference RESTORATION OF FOREST SOILS IN POLLUTED AREAS. Konference se koná
v květnu 2004 v Praze a je organizována ve spolupráci s IUSS a IUFRO. Přihlášeno je okolo 60
účastníků z 12 evropských států a USA.
Ústav má pro výzkumnou činnost k dispozici dostatečně instrumentálně vybavené venkovní
stacionáry a laboratoře. Zařízení byla většinou pořízena, resp. modernizována v posledních letech
z dotací rozvojových programů MŠMT ČR a v rámci řešených grantů. Ze stávajícího zařízení je
k dispozici Analyzátor LECO CNS 2000, analyzátor FIAlab 2500 a analyzátor TOC SHIMADZU
5000A. Dále je to laboratorní zařízení pro specializované analýzy půd, rostlinného materiálu a vod.
Pro potřeby výzkumu a prací orientovaných do oblasti ultrastopové analýzy biologických materiálů a
půd slouží od roku 1997 ICP MS spektrometr firmy Perkin Elmer. K získávání údajů o fyziologických
procesech vzrostlých stromů slouží sofistikovaná multikanálová aparatura. K dispozici jsou dále
zařízení k zachycení a hodnocení struktury populací rostlinných a živočišných společenstev a zařízení
pro hodnocení produkčních a růstových procesů.
7.3.3 Výzkumné centrum „Signální dráhy u rostlin“
Dalším významným pracovištěm je Výzkumné centrum „Signální dráhy u rostlin“, které je součástí
Ústavu botaniky a fyziologie rostlin Agronomické fakulty MZLU v Brně a mimo univerzitu součástí
Výzkumného centra Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze. Pracoviště se zabývá dvěma
oblastmi, tj. transportem růstových látek, jejich metabolismem a vlivem těchto procesů na morfogenní
procesy a programovanou buněčnou smrt.
Jako experimentální systém slouží explantátové kultury smrku a tabáku. Na činnosti výzkumného
centra se podílí 8 vysokoškolských pracovníků. Mimo standardní vybavení má pracoviště k dispozici
cyklery pro PCR, termostaty a transluminátory, fluorescenční mikroskopickou techniku, gelový
dokumentační systém, flow-boxy, plynový chromatograf a kapalinové chromatografy s hmotnostním a
radiometrickým detektorem.
Z významných výsledků pracoviště uvádíme, že vyšší (ale ve fyziologických pokusech používané)
koncentrace vybraných cytokininů způsobují odumírání buněk tabáku BY-2, které je doprovázeno
znaky typickými pro apoptozu (degradace jádra, stěpení DNA). Proces odumírání lze zpomalit nebo
eliminovat kombinací cytokininů s 2,4-D. Typická degradace jader ani štěpení DNA v tomto případě
nebyly pozorovány (dosud nepublikováno). Dále bylo prokázáno, že cytotoxicita vybraných
cytokininů (bází) je u BY-2 buněk bezprostředně spojena s jejich intracelulární konverzí na
odpovídající nukleotidy pravděpodobně fosforibosyltransferázovou reakcí (publikace Mlejnek, P.,
Doležel, P., Procházka, S. (2003): Intracellular phosphorylation of benzyladenosine is related to
apoptosis induction in tobacco BY-2 cells. Plant Cell Environm. 26: 1723-1735)
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7.4 Významná spolupráce MZLU v Brně ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR
7.4.1 Spolupráce s Akademií věd ČR a resortními výzkumnými ústavy je na MZLU v Brně
tradiční a ve vědecké a výzkumné činnosti má svou významnou úlohu, místo i kvalitu. Uchování a
rozvoj dlouholeté vazby na tuto spolupráci, včetně zemědělských organizací a jiných institucí, mají
neocenitelný význam pro udržení živých kontaktů se zemědělskou a lesnickou praxí, a to pro obě
strany. V únoru 2003 byla podepsána mezi MZe ČR a MZLU v Brně „Rámcová smlouva o vzájemné
spolupráci v oblasti výzkumu, vědecko-výchovné a pedagogické činnosti“. Na jejím základě budou
organizována pravidelná setkání vybraných zástupců obou stran za účelem zhodnocení dosavadní
činnosti a dosažených výsledků, dále za účelem rozvíjení a konkretizace jednotlivých směrů a etap
vzájemné spolupráce. Konkrétní podmínky spolupráce budou řešeny formou dvoustranných a
vícestranných smluv mezi jednotlivými výzkumnými ústavy zřízenými MZe ČR a MZLU v Brně.
Spolupráce s ústavy AV ČR je kromě vědecké a výzkumné činnosti rozšířena rovněž o spolupráci
v činnosti pedagogické. Významnou aktivitou na tomto úseku je uzavření „Smlouvy o vzájemné
spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů“ s prezidiem AV ČR. Účelem bylo
spojit odborné kapacity smluvních stran při výchově doktorandů. Tomuto cíli bude sloužit mimo jiné i
rozšíření akreditace některých oborů doktorských studijních programů pro pracoviště ústavů AV ČR.
Dílčí smlouvy o spolupráci jsou uzavřeny s řadou resortních i nevládních výzkumných ústavů.
Významným prvkem spolupráce zůstává nadále založení společného pracoviště AV ČR a MZLU
v Brně „Laboratoř molekulární embryologie“.
Akademičtí pracovníci MZLU v Brně se podílejí na spolupráci s Českou akademií zemědělských
věd, grantovými agenturami ČR (členové programových a oborových rad), Agrární komorou ČR a
dalšími vrcholovými institucemi v oboru zemědělství, potravinářství, lesnictví a ekonomiky, řadou
výzkumných a specializovaných pracovišť uvedeného zaměření vysokých škol, resortů a jednotlivých
pracovišť zemědělské, lesnické a ekonomické praxe, pracují v redakčních radách vědeckých a
odborných časopisů.
7.4.2 Zapojení MZLU v Brně do projektů grantových agentur ČR
V roce 2003 zabezpečovala MZLU v Brně řešení 341 grantových projektů a zakázek v celkové
hodnotě 166 milionů Kč (z toho téměř 19 milionů Kč na investice), což představuje ve srovnání
s předcházejícím rokem 2002 navýšení o 15 %. Projekty (121) zahrnuté do Centrální evidence
projektů (CEP), které jsou rozhodující při tvorbě rozpočtu vysokých škol, dosahují částky 102
milionů Kč.
Specifikacím odborného zaměření pracovišť na čtyřech fakultách s rozdílnou profilací odpovídá
rovněž značná různorodost výzkumných celků a projektů, které obecně korespondují s obory
zemědělských, biologických, lesnických a ekonomických věd.
Tabulka č. 7.4.2.1 Projekty a podpory řešení projektů výzkumu a vývoje v roce 2003 zařazené v CEP
(v tis. Kč, údaj v ukazateli = počet grantů)
Pracoviště

VZ

VC

GA ČR

MZe ČR

MŽP
ČR

AF

46079
1

2105
1

7891
28

7175
31

x

x

25
1

LDF

12055
2

x

2312
8

2553
6

165
1

1141
1

x

ZF

3909
2

x

451
2

3018
13

x

PEF

4838
1

x

1199
7

2388
7

x

ŠLP

x

x

x

105
1

Rektorát

x

x

x

MZLU

66881
6

2105
1

11853
45

Pozn.:
VZ

MPO
EURELA
ČR
KA

COST

LI

GA AV

Celkem

x

x

560
2

63971
65

x

320
1

x

343
2

18889
21

x

x

x

x

x

7378
17

x

x

x

x

x

x

8425
15

x

x

x

1400
1

x

x

x

1505
2

x

x

x

x

x

x

2050
1

15239
58

165
1

1141
1

25
1

1536
2

320
1

2050
1

x

Výzkumné záměry

39

136
1

2050
1
903
4

102218
121

VC
GA ČR
MZe ČR
MPO ČR
LI
GA AV

Výzkumná centra
Grantová agentura ČR
Národní agentura pro zemědělský výzkum MZe ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program Informační zdroje pro výzkum a vývoj
Grantová agentura Akademie věd ČR

Tabulka č. 7.4.2.2 Projekty, zakázky a jejich finanční podpory v roce 2003 – mimo CEP
(v tis. Kč, údaj v ukazateli = počet projektů/zakázek)
Fak.

FRVŠ

Ped. progr.

Dotace

Nadace

Zahraničí

Zakázky

Celkem

AF

4401
40

2510
4

710
2

x

576
4

2982
30

11179
80

LDF

3239
19

x

550
1

x

3450
6

3090
54

10329
80

PEF

908
11

560
1

x

434
6

352
4

x

2254
22

ZF

2334
11

1735
3

3476
3

x

508
2

891
11

8944
30

Rekt.

352
1

21050
4

x

x

9848
2

x

31250
7

MZLU

11234
82

25855
12

4736
6

434
6

14734
18

7163
96

64156
220

Tabulka č. 7.4.2.3 Granty, projekty, zakázky a jejich finanční podpory v roce 2003 – včetně CEP
(v tis. Kč, údaj v ukazateli = počet projektů/zakázek)

Fakulta
AF
LDF
ZF
PEF
ŠLP
Rektorát
MZLU celkem

Granty CEP

Projekty,zakázky mimo
CEP

Aktivity celkem

63971
65
18889
21
7378
17
8425
15
1505
2
2050
1
102218
121

11179
80
10329
80
8944
30
2254
22
200
1
31250
7
64156
220

75150
145
29218
101
16322
47
10679
37
305
2
33300
8
166374
341

7.5 Významná mezinárodní spolupráce MZLU v Brně ve výzkumu a vývoji
Podíl mezinárodní spolupráce se zahraničními pracovišti ve výzkumných a vzdělávacích
programech v roce 2003 představoval v objemu finančních prostředků 14 734 mil. Kč (9 %) v poměru
k celkovému objemu disponibilních finančních prostředků z grantových projektů a zakázek (přes 183
mil. Kč). Z toho zaujímají vzdělávací programy více než 67 % (tj. programy Socrates, Leonardo, 9848
mil. Kč), výzkumné programy a společné projekty se zahraničními partnery necelých 33 % (přes
necelých 5 mil Kč).
Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, které eviduje a vyhlašuje MŠMT ČR, tj.:
EUREKA, EUPRO, COST, INGO, KONTAKT a AKTION jsou na naší univerzitě zastoupeny 5
smlouvami v celkovém objemu 2,1 mil. Kč. Jedná se o dotaci – příspěvek MŠMT ČR na projekty
podpořené úspěšnou dohodou se zahraničním partnerem o konkrétní spolupráci: např. EUREKA:
Technický vývoj lesních lanovek, ŠLP- 1,4 mil Kč, COST – Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni
ekosystémů v ČR – příspěvek do evropské sítě, LDF, spolupráce se Švédskem a SRN, Doc. Kulhavý,
INGO – příspěvky na členství v mezinárodních nevládních organizacích, např. činnost v komisi
výživy drůbeže WPSA, AF, nebo pomoc při zajišťování spolupráce se zahraničními profesními
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asociacemi, např. Asociace pro léčivé a aromatické rostliny jihovýchodní Evropy AMAPSEEC, AF,
AKTION – příspěvky na dvoustrannou spolupráci ve výzkumu s Rakouskem, AF, apod.
Významné jsou však i individuální kontakty a společné řešení výzkumných projektů, např. na LDF
Prof. Čermák řeší problematiku toku vody v lesním ekosystému a lesních dřevinách společně
s pracovníky University v Lisabonu (přes 3 mil. Kč). Jedná se o dva evropské projekty zapojené do V.
Rámcového programu EU: WATERUSE – „Zhodnocení alternativních techniky pro stanovení
komponent vodní bilance v heterogenních krajinných systémech s omezenou dodávkou vody“
zaměřeném na lesy a sady v mediterranní oblasti a projekt SUSTMAN – „Introdukce listnatých druhů
pro trvale udržitelné lesní hospodářství“ zahrnující řadu zemí od Švédska po Slovinsko. Významné je
rovněž zapojení uvedeného pracoviště ÚEL MZLU v Brně do projektu EU COST ENFORS
v celkovém objemu přes 3 mil. Kč. Ústav je také spolunavrhovatelem dvou významných
mezinárodních projektů 6. RP. ÚEL má širokou mezinárodní spolupráci i mimo uvedené grantové
projekty. Z nich nejvýznamnější je česko-vlámská spolupráce v programu KONTAKT, aktivity
v Evropském lesnickém ústavu a nadstandardní spolupráce s obdobným pracovištěm lesnické fakulty
v Záhřebu.
Významnou součástí současné vědecké práce jsou zahraniční výměny v rámci mezinárodních
vzdělávacích programů SOCRATES-ERASMUS a LEONARDO, neméně významná je zahraniční
odborná spolupráce, která se již stala potřebou kvalitního výzkumu. Naše pracoviště spolupracují
s významnými vědeckými ústavy a univerzitami v zahraničí, především ve SRN, Velké Británii,
Švédsku, Rakousku, Itálii, Japonsku a USA. Rovněž řada našich učitelů je členem významných
vědeckých, výzkumných a odborných společností a institucí v zahraničí.
7.6 Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního
rozpočtu, kterých se MZLU v Brně účastní
Tabulka č. 7.6.1 Zapojení MZLU v Brně do řešení projektů v programech výzkumu a vývoje – účelové
prostředky
Název programu
Objem finančních
Kód programu
Počet projektů
podpory výzkumu a vývoje
prostředků (v tis. Kč)
VC
Výzkumná centra
1
2 105
GA ČR

Grantová agentura ČR

45

11 853

GA AV ČR

Grantová agentura Akademie věd ČR

4

903

MZe ČR

Národní agentura pro zemědělský výzkum

58

15 239

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

1

165

MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

1

1141

OC

COST MŠMT ČR

1

320

LI

Informační zdroje pro výzkum

1

2050

LA

INGO

1

25

OE

EUREKA

2

1536

Tabulka č. 7.6.2 Zapojení MZLU v Brně do řešení projektů podporovaných z jiných zdrojů v ČR a
v zahraničí
Dotace
Název programu podpory výzkumu a vývoje
Počet projektů
v tis. Kč
Dotace
6
4736
Nadace

6

434

Zakázky

96

7163

Zahraniční dotace

18

14734
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7.7 Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu na MZLU v Brně
Institucionální podpora specifického výzkumu byla v souladu se zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu a vývoje, a nařízením vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje,
přidělena v roce 2003 poprvé, a to Rozhodnutím MŠMT č. 8/2003. Jednou z podmínek použití dotace
bylo stanovení pravidla úhrady osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného
akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů (viz § 2 odst.
3 písm. b) nařízení vlády č. 462/2002 Sb.).
Rozhodnutím rektora č. 20/2003 vydala univerzita pravidla společného výzkumu, která zejména
vymezují cíle a formy společného výzkumu akademických pracovníků a studentů a užití finančních
prostředků.
Celková poskytnutá dotace na podporu specifického výzkumu činila v roce 2003 na MZLU v Brně
částku 33 932 tis. Kč.
7.7.1 Přehled o využití dotace poskytnuté na úhradu:
a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních
programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole
Celkem
v tom:

12 434 tis. Kč
osobní
9 834 tis. Kč
věcné
2 600 tis. Kč.
Komentář: finanční prostředky byly použity z větší části na krytí mezd a s nimi souvisejících
odvodů vyplacených akademickým pracovníkům v souvislosti s finančním a věcným rozsahem
řešených projektů a výzkumných záměrů. V několika případech byly uzavřeny částečné pracovní
úvazky s doktorandy. Věcné náklady tvoří převážně materiální výdaje, zejména na chemikálie, drobný
hmotný majetek, knihy apod. Na stipendia studentů magisterských programů bylo vyplaceno 326 tis.
Kč.
b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a
studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených
jednotlivými vysokými školami
Celkem
v tom:

19 952 tis. Kč
osobní
14 503 tis. Kč
věcné
5 449 tis. Kč
Komentář: finanční prostředky byly použity na mzdy a související odvody pracovníků podílejících
se na společném výzkumu zaměstnanců a studentů a pracovníků celoškolských pracovišť zajišťujících
provoz infrastruktury, informačního centra, knihovny, edičního střediska a ústavu informačních a
komunikačních technologií v poměru využití poskytovaných služeb. Věcné náklady zahrnují náklady
na spotřební materiál a služby, náklady na vložné na konference a odborné semináře, na vydávání
sborníků, náklady na cestovné a část provozních nákladů celoškolských pracovišť poskytujících
služby.
c) nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při
přípravě diplomové nebo disertační práce
Celkem
1 546 tis. Kč
Komentář: věcné náklady tvoří materiální výdaje zejména za chemikálie, laboratorní sklo,
odbornou literaturu, kancelářský materiál, vložné na konference, apod. Na stipendia magisterských a
doktorských programů bylo vyplaceno v souvislosti s řešením diplomových a disertačních prací 92 tis.
Kč.
Použití dotace v členění dle bodů a) až c) nebylo vedeno v účetnictví odděleně, a proto je vyčísleno
podle kvalifikovaného posouzení. Oddělené účtování nevyplývá z žádného předpisu, ani z Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
7.7.2 Interní grantová agentura MZLU v Brně
V roce 2003 byla na MZLU v Brně zřízena Interní grantová agentura MZLU v Brně, která je
v souladu s Usnesením vlády ČR č. 16/2000, o Národní politice výzkumu a vývoje a č. 517/2002,
k Národnímu programu orientovaného výzkumu a vývoje deklarována jako odborný orgán univerzity,
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který se podílí na formování výzkumné politiky MZLU v Brně a jejích priorit, podporuje tvůrčí
vědeckou, vývojovou a výzkumnou strukturu univerzity a její aktivity, podporuje zapojení studentů do
vědy a výzkumu MZLU v Brně, finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich
výsledků. Řídícím a výkonným orgánem IGA MZLU v Brně je Rada grantové agentury MZLU
v Brně. Činnost Grantové rady MZLU v Brně a organizace grantové soutěže se uskutečňují v souladu
s „Pravidly grantové soutěže a výběrového řízení IGA MZLU v Brně“ a „Statutem IGA MZLU
v Brně“.
Vzhledem k tomu, že návrhy projektů pro získání interního grantu jsou koncipovány jako společný
výzkum akademických pracovníků se studenty, je dotace pro podporu této činnosti tvořena právě
z institucionálních prostředků na tzv. specifický výzkum.
Podmínky pro čerpání finančních prostředků tzv. specifického výzkumu byly upraveny v rámci
univerzity opatřeními „Rozhodnutí rektora č. 7/2003 Pravidla užití finanční podpory výzkumu a
vývoje z veřejných prostředků, čj. 409/2003“, „Rozhodnutí rektora č. 20/2003 Pravidla společného
výzkumu dle § 2 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 462/2002 Sb., čj. 2065/2003“ a „Pravidly grantové
soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury MZLU v Brně pro rok 2004, čj. 1479/2003“.
8. PRACOVNÍCI MZLU V BRNĚ
Tabulka č. 8.1 Věková struktura akademických pracovníků MZLU v Brně bez SKM a ŠP
Pedagogičtí pracovníci
Věk
profesoři
docenti
odb. asist.
asistenti
lektoři
do 29 let
66
3
30 – 39 let
6
74
40 – 49 let
5
17
75
50 – 59 let
28
33
61
60 – 69 let
23
20
29
nad 70 let
3
1
1
3
SKM – Správa kolejí a menz
ŠP – školní podniky

Vědečtí
pracovníci
3
6
5
2
3

Tabulka č. 8.2 Počet interních (s hlavním pracovním poměrem) a externích pracovníků MZLU v Brně
– fyzické osoby a přepočtené počty
Pedagogičtí pracovníci
Vědečtí
Pracovníci
Další prac.
prac.
profesoři
docenti
odb. asist. asistenti
lektoři
interní
externí

Fyzické osoby
Přepočtení
Fyzické osoby
Přepočtení

59
49,818
19
0,369

77
71,926
32
0,476

306
257,326
167
1,583

3
1,242
7
0,039

Tabulka č. 8.3 Věková struktura akademických pracovníků AF MZLU v Brně
Pedagogičtí pracovníci
Věk
profesoři
docenti
odb. asist.
asistenti
do 29 let
15
30 – 39 let
2
25
40 – 49 let
4
5
26
50 – 59 let
11
18
25
60 – 69 let
12
6
8
nad 70 let
1
1
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19
14,800
200
1,566

lektoři

605
518,191
954
11,495

Vědečtí
pracovníci
2
6
2

Tabulka č. 8.4 Počet interních (s hlavním pracovním poměrem) a externích pracovníků AF MZLU v Brně
– fyzické osoby a přepočtené počty
Pedagogičtí pracovníci
Vědečtí
Další
Pracovníci
prac.
prac.
profesoři
Docenti odb. asist. asistenti
lektoři
interní
externí

Fyzické osoby
Přepočtení
Fyzické osoby
Přepočtení

28
23,672
10
0,134

32
33,076
19
1,254

99
87,784
117
0,588

10
8,200
99
0,599

5
0,012

Tabulka č. 8.5 Věková struktura akademických pracovníků LDF MZLU v Brně
Pedagogičtí pracovníci
Věk
profesoři
docenti
odb. asist.
asistenti
do 29 let
21
2
30 – 39 let
17
40 – 49 let
3
25
50 – 59 let
5
8
24
60 – 69 let
3
5
12
nad 70 let
1

199
163,292
240
2,789

Vědečtí
pracovníci

lektoři

3
2
2

Tabulka č. 8.6 Počet interních (s hlavním pracovním poměrem) a externích pracovníků LDF MZLU
v Brně – fyzické osoby a přepočtené počty
Pedagogičtí pracovníci
Vědečtí
Pracovníci
Další prac.
prac.
profesoři
docenti
odb. asist. asistenti
lektoři
Fyzické osoby
8
16
100
2
7
94
interní
Přepočtení
8,693
14,523
81,636
1,209
6,100
71,185
Fyzické osoby
3
7
38
2
50
164
externí
Přepočtení
0,097
0,159
0,818
0,027
0,625
3,620

Tabulka č. 8.7 Věková struktura akademických pracovníků PEF MZLU v Brně
Pedagogičtí pracovníci
Věk
profesoři
docenti
odb. asist.
asistenti
do 29 let
27
30 – 39 let
2
25
40 – 49 let
1
5
15
50 – 59 let
11
3
9
60 – 69 let
5
6
8
nad 70 let

Vědečtí
pracovníci

lektoři

1

1

Tabulka č. 8.8 Počet interních (s hlavním pracovním poměrem) a externích pracovníků PEF MZLU
v Brně – fyzické osoby a přepočtené počty
Pedagogičtí pracovníci
Vědečtí Další prac.
Pracovníci
prac.
profesoři
docenti
odb. asist. asistenti
lektoři
interní
externí

Fyzické osoby
Přepočtení
Fyzické osoby
Přepočtení

17
11,655
1
0,006

16
14,989
3
0,022

84
63,006
5
0,081

44

2
0,500
30
0,190

57
42,187
161
1,187

Tabulka č. 8.9 Věková struktura akademických pracovníků ZF MZLU v Brně
Pedagogičtí pracovníci
Věk
profesoři
docenti
odb. asist.
asistenti
do 29 let
3
1
30 – 39 let
2
7
40 – 49 let
4
9
50 – 59 let
1
4
3
60 – 69 let
3
3
1
nad 70 let
2

lektoři

Vědečtí
pracovníci

Tabulka č. 8.10 Počet interních (s hlavním pracovním poměrem) a externích pracovníků ZF MZLU
v Brně – fyzické osoby a přepočtené počty
Pedagogičtí pracovníci
Vědečtí
Pracovníci
Další prac.
prac.
profesoři
docenti
odb. asist. asistenti
lektoři
Fyzické osoby
6
13
23
1
69
interní
Přepočtení
5,798
9,338
24,900
0,033
61,237
Fyzické osoby
5
3
7
21
108
externí
Přepočtení
0,132
0,041
0,096
0,152
1,784

Tabulka č. 8.11 Počet interních (s hlavním pracovním poměrem) a externích pracovníků MZLU v Brně
(rektorátní a celoškolská pracoviště) – fyzické osoby a přepočtené počty
Pedagogičtí pracovníci
Vědečtí
Pracovníci
Další prac.
prac.
profesoři
docenti
odb. asist. asistenti
lektoři
interní
externí

Fyzické osoby
Přepočtení
Fyzické osoby
Přepočtení

186
180,290
281
2,115

8.12 Habilitační a jmenovací řízení na MZLU v Brně
Obnova pedagogického sboru, a to z hlediska věkové i kvalifikační struktury, představuje
strategický předpoklad pro úspěšný rozvoj univerzity. V roce 2003 bylo po úspěšném habilitačním
řízení jmenováno 12 nových docentů (Seják, Palátová, Lacina, Šimek. Krška, Kučera, Pokluda,
Doležal, Chládek, Luhová, Veselý, Tomšík), po řízení ke jmenování profesorem převzalo dekrety osm
nových profesorů (Toman, Křen, Komprda, Mareček, Máchal, Šubrt, Rejnuš, Foret) jeden návrh na
jmenování profesorem byl postoupen k dalšímu řízení na MŠMT ČR (Janský).
V roce 2003 byla uskutečněna reakreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem pro naši univerzitu.
9. HODNOCENÍ ČINNOSTI

9.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na MZLU v Brně
Pro hodnocení kvality vzdělávacího procesu, které je rozhodujícím faktorem pro jeho další úspěšný
rozvoj, byl na MZLU v Brně vypracován interní systém zaměřený na tři hlavní oblasti, tj. na kvalitu
výukového procesu, účelnost a vhodnost zařazených předmětů a uplatnění absolventů na trhu práce.
Systém je realizován na úrovni vědeckých rad fakult a univerzity, které nesou hlavní odpovědnost za
úroveň vzdělávacího procesu a na úrovni programových komisí a programové rady. Potřebné
informace, respektive podklady pro vlastní hodnocení jsou získávány pomocí systému zpětné vazby
prostřednictvím aplikace „hodnocení výuky studenty“ zprovozněné v rámci Univerzitního
informačního systému. Tato aplikace umožňuje studentovi po absolvování předmětu předat svůj názor
na předmět, přednášejícího, cvičícího a na průběh hodnocení znalostí. Dalším zdrojem informací je
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zjišťování názorů absolventů formou dotazníkového průzkumu, tzv. zpětná vazba, na možnost
uplatnění a na odbornou připravenost.
10. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ
10.1 Přímá mezinárodní spolupráce vysokých škol
MZLU v Brně zaznamenala v roce 2003 zvýšení zájmu o uzavírání dvoustranných dohod o
spolupráci, a to především s partnery mimo EU, tj. ze zámoří. Význam těchto smluv, zastíněný
v posledních několika letech existencí programů EU i jiných druhů programů (regionální spolupráce),
spočívá v partnerství v projektech, v přijímání studentů a vyučujících a usnadnění praktických
záležitostí při vzájemném styku institucí. Vedle již tradičních smluv – s BOKU Vídeň, sdružením
francouzských zemědělských vysokých škol FESIA, s Universitou v Rostocku, se SPU v Nitře a TU
ve Zvolenu, s polskými partnery – zemědělskými univerzitami ve Vratislavi, Štětíně, Olštýně a
Krakově, Skotskou zemědělskou univerzitou, Polytechnickou univerzitou v Madridu a Katolickou
univerzitou v Lyonu, byly uzavřeny nově smlouvy, Nova Scotia Agricultural College v Kanadě,
Oregon University (USA), Austral Universidad de Chile a se dvěma univerzitami v Kolumbii.
Smlouvy měly pozitivní dopad na výměnu studentů (USA, Kanada, Kolumbie, Chile). Další formy
spolupráce umožňují realizovat rozvojové programy MŠMT ČR.

10.2 Zapojení MZLU v Brně v programech EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
V programech pro vzdělávání a přípravu na povolání byl hlavní důraz kladen na aktivity programu
SOCRATES-ERASMUS, který se každoročně rozvíjí jak z hlediska počtu vyjíždějících a
přijíždějících studentů a akademických pracovníků, tak z hlediska zapojení univerzity do dalších
aktivit (kurikulární projekty, tématické sítě). Také počet partnerských univerzit a vysokoškolských
institucí vzrostl a MZLU v Brně v roce 2003 spolupracovala celkem s 66 institucemi EU ve všech
evropských zemích kromě Portugalska a Dánska. Úspěšně pokračovala implementace ECTS
umožňující bezproblémové uznávání studia vyjíždějících i přijíždějících studentů. Na základě
doporučení poradců ECTS podala MZLU v Brně žádost o udělení ECTS Label a Diploma Supplement
Label. Díky zavádění nabídky stále většího počtu předmětů vyučovaných v angličtině, zejména
Lesnickou a dřevařskou fakultou, vzrostl opět počet přijíždějících studentů z partnerských institucí a
snížil se tak nepoměr mezi vyjíždějícími a přijíždějícími studenty. Byl vydán celouniverzitní Course
Catalogue s informací o všech předmětech, vyučovaných na MZLU v Brně.
Vedle mobilitních aktivit, vyplývajících z bilaterálních dohod programu SOCRATES-ERASMUS,
byla univerzita zapojena jako partner také v šesti Intenzivních programech – Animal Chains in
Europe (AF), European Agribusiness (PEF), Wine „Terroirs“ (ZF), Safety in the Agro-Food Chains
(AF), Historic Parks in Society (ZF), Comparative animal Sciences and Techniques within Europe
(AF). Dále byla koordinátorem Intenzivního programu Venkovská turistika, který proběhl v červnu
2003 za účasti 24 zahraničních studentů a 6 učitelů z celkem pěti partnerských univerzit a učitelů a
studentů z AF, LDF a PEF. Počty vyjíždějících a přijíždějících studentů a akademických pracovníků
v rámci těchto kurzů jsou zahrnuty v tabulce č. 10.3.1 v rámci programu SOCRATES-ERASMUS.
K dalším aktivitám programu SOCRATES patří zapojení v tématických sítích – AFANet,
THENUCE a HEROdotNET: Thematic Network for Geography Teaching and Training.
V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny partnerské univerzity v programu SOCRATES,
abecedně seřazené podle zemí, s uvedením platnosti pro jednotlivé fakulty:
Název partnerské instituce
Universität für Bodenkultur Wien
Universiteit Gent
TU Dresden
Fachhochschule Deggendorf
Justus-Liebig Universität Giessen
Georg-August-Universität Göttingen
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Země
A
BE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
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Město
Wien
Gent
Dresden
Deggendorf
Giessen
Göttingen
Freiburg
Halle

Zahrnuje fakulty
Všechny fakulty
AF, LDF
ZF
PEF
AF
LDF
LDF
AF

Hochschule Anhalt
TU München
Universität Rostock
Fachhochschule für Forstwirtschaft
Universität Hannover
Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Fachhoschule Rosenheim
Universidad Politecnica de Madrid
Universidad de Vigo
Universidad de Girona
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Cordoba
Universidad Publica de Navarra
University of Helsinki
University of Joensuu
Kymenlaakso Polytechnic
Mikkeli Polytechnic
Seinäjoku Polytechnic
Oulu Polytechnic
Rovaniemi Polytechnic
ESA Angers (FESIA)
Institut National d´Horticulture
Ecole Nationale Supérieure d´ Arts et Métiers Cluny
ESC Chambéry
Université de Metz
ENSA Montpellier
Université Henri Poincaré Nancy
ENSA Rennes
ENGREF Nancy
Université Catholique Lyon
Agricultural University of Athens
University of Thessaloniki
TEI Heraklion
University College Cork
University College Dublin
Galway- Mayo Institute of Technology
Universita degli studi della Calabria
Universita degli studi della Basilicata
Universita degli studi di Palermo
Universita degli Studi della Tuscia
The Catholic University of the Sacred Heart
Universita degli studi di Milano
Universita degli studi di Firenze
Universita degli studi di Udine
Universita degli studi di Padova
Universita degli Studi di Torino
Universita degli Studi di Trento
Wageningen University
HAS den Bosh
Larenstein International Agricultural College
Christian Agricultural College
Swedish University of Agricultural Sciences
Scottish Agricultural College
University of Plymouth
South of Scotland European College
University of Dundee
Inverness College

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
ES
ES
ES
ES
ES
ES
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
GR
GR
GR
IE
IE
IE
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
NL
NL
NL
NL
SE
UK
UK
UK
UK
UK
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Köthen
München
Rostock
Rottenburg
Hannover
Tübingen
Rosenheim
Madrid
Vigo
Girona
Valencia
Cordoba
Pamplona
Helsinki
Joensuu
Kotka
Mikkeli
Ähtäri
Oulu
Rovaniemi
Angers
Angers
Cluny
Chambéry
Metz
Montpellier
Nancy
Rennes
Nancy
Lyon
Athens
Thessaloniki
Heraklion
Cork
Dublin
Galway
Roges di Rende
Potenza
Palermo
Viterbo
Milano
Milano
Firenze
Udine
Padova
Torino
Trento
Wageningen
Hertogenbosh
Velp
Dronten
Uppsala, Umea
Ayr
Plymouth
Dumfries
Dundee
Inverness

ZF
ZF
AF, PEF
LDF
ZF
PEF
LDF
Všechny fakulty
LDF
PEF
LDF, ZF, PEF
LDF, AF
AF
ZF, LDF
LDF, PEF
LDF, PEF
LDF
LDF
LDF, AF, ZF
LDF, AF
Všechny fakulty
ZF
LDF
PEF
LDF
ZF
LDF
PEF, AF, ZF
LDF
PEF
AF
LDF
ZF
PEF
LDF
LDF
PEF
ZF
LDF
AF
PEF
ZF
LDF, PEF
AF
LDF
LDF
PEF
LDF, ZF, PEF
ZF
LDF
ZF, AF, PEF
AF, ZF, LDF
AF
ZF
LDF
LDF
LDF

V programu LEONARDO DA VINCI, který je zaměřen na přípravu studentů odborného školství
na výkon povolání a jeho aktivity se dělí na pilotní projekty, projekty jazykových dovedností a
projekty stáží a výměn, byla v roce 2003 partnerem ve dvou pilotních projektech Lesnická a dřevařská
fakulta, v jednom projektu Zahradnická fakulta. Jednalo se o projekt jazykových dovedností
ILEGEFOS-Interactive Learning of Vocational German for Forestry Staff, koordinovaný slovenským
Ústavem pro výchovu a vzdělávání pracovníků lesního a vodního hospodářství ve Zvolenu, projekt
LOGOS GAIAS s koordinátorem BOKU Wien a projekt SECUPROD, koordinovaný francouzskou
organizací M2 Tecnologies.
Zahraniční kancelář rektorátu koordinovala první projekt stáží a výměn s názvem
INTEREXCHANGE (International exchange of students for placements), který měl studentům
nabídnout tříměsíční pracovní stáže v Itálii, Švédsku či Finsku. V roce 2003 v rámci tohoto projektu
vyjelo šest studentů LDF, AF a ZF do Finska a Itálie.
Dalším mobilitním projektem, ve kterém je MZLU v Brně zapojena jako partner, je projekt
společnosti mladých agrárníků „Austria Agri“ (praktická příprava studentů českých zemědělských
univerzit na konkurenční prostředí společné zemědělské politiky Evropské unie demonstrované
v ukázkových podmínkách rakouského zemědělství).
Do vzdělávacího programu EU Jean Monet, který je svým charakterem zaměřen na humanitní
obory a je přístupný prakticky pouze Provozně ekonomické fakultě, byla tato fakulta zapojena třemi
projekty. Jedná se o projekty na tvorbu předmětů s názvem Principles of European Economic
Integration in Global Pespective a EC Law for Managers and Administrators.
V programu CEEPUS byla na univerzitě dvě partnerství v sítích s nízkým počtem výjezdů studentů
a učitelů. Ve dvou sítích koordinovaných maďarskými koordinátory byla zapojena AF, ZF a částečně
PEF.
Aktivity programu AKTION byly v roce 2003 minimální.
Provozně ekonomická fakulta je partnerem regionálního projektu MIBP PECO, jehož základem
jsou studentské studijní pobyty kombinované se stážemi. Tento projekt je koordinován a financován
z Francie.
Dalšími regionálními programy jsou program MIRA, podporovaný francouzským regionem
Rhone-Alpes a regionální program pro praxe v zemědělství – TOP-AXEST.
10.3 Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků
V rámci studentských mobilit vycestovalo z MZLU v Brně v roce 2003 ke studiu v zahraničí
v programu SOCRATES-ERASMUS celkem 132 studentů v celkové délce pobytu 792,5
studentoměsíců (průměrná délka pobytu jednoho vyjíždějícího je 6 studentoměsíců).
Přijíždějící studenti, jejichž počet se v roce 2003 rovněž zvýšil, studují na všech fakultách
univerzity bez problémů, na AF a ZF jsou přijímáni na základě individuálně poskytované výuky
v angličtině, případně němčině. V akademickém roce 2003/2004 studovalo na MZLU v Brně v rámci
programu SOCRATES celkem 37 zahraničních studentů.
V oblasti učitelských mobilit došlo k mírnému zlepšení, učitelé však stále soustřeďují své cesty na
konec akademického roku. Ke zvýšení procenta plnění výjezdů učitelů jsou od září 2003 mobility
plánovány na semestrálním základě a pro každý výjezd jsou plánováni náhradníci.
V rámci vládních stipendií byla nabídka rozpisem kvót poněkud omezená, proto je počet pobytů
nízký. Pokud jde o smlouvy o přímé spolupráci, v rámci zemí EU byly začleněny do aktivit programu
SOCRATES, mimo země EU pokračují. V roce 2003 bylo uzavřeno několik nových smluv o přímé
spolupráci, a to s Univerzitou ve Viterbu - Itálie, s univerzitou v Hanoi - Vietnam, s Univerzitou
v polské Gliwici, s Oregon State University v USA, s Kasetsart University v thajském Bangkoku,
s CAH Dronten – Holandsko, se Zemědělskou a Veterinární univerzitou v Bukurešti, Rumunsko.
Uzavřených smluv využila Provozně ekonomická fakulta MZLU při podávání projektu mobilit
v rozvojových programech
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Tabulka č. 10.3.1 Zapojení MZLU v Brně v programech mezinárodní spolupráce – programy EU pro
vzdělávání a přípravu na povolání
SokratesSokrates
Program
Leonardo
Erasmus
Comenius
Grundtvig
Lingua
Minerva
Počet projektů
7
1
4
Počet vyslaných studentů
204
6
Počet přijatých studentů
56
Počet vyslaných ak. prac.
46
1
11
Počet přijatých ak. prac.
23
10

Tabulka č. 10.3.2 Ostatní programy
Program
Počet projektů
Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných akademických pracovníků
Počet přijatých akademických pracovníků

Ceepus
2
2
3
1

Aktion

Ostatní
6
8

1
3

Tabulka č. 10.3.3 Další studijní pobyty v zahraničí
Program

Vládní stipendia

Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných akademických pracovníků
Počet přijatých akademických pracovníků

Přímá meziuniverzitní spolupráce
v Evropě
mimo Evropu

1
2

2

2

11. ČINNOST FAKULT A DALŠÍCH SOUČÁSTÍ MZLU V BRNĚ
11.1 Výroční zprávy fakult
Ve smyslu ustanovení odst. 1 § 27 zákona o vysokých školách jsou jako samostatné hodnotící
dokumenty zpracovány a zveřejněny na úřední desce výroční zprávy:
• Agronomické fakulty
• Lesnické a dřevařské fakulty
• Provozně ekonomické fakulty
• Zahradnické fakulty
11.2 Celoškolská pracoviště
11.2.1 Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb zabezpečoval kompletní informační služby pro
potřeby univerzity, a to na pracovištích audiovizuálního centra, edičního střediska, ústřední knihovny
a informačního centra. V roce 2003 vyrobilo audiovizuální centrum 51 audiovizuálních programů,
natáčelo dokumenty univerzity, zabezpečovalo zvukovou a audiovizuální techniku při odborných
akcích, pečovalo o didaktickou techniku na učebnách, zabezpečovalo provoz interního informačního
systému, filmotéku a videotéku (databáze téměř 2800 titulů). Ediční středisko zabezpečilo v roce 2003
výrobu 55 titulů studijních textů a dalších publikací, kopírování, tisk a knihařské práce. Ústřední
knihovna se 108 dílčími pracovišti prováděla centrální akvizici, katalogizaci a evidenci českých a
zahraničních publikací a zahraniční výměnu. V databázi eviduje přes 365 tisíc knižních jednotek (přes
6 tisíc přírůstků ročně), cca 500 titulů odebíraných periodik, registruje téměř 5000 čtenářů a ročně
poskytuje přes 40 tisíc absenčních výpůjček. Finanční náklady na nákup časopisů v roce 2003 dosáhly
téměř 3 mil Kč a na nákup knih (včetně grantových prostředků) téměř 9 mil Kč. Informační centrum,
které tvoří prostory vlastního informačního centra, dále čítárna, studovna a útvary rešerší a
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meziknihovních výpůjček, disponuje 226 studijními místy, 138 místy čtenářskými a 82 počítači
s plným vstupem na internet a k celoškolské síti. Umožňuje rovněž volný výběr z osmi tisíc knižních
titulů a služby dvou kopírek. Za rok 2003 pracoviště vykázalo přes 196 tisíc návštěvníků (denně přes
70).
11.2.2 Ústav informačních a komunikačních technologií
Ústav informačních a komunikačních technologií byl založen s účinností od 1. 7. 2003 v důsledku
potřeby změny činnosti dosud existujících pracovišť Ústavu výpočetní techniky a Oddělení
automatizace informační soustavy. Pracoviště má tři oddělení:
• Oddělení koncepce a vývoje zajišťovalo tvorbu koncepcí rozvoje ICT a IS/IT, řešení
transformačních projektů, metodiku pro zavádění nových IS/IT na univerzitě, vývoj Univerzitního
informačního systému, vývoj speciálních aplikací, koordinaci činnosti se systémovými integrátory
fakult.
• Oddělení provozu a správy aplikací zajišťovalo provoz všech ekonomických aplikací, které jsou
zpracovány v systému EkonFiS firmy PragoData, včetně požadavků na úpravu systému v souvislosti
s novými požadavky (v roce 2003 změny v odpisování investičního majetku, bezhotovostní úhrada
stravování, skladová evidence), správu studijních aplikací, ostatních aplikací, školení a metodickou
pomoc uživatelům, zpracování matriky studentů, výstupy pro MÚZO a ÚIV, metodickou spolupráci se
systémovými integrátory fakult.
• Oddělení infrastruktury zajišťovalo řešení, správu a údržbu infrastruktury, provoz celoškolských
serverů, počítačové sítě, řešení projektů infrastruktury, nákup, opravy a instalaci VT celoškolských
pracovišť a učeben.
V roce 2003 pokračovala rekonstrukce kabeláže počítačové sítě MZLU v Brně, byla dokončena
pokládka UTP kabelů v budově „A“, „C“ a „D“ a byla vybudována kabelová trasa (24x 125 um FO
single mode) na studentské koleje J. A. Komenského na ul. Kohoutova. Na všechny tyto činnosti těsně
navázalo řešení projektu FRVŠ a transformačního projektu MZLU v Brně. Cílem projektu obecně
bylo zajištění dostatečné přenosové rychlosti pro koncové uživatele implementací vysokorychlostních
technologií do počítačové sítě MZLU tak, aby bylo možné efektivně využívat přenosové rychlosti sítě
národního výzkumu CESNET2.
11.2.3 Botanická zahrada a arboretum
Botanická zahrada a arboretum je pracovištěm, které je svým unikátním řešením areálu známé
v mnoha zemích Evropy. Každým rokem je navštěvováno vysokým počtem zájemců z řad odborné i
laické veřejnosti, v posledních letech rovněž i studenty zahradnických škol z Rakouska, Německa a
Holandska.
BZA se již přes třicet let systematicky věnuje údržbě, obnově a zhodnocení areálu, shromažďování
a rozšiřování sbírek rostlin z Evropy a Asie a rostlin vyžadujících zvláštní péči.
V roce 2003 bylo dokončeno zprovoznění závlahové stanice, rozšířen závlahový systém skleníku,
opraveny části zpevněných ploch mozaikové dlažby, provedeny nátěry oken, dveří, plotu zahrady a
klempířských prvků střechy. V rámci technického vybavení pracoviště byl rozšířen strojní park.
Významný je také přínos tohoto pracoviště pro pedagogickou činnost, studium rostlin v praktické
výuce, dále pro vědeckou a v neposlední řadě pro bohatou osvětovou činnost. Každoročně je BZA
pořadatelem několika výstavních akcí. V roce 2003 byly tradičně konány výstavy kosatců „IRIS 2003“
a „Barvy podzimu“. Byla rovněž uspořádána rozsáhlá digitalizace botanických druhů sbírky orchidejí
BZA MZLU v Brně se zpřístupněním na webových stránkách univerzity.
11.2.4 Institut celoživotního vzdělávání
MZLU v Brně, která deklaruje ve svých základních dokumentech podporu celoživotního
vzdělávání, zřídila s účinností od 1. 6. 2003 Institut celoživotního vzdělávání (dále ICŽV) a současně
vhodnou organizací studia (kreditní systém, modulárně konstruované studijní programy) vytvořila
předpoklady pro jeho naplňování. ICŽV organizoval v roce 2003 kurzy v oblasti doplňujícího
pedagogického vzdělání, jiné odborné kurzy (Evropská unie a Česká republika, Speciální dendrologie,
Italská zahrada apod.) a studium na Univerzitě třetího věku (byl zahájen 1. ročník studia se 116
posluchači).
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11.3 Správa kolejí a menz
Po skončení rozsáhlých rekonstrukcí na kolejích J. Taufera, kolejích P. Bezruče a menzy na
kolejích J. A. Komenského v roce 2002 byly v roce 2003 provedeny pouze akce menšího rozsahu,
jelikož SKM neobdrželo žádné systémové dotace z MŠMT ČR.
V roce 2003 byla zrekonstruována výdejny stravy na kolejích J. Taufera. Nové technologické
vybavení včetně rekonstrukce výdejny odpovídá vyhlášce č. 107/2001 Sb. Úprava umožnila zásadním
způsobem zlepšil kvalitu a sortiment stravy, prodloužit výdej stravy a výrazně se zlepšila i kultura
stravování na těchto kolejích. Vybudováním zádveří na kolejích P. Bezruče v Lednici byla dokončena
celková rekonstrukce interiérů i exteriéru kolejí. Dále byla rozšířena počítačová síť na kolejích J.
Taufera na bloku D v hodnotě 375 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2004 bude započata
rekonstrukce bloku D na kolejích J. A. Komenského byla v roce 2003 zpracována projektová
dokumentace na tuto akci, která má probíhat ve dvou etapách. Mimo investiční akce byly provedeny
opravy velkého rozsahu, a to zejména oprava svislé izolace a střechy na kolejích J. Taufera. Koleje
jsou tak připraveny na zateplení budovy, které by mělo probíhat v roce 2004. Dále byl opraven suterén
na kolejích J. Taufera, kde byly vybudovány pokoje pro ubytování studentů.
11.4 Činnost vysokoškolských statků
Činnosti vysokoškolských statků (podniků) – Školního zemědělského podniku Žabčice a Školního
lesního podniku Křtiny, lze i v roce 2003 tradičně rozlišit do dvou kategorií. Do kategorie tzv. hlavní,
neboli účelové činnosti vysokoškolských statků jsou řazeny aktivity zaměřené především na:
• praktickou výuku a praxe posluchačů všech forem studia na MZLU v Brně,
• výzkumnou činnost v její experimentální a verifikační fázi,
• odborná poradenství,
• presentaci odborné práce univerzity na veřejnosti,
• spolupráci učitelů fakult při řízení provozů statků s cílem vzájemného obohacení a zvýšení úrovně
práce.
Uvedené činnosti vyplývají z naplňování základního poslání vysokoškolských statků, které jsou
v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, organizačními součástmi univerzity.
Integrální a velmi důležitou součástí pracovních aktivit statků je zároveň jejich výkon doplňkové,
neboli hospodářské činnosti, která je charakterizována v části 11.4.3.
Za účelem vytvoření podmínek pro zkvalitnění činnosti školních podniků byla v roce 2003 vydána
směrnice o pravidlech zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických
osob Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně. Právnickými osobami, které může
univerzita založit nebo jejichž založení se může účastnit, jsou zejména společnost s ručením
omezeným, družstvo, obecně prospěšná společnost a zájmové sdružení právnických osob, jejichž
předmět činnosti souvisí se zaměřením vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové umělecké nebo další
tvůrčí činnosti univerzity, jakož i činnosti v oblastech, v nichž je oprávněna konat doplňkovou činnost
podle svého statutu nebo za účelem zajištění podmínek pro obchodně závazkové vztahy
vysokoškolských statků.
Univerzita se dále zabývala problematikou eventuelní transformace svých školních podniků
v samostatné právnické osoby, tj. ve společnosti s ručením omezeným nebo v akciové společnosti a
zpracovala v tomto smyslu základní úvahu, kterou předložila i MŠMT ČR. Základními důvody, pro
které se univerzita případným osamostatněním školních podniků zabývala, jsou: získání právní
subjektivity a tím splnění podmínek nejen pro usnadnění, ale v některých případech vůbec pro
umožnění dosáhnout na dotace z fondů EU, dalším aspektem je i poskytnutí větší volnosti a pružnosti
v rozhodování hospodářského vedení podniků. Univerzita si přitom je vědoma výhod, které plynou ze
současného začlenění školních podniků jako jejích organizačních součástí. Je zapotřebí zdůraznit, že
MZLU v Brně v současnosti nezaujala vyhraněný postoj k potřebnosti a účelnosti transformace
školních podniků.
11.4.1 Účelová činnost vysokoškolských statků
Celkový rozsah účelového využití vysokoškolských statků ve vzdělávací a výzkumné činnosti
univerzity charakterizují mimo jiné následující údaje:
• praxe studentů (758 osob, 53 324 studentohodin) – meziroční nárůst o ca 40 %
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•
•
•
•
•
•

cvičení v provozech (6 798 osob, 128 458 studentohodin)
exkurse (13 707 osob) – meziroční nárůst o 25 %
diplomové práce (148) – meziroční nárůst o 10 %
doktorské disertační práce (50) – meziroční nárůst o 25 %
výzkumné úkoly (73)
propagační a presentační akce (102).
V tabulce č. 11.4.1a a 11.4.1b jsou uvedeny tyto údaje za každý z obou vysokoškolských statků.
U diplomových prací, doktorských disertačních prací a výzkumných úkolů byly v rámci účelové
činnosti zajišťovány zejména experimentální práce, sledování a měření v provozech statků či na
speciálních experimentálních plochách a skupinách hospodářských zvířat a porostech.
Tabulka č. 11.4.1a Kvantifikace účelové činnosti na ŠLP Křtiny v roce 2003
Druh účelové činnosti
Praxe celkem
z toho: výrobní
provozní
předdiplomní
ostatní
Praktická cvičení
Exkurze
z toho: zahraničních
Diplomové práce
Doktorské práce
Propagační a
prezentační akce
Výzkumné projekty

2002
skutečnost
hodin/počet
osob
84
439
118
203
45
199
144
19
62
18
19
3 573
171
9 990
50
503
42
8

2003
sth
36 936
24 000
9 080
2 736
1 120
67 552

plán
hodin/počet
osob
102
430
120
220
80
190
120
15
80
5
20
3 450
140
9 000
60
400
40
5

sth
43 800
26 400
15 200
1 800
400
69 000

hodin/počet
70
113
38
123
105
18
177
51
46
23

76

60

94

48

40

45

skutečnost
osob
725
255
415
15
40
3 818
10 403
535

sth
50 524
28 844
15 640
1 840
4 200
67 158

Tabulka č. 11:4.1b Kvantifikace účelové činnosti na ŠZP Žabčice v roce 2003
Druh účelové
činnosti
Praxe celkem
z toho: výrobní
provozní
předdiplomní
Ostatní
Praktická cvičení
MZLU
Praktická cvičení
VFU Brno
Exkurze
z toho: zahraničních
Diplomové práce
Doktorské práce
Propagační a
prezentační akce
Výzkumné úkoly

2002
skutečnost
hodin/počet
osob

2003
sth

hodin/počet

plán
osob

sth

hodin/počet

skutečnost
osob

sth

2 800

33

2 800

2 480
320

31
2

2 480
320

1 940
1 280
160

20
14
1

1 940
1 280
160

2 000
1 780
320

24
20
2

2 000
1 780
320

500

5

500

0

0

0

941

3 481

72 043

900

3 400

72 000

842

2 980

61 300

0

0

0

0

0

0

15

75

1 125

22
7
0
0

130
9
95
28

1 240
60
0
0

15
10
0
0

200
10
100
25

1 000
100
0
0

14
3
0
0

236
52
102
27

3 304
156
0
0

0

8

0

0

6

0

0

8

0

0

25

0

0

26

0

0

29

0

Poznámka : sth = studentohodiny

Účelová činnost na obou vysokoškolských statcích probíhala v roce 2003 v souladu s plánem, a to
jak po stránce věcné, tak i finanční. Z věcného hlediska nejsou ze strany ŠLP Křtiny a ŠZP Žabčice,
ani ze strany fakult, resp. jejich ústavů, uváděny žádné závažné problémy při plnění jednotlivých
úkolů. Účelová činnost školních statků je chápána jako velmi důležitá a nedílná varianta vzdělávací a
vědecko-výzkumné činnosti MZLU v Brně.
MZLU v Brně poskytla na realizaci úkolů účelové činnosti na svých vysokoškolských statcích
příspěvek v celkové výši 7,7 mil. Kč, z této částky obdržel ŠLP Křtiny 3,2 mil. Kč a ŠZP Žabčice 4,5
mil. Kč. Dalším významným dotačním titulem poskytovaným podnikům prostřednictvím univerzity
byl příspěvek MŠMT ČR na tzv. rozvoj genofondů v celkové výši 8 850 tis. Kč, z toho ŠLP Křtiny
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obdržel 900 tis. Kč, ŠZP Žabčice 7 950 tis. Kč. Některé další aktivity byly financovány i z jiných
zdrojů (např. úkoly u ŠLP Křtiny viz 11.4.2).
Souhrnně lze hodnotit zabezpečení, průběh i kvalitu plnění účelové činnosti na obou
vysokoškolských statcích v roce 2003 kladně, jak vyplývá mj. z výsledků hodnocení jmenovitých
úkolů účelové činnosti za rok 2003, jež byly počátkem roku 2004 formou interního oponentního řízení
projednány na všech zúčastněných fakultách.
11.4.2 Jmenovité úkoly účelové činnosti realizované na vysokoškolských statcích v roce 2003
ŠLP Křtiny
Výrobní a provozní praxe, semestrální a hlavní cvičení
• Výrobní a provozní praxe posluchačů LDF
• Semestrální a hlavní cvičení posluchačů
• Praktické cvičení aranžérů květin pro ZF na ŠLP Křtiny
Pedagogická péče
• Zabezpečení účelové činnosti na ŠLP Křtiny
• Arboretum Habrůvka
• Arboretum Řícmanice, okrasné palouky
• Arboretum Křtiny a Hackerova školka
• Sbírka Plodonosné dřeviny
• Summer Workcamp – hrazení Žlíbek
• Demonstrační panel pro výuku ovládání lesních strojů povelovou radiostanicí
• Trenažér pro nácvik odvětvování ruční motorovou pilou
• Péče o výukový areál LDF v Lednice
• Rekonstrukce a provoz mysliveckých políček jako součásti naučné stezky VA LDF v Lednici
• Exkurzní trasa pro předměty Lesnická fytopatologie, Ochrana lesa a Ochrana dřevinné vegetace
• Rekonstrukce naučné stezky mysliveckých zařízení VA LDF v Lednici na Moravě
• Demonstrační plochy pěstování smrkových, bukových a dubových porostů na ŠLP Křtiny
• Provoz školky Řečkovice
• Pokusná plocha s ekotypy borovice lesní – demonstrační objekt
• Provenienční pokusné plochy a demonstrační objekty
• Aktualizace programového vybavení pro cvičení z předmětů Technologie pilařské výroby a
Organizace a řízení pilařské výroby
Výzkumná, poloprovozní a ověřovací činnost
• Estetika lesa a Lesnický Slavín
• Vytvoření územního informačního systému v katastrálním území Křtiny
• Srovnání produkce a poměrů výživy smrku ztepilého na vápencích a ostatních půdotvorných
substrátech
• Budování informační databáze sítě lesních přírodních rezervací ŠLP Křtiny a sledování lesních
biocenóz v NPR Habrůvecká bučina
• Zprovoznění dřevařského zkušebního standu v dílně v Josefově
• determinace houbových patogenů pomocí molekulárně biologických metod na příkladu
Mycosphaerella pini
• Ganoderma lucidum na ŠLP Křtiny – zhodnocení inokulace
• Sledování zdravotního stavu smrku na ICP plochách
• Zjišťování variability mikrosatelitních sekvencí černé zvěře na ŠLP Křtiny
• Produkce a stabilita smíšených porostů na ŠLP Křtiny s cílem optimalizace druhové skladby
• Růstové procesy, produkce a jejich ovlivňování u hlavních hospodářských dřevin
• Mezinárodní pokusná plocha s potomstvy výběrových stromů istebňanského smrku (polský smrk)
• Výzkumná stanice Silviculturum Olomučany
• Elektronická přejímka kulatiny
• Testování změn absorpčních schopností kořenů vlivem poškození
• Pěstování bukových porostů – společný demonstrační objekt s Univerzitou Freiburg
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• Výzkum DNA u černé zvěře na ŠLP Křtiny
Výzkumná stanice Křtiny
• Výzkum – EUREKA/ESPIRE
Programy Evropské unie
• Grant EU – SUSTMAN
Udržování a rozvoj genofondů
• Zlepšení a udržení genofondu lesních dřevin – semenný sad smrku, klonové archivy jilmu a vrby
• Rozšíření genofondu osiky
• Zlepšení stavu genových základen
• Zintenzivnění vnášení geneticky vysoce kvalitních dřevin a osiva do lesních porostů
Propagace a prezentace
• Propagační, exkurzní a vědecká činnost
• Digitalizace diafonu Rezervace ŠLP Křtiny
• Propagační skládačka o Arboretu Křtiny
• Přírodní rezervace ŠLP Křtiny – videopořad
ŠZP Žabčice
Úkoly pedagogické činnosti
• Didaktické stádo ovcí
• Výživa a krmení prasat
• Stanice polní rostlinné výroby
• Výživa rostlin
• Vzorník masných plemen skotu
• Pracoviště reprodukce hospodářských .zvířat
• Pracoviště školek ovocných dřevin
• Praktická výuka ve výrobních provozech
• Pedagogicko výzkumné pracoviště
• Sportovní koně, chov, výcvik a výuka jezdectví
• Údržba a průběžná obnova výsadeb na demonstračních parcelách ovocnářských
• Údržba a průběžná obnova výsadeb na demonstračních parcelách vinohradnických
• Kolekce cibulnatých a hlíznatých květin, letniček a jahodníku
• Školkařská produkce okrasných dřevin
• Jakost peckového ovoce po sklizni, změny látkových složek vína ve vinařské technologii
• Zajištění sortimentu květin pro potřeby výuky disciplin Květinářství, Interiérové květinářství,
Aranžování rostlin a použití rostlin
Akce vědecko-výzkumné činnosti
• Zaorávka chrástu cukrovky,její vliv na sladovnickou kvalitu ječmene jarního a modifikace
pěstební technologie
• Zhodnocení a rozšíření genetické variability zdravotně preventivních složek zrna jarního ječmene
• Odrůdové pokusy brambor
• Vliv vybraných prvků organického zemědělství na kvalitu hlavních zemědělských plodin
• Polní pokusy se sortimentem obilnin pro ověření odrůd
• Polní pokusy s jarním ječmenem a kukuřicí pro SDO ve spolupráci s UKZUZ v Brně
• Možnost využití nových technologií pro výrobu „školkařského materiálu" MZe ČR
• Zlepšení biologické kvality výsadbového materiálu
• Parametrizace a verifikace modelu Macros
• Změny proměnlivosti klimatu vyvolané zesílením skleníkového efektu a jejich dopady na
zemědělství
• Dlouhodobé polní pokusy s různým zastoupením obilnin v osevních postupech
• Inovace pěstebních technologií obilnin na rentabilní pěstování
• Výzkum účinku herbicidů ovlivňujících fotosyntézu
• Systém integrované RV napojené na výzkumnou STT EU
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•
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Modely systémů hospodaření na půdě
Energetická a ekonomická analýza pěstebních technologií obilnin
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní zahrad.
Studium potřeby živin u prasat
Studium potřeby živin u koní
Sledování výživného stavu révy vinné
Mléčný výkrm telat holštýnského skotu
Zlepšení biologických a kvalitativních znaků výsadbového materiálu
Zlepšení biologických a kvalitativních znaků školkařského materiálu
Zlepšení biologických a kvalitativních znaků zeleninové sadby
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství
Jakost peckového ovoce po sklizni, změny látkových složek vína ve vinařské technologii
Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin
Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karantenních
fytopatogenních organizmů pro systém certifikace ovocné sadby
Udržování a rozvoj genofondů
• Podpora obnovy a změny struktury demonstračních ploch vinic
• Podpora rozvoje demonstračních ploch výsadeb jabloní a višní
• Údržba a rozvoj genofondů broskvoní a meruněk, zahrnujícího 350 položek meruněk a 300
položek broskvoní ze světového a domácího sortimentu i vlastní novošlechtění
• Demonstrační činnost i praktická výuka v oblasti chovu hospodářských zvířat
Výsledky v udržování a rozvoji genofondů na ŠZP Žabčice jsou velmi positivní, což dokazuje mj.
řada významných ocenění v oblasti rozvoje genofondů na mezinárodních výstavách hospodářských
zvířat a na výstavách vína.
11.4.3 Hospodářská činnost vysokoškolských statků
Výsledek celkového hodnocení hospodářské situace školních podniků MZLU v Brně v roce 2003 je
pro každý z obou subjektů odlišný. Na ŠZP Žabčice lze hospodářskou situaci, obdobně jako
v minulých letech, charakterizovat jako napjatou, což souvisí zejména s problémy plynoucími
z celorepublikového propadu cen zemědělských komodit, jejich obtížnou odbytelností, jakož i s
nepříznivými dopady klimatických faktorů během roku a nárůstem cen některých vstupů. Hospodářská
situace ŠLP Křtiny je v zásadě stabilizovaná, a to přes přetrvávající obtíže na trhu s dřívím, kde nadále
pokračuje pokles cen jak surového dříví, tak i řeziva a současně narůstají ceny vstupů. Základní údaje
o hospodaření podniků podává tab. 11.4.3.1.
Oba školní podniky zaměstnávají celkem 477 přepočtených pracovníků (pokles o ca 25 osob oproti
roku 2002), kteří pracují na 33 střediscích. Mzdové prostředky vynaložené v roce 2003 dosáhly výše
72,8 mil Kč při průměrné mzdě 12 290 Kč. Výnosy činily cca 349,0 mil Kč a náklady 344,0 mil. Kč.
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2003 souhrnně za oba podniky byl kladný a činil ca 5,0 mil. Kč (ŠLP
Křtiny +5,2 mil. Kč a ŠZP Žabčice -0,16 mil. Kč). Výkony podniků v množstevních jednotkách lze
hodnotit převážně positivně, větší výpadky oproti plánu nastaly zejména v některých úsecích rostlinné
výroby ŠZP Žabčice.
Celková dotace poskytnutá univerzitou školním podnikům na účelovou činnost činila v roce 2003
7,7 mil. Kč, z této částky obdržel ŠLP Křtiny 3,2 mil. Kč a ŠZP Žabčice 4,5 mil. Kč. Dalším
významným dotačním titulem poskytovaným podnikům prostřednictvím univerzity byl příspěvek
MŠMT ČR na tzv. rozvoj genofondů v celkové výši 8 850 tis. Kč, z toho ŠLP Křtiny obdržel 900 tis.
Kč, ŠZP Žabčice 7 950 tis. Kč. Podniky využily i další možnosti pro získání dotací z jiných zdrojů
(např. Mze ČR, MŽP ČR).
Celková rozloha pozemků obhospodařovaných oběma školními podniky činila 13 397 ha a
nezaznamenala oproti roku 2002 větších změn (ŠLP Křtiny mírný nárůst na 10 667 ha, ŠZP Žabčice
mírný pokles na 2 730 ha).
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Tabulka č. 11.4.3.1 Základní ukazatele hospodaření vysokoškolských statků
Ukazatele
Celková rozloha (ha)
Lesní půda (ha)
Zemědělská půda (ha), z toho:
orná půda
vinice (zahrady)
sady
louky
pastviny

ŠLP KŘTINY
2001
2002
2003
10 473
10 627
10 667
10 293
10 389
10 434
103
138
137
28
64
66
11
11
10
10
10
10
39
* 52
* 51
15

ŠZP ŽABČICE
2001
2002
2003
2 941
2 782
2 730
2 839
2 668
2 616
2 244
2 142
2 108
228
193
202
98
85
82
269
* 362
* 338
102

Z toho půda v majetku MZLU (ha)

9 948

9 962

9 719

233

256

402

Počet přepočtených pracovníků
z toho: D
z toho: THP

304,3

292,4

280,6

193

211

197

235,8
68,5

221,0
71,4

213,1
67,5

157
36

175
36

162
35

15

14

13

23

21

20

44 139
11 820
192 557
193 132
10 394
9
68 918
635

45 138
12 594
181 926
182 353
11 339
223
64 464
619

46 434
13 437
175 035
180 197
6 106
1 637
62 293
642

25 254
10 904
182 069
182 128
19 137
1 830
31 800
943

29 290
11 568
190 565
189 990
20 497
1 435
38 958
900

26 344
11 143
168 996
168 839
23 124
3 626
21 419
857

226

220

222

164

184

109

527

427

5 162

59

-575

-157

Počet středisek
Mzdové prostředky (tis.Kč)
Průměrná mzda (Kč)
Náklady celkem (tis.Kč)
Výnosy celkem (tis.Kč)
Z toho veškeré dotace a příspěvky
Výnosy z prodeje HIM + NHIM (tis. Kč)
Přidaná hodnota (tis. Kč)
Produktivita práce z výnosů (tis.Kč/prac.)
Produktivita práce z přidané hodnoty
(tis.Kč/prac.)
Hospodářský výsledek (tis.Kč)

*) Katastr nemovitostí sjednotil označení pro druh pozemku louka a pastvina a nově užívá druh pozemku trvalý
travní porost.

I v roce 2003 jak MZLU v Brně, tak i její školní podniky vynaložily veliké úsilí o urychlení, resp.
dokončení procesu bezúplatného převodu zemědělských pozemků a ostatních nemovitostí ze správy
Pozemkového fondu ČR do majetku univerzity. V roce 2003 se po delší době projevil významný
pokrok v těchto aktivitách, neboť došlo k podpisu řady smluv mezi MZLU v Brně a PF ČR o
bezúplatném převodu významné části nárokovaných nemovitostí. Byla tak vyřešena převážná část
nemovitostí (půda i veškeré budovy a stavby) v působnosti ÚP PF ČR Blansko (týká se ŠLP Křtiny) a
ÚP PF ČR Brno-venkov (týká se ŠZP Žabčice – pracoviště Žabčice).
V působnosti ÚP PF ČR Břeclav (týká se pracoviště Lednice ŠZP Žabčice) však v průběhu roku
2003 nebyl realizován žádný převod nemovitostí, teprve v únoru 2004 došlo k podpisu smlouvy o
bezúplatném převodu budov a staveb 6 středisek. Jako zásadní překážka pro uskutečnění převodu
půdy je ÚP PF ČR trvale uváděna nedokončená jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Lednice a okolí
s perspektivou jejího dokončení v roce 2004. Dosud rovněž nebyl realizován převod budov v užívání
ŠLP Křtiny v působnosti ÚP PF ČR Brno-město a Brno-venkov - v tomto smyslu jsou vedena další
intenzivní jednání s příslušnými institucemi.
Pozemkový fond ČR uzavřel s MZLU v Brně v roce 2003 převodní smlouvy pouze na 173,7 ha
z nárokovaných ca 1 374 ha pozemků. Dosud je tedy na univerzitu převedena jen necelá 1/2
nárokované výměry pozemků – viz tabulka č. 11.4.3.2.
Tabulka č. 11.4.3.2 Přehled výměr nárokované a převedené zemědělské, zastavěné a ostatní půdy
od PF ČR do vlastnictví univerzity (ha)
Územní pracoviště
Nárokova Celkem půda převedená
Půda převedená
Celkem půda převedená
PF ČR
ná půda
do 31.12. 2002
v roce 2003
do 31.12.2003
Brno-venkov
514,7
242,0 + 85,0*
89,8 + 63,9*
416,8 + 63,9*
Brno-město
55,7
0,0
4,4*
4,4*
Břeclav
749,6
22,0 + 45,0*
0,0
67,0
Blansko
54,2
25,0
15,6
40,6
Celkem k 31. 12. 2003
1374,2
289,0 + 130,0*
105,4 + 68,3*
524,4 + 68,3*
*) takto označené převáděné pozemky nebyly v daném roce zapsány do katastru nemovitostí a nebyly tedy vykazovány
jako vlastnictví univerzity
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Situaci v hospodaření školních podniků lze souhrnně charakterizovat:
ŠZP Žabčice
• účelové poslání podniku je naplňováno v souladu s požadavky fakult. K věcnému plnění účelové
činnosti nebylo při hodnocení ze strany pedagogů zásadních připomínek;
• hospodaření podniku skončilo v mírné ztrátě zejména v důsledku problémů souvisejících
s meziročním vývojem přírodních i ekonomických vlivů;
• zásadním problémem hospodaření byl propad objemu produkce rostlinné výroby z důvodu
vymrznutí ozimů a následného sucha a extrémně vysokých teplot, zejména v kritických jarních
měsících;
• meziročně setrval trend poklesu výkupních cen u živočišné produkce, a to v celé šíři. Nejvíce se
vzniklé ztráty projevily u výroby vepřového masa a u mléka. Positivní je zvyšující se užitkovost
v živočišné výrobě jako celku;
• podnik i univerzita provedly v uplynulém období více kroků směřujících k ozdravění hospodaření
podniku. Zásadními opatřeními, která vedla za daných okolností k dosažení ročního výsledku
hospodaření, byly především optimalizace některých provozů, úspory materiálových nákladů,
optimalizace a snížení stavu stálých pracovníků během roku a omezení investic pouze na zcela
nezbytné případy. V racionalizačních opatřeních je nutno pokračovat i nadále na všech úsecích
podniku;
• positivním vkladem do dalšího roku je snížení stavu zásob a nedokončené výroby;
• přes veškeré úsilí univerzity i ŠZP je stále nedořešeno majetkoprávní uspořádání majetku
univerzity a státu, což se významně promítá i do hospodaření podniku.
ŠLP Křtiny
• účelové poslání podniku je naplňováno v souladu s požadavky Lesnické a dřevařské fakulty.
Zásadní připomínky ze strany pedagogů k věcnému plnění účelové činnosti podnikem se
nevyskytovaly. Pokračoval nárůst objemu času využitého pro praxe a cvičení studentů,
rozšiřovala se exkursní činnost apod.;
• výsledky hospodářské činnosti podniku dosáhly solidní úrovně, a to i přes některé nepříznivé
vnější faktory;
• podnik udržoval vysokou úroveň hospodaření v lesních porostech. V současnosti jsou úroveň
hospodaření v lese i dřevařská výroba certifikovány ekologickými certifikáty FSC, PEFC a IKEA.
• negativně činnost podniku ovlivňoval pokles cen surového dříví a řeziva, nárůst cen některých
vstupů;
• přes veškeré úsilí univerzity i ŠLP je stále nedořešeno majetkoprávní uspořádání majetku
univerzity a státu, což se významně promítá i do hospodaření podniku.
12. DALŠÍ AKTIVITY MZLU V BRNĚ
12.1 Čestné doktoráty
29. září 2003 udělila MZLU v Brně čestný titul doctor honoris causa v oblasti biologických věd
při příležitosti setkání vědců k 50. výročí objevení struktury DNA Dr. Richardu Timothy Huntovi,
významnému britskému biologu, nositeli Nobelovy ceny 2001 za fyziologii a medicínu, který se
v oblasti vývojové a buněčné biologie orientuje na výzkum regulace buněčného cyklu a svou prací
významným způsobem přispěl k procesu dělení buňky objevem cyklinů, látek řídících jejich dělení.
12.2 Významné konference a semináře
12.2.1 AGRONOMICKÁ FAKULTA
Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Kukuřice v praxi 2003
Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
leden 2003
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Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Setkání uživatelů programu „užitkové chovy“
Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
leden 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Konzultace výsledků výzkumu
Ústav agrochemie a výživy rostlin a Ústav technologie potravin AF MZLU
v Brně
únor 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Seminář sdružení Pelero
Pelero, AF MZLU v Brně
únor 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Mezinárodní seminář k problematice hodnocení fyzikálních vlastností půdy
Ústav obecné produkce rostlinné AF MZLU v Brně
únor 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

XXX. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin
Ústav technologie potravin AF MZLU v Brně
únor 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Venkovská turistika a agroturistika
Ústav chovu hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
březen 2003

Název akce:
Pořadatel:

Pořadatel:
Termín konání:

Metody studia porostního sucha
Ústav krajinné ekologie AF MZLU v Brně,
Česká bioklimatologická společnost, ČHMÚ Brno
březen 2003
Mezinárodní seminář k problematice informačních systémů pro rostlinnou
produkci
Ústav obecné produkce rostlinné AF MZLU v Brně
duben 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Výživa zvířat 2003
Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
duben 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

V. mezinárodní odborný seminář doktorandů a studentů
„Genetika a šlechtění zvířat“
Ústav genetiky AF MZLU v Brně
květen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Etologické aspekty chovu domácích zvířat
Ústav chovu hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
kveten 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Mezinárodní konference „Pastvina a zvíře“
Ústav chovu hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
kveten 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Výživa zvířat 2003
Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
kveten 2003

Termín konání:
Název akce:
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Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Výživa a hnojení rostlin
Ústav agrochemie a výživy rostlin AF MZLU v Brně
září 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Současná tendence ve šlechtění koní
Ústav chovu hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
listopad 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Mezinárodní konference „Ovce – kozy“
Ústav chovu hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
listopad 2003

12.2.2 LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Úvodní seminář UniGIS
Ústav geodézie a fotogrammetrie LDF MZLU v Brně
leden 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Ekonomika lesních a zemědělských podniků ČR a zemí EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF MZLU v Brně
únor 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Setkání uživatelů IDRISI
Ústav geodézie a fotogrammetrie LDF MZLU v Brně
únor 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

ILEGEFOS – Workshop programu
Ústav jazyků LDF MZLU v Brně
únor 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Protipovodňová prevence a krajinné plánování
Ústav lesnických staveb a meliorací LDF MZLU v Brně, ČSKI
březen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Mezinárodní seminář Softwarové projektování dřevostaveb
Ústav základního zpracování dřeva LDF MZLU v Brně
květen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Využití růstových simulátorů v lesním hospodářství
Ústav hospodářské úpravy lesa LDF MZLU v Brně, ČLS Praha
květen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Lesnicko-dřevařský sektor ČR – integrace do EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF MZLU v Brně
září 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

WOOD – TEC: Dřevo slouží všem
Ústav základního zpracování dřeva LDF MZLU v Brně
říjen 2003
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12.2.3 PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA
Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Tvorba cen zemědělských komodit na komoditních burzách EU a ČR
Ústav financí PEF MZLU v Brně, Plodinová burza Brno
leden 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

MendelNet 2002/3
PEF MZLU v Brně
leden 2003

Název akce:
Pořadatel
Termín konání:

Informatika XII/2003
Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
leden 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Statistický software – význam pro výuku a výzkum v akademickém prostředí
Ústav statistiky a operačního výzkumu PEF MZLU v Brně
únor 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Firma a konkurenční prostředí
PEF MZLU v Brně
únor 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Vstup do EU a zemědělství ČR
Ústav podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brně
duben 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

TOP student 2003
PEF MZLU v Brně
duben 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

MendelNet 2003
PEF MZLU v Brně
listopad 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Soutěž demonstrátorů
PEF MZLU v Brně
listopad 2003

Název akce:
Pořadatel
Termín konání:

Odborný seminář k novele zákona o účetnictví
Ústav účetnictví a daní PEF MZLU v Brně
listopad 2003

Název akce:
Pořadatel
Termín konání:

Statistické metody v řízení jakosti
Ústav statistiky a operačního výzkumu PEF MZLU v Brně
listopad 2003

12.2.4 ZAHRADNICKÁ FAKULTA
Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Brněnské městské prostory očima studentů zahradní a krajinářské architektury
Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF MZLU v Brně
Zeleň města Brna
únor 2003
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Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Jarní řez ovocných stromů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MZLU v Brně
ČSOP Bílé Karpaty
březen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Řez ovocných dřevin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MZLU v Brně
březen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Senzorické hodnocení aromatických látek ve víně
Ústav ovocnictví a vinohradnictví ZF MZLU v Brně
březen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Italsko – český workshop, Množení podnoží a certifikační systém
Ústav ovocnictví a vinohradnictví ZF MZLU v Brně
květen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Modernizace výukového procesu u předmětů ovocné a okrasné
školkařství a ovocnářství
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MZLU v Brně
květen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Ekologické aspekty provozu zemědělské a zahradnické techniky
Ústav zahradnické techniky ZF MZLU v Brně
květen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Evropská letní akademie ekologického zemědělství
ZF MZLU v Brně, PRO – BIO Šumperk
květen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Rekonstrukce zámeckého parku v Lednici
Ústav biotechniky zeleně ZF MZLU v Brně
květen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Trávníkářství
Ústav biotechniky zeleně ZF MZLU v Brně
květen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Dotváření urbánních prostorů venkovských sídel
Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF MZLU v Brně
červen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Moderní agrotechnika ve vinici
Ústav ovocnictví a vinohradnictví ZF MZLU v Brně
srpen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Seminář o jakosti a skladování zahradnických produktů, hodnocení révového vína
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů ZF MZLU v Brně
září 2003

Název akce:
Pořadatel:

Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích
ZF MZLU v Brně, Městský úřad Klatovy,
VÚ Silva Taroucy Průhonice
září 2003

Termín konání:
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Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Problematika zachování a ochrany starších a krajových odrůd ovocných dřevin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MZLU v Brně
říjen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Výstava starých odrůd ovoce Valašska
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MZLU v Brně
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
říjen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Dny zahradní a krajinářské tvorby
ZF MZLU v Brně, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
listopad 2003

12.2.5 REKTORÁT
Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

BRNO – významné centrum vědecké kinematografie
(100. výročí narození prof. Jana Calábka)
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb MZLU v Brně
duben 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín akce :

Výstava kosatců – IRIS 2003
Botanická zahrada a arboretum MZLU v Brně
květen 2003

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Barvy podzimu 2003
Botanická zahrada a arboretum MZLU v Brně
září 2003

12.3 Jiné nepedagogické aktivity
12.3.1 Činnost MZLU v Brně v poradenském systému MZe ČR
Poradenská činnost MZLU v Brně byla v minulých letech kromě aktivit jednotlivých ústavů
univerzity zajišťována prostřednictvím Konzultačního a poradenského střediska Ministerstva
zemědělství ČR, a to v rámci projektu „Program podpory poradenství ve veřejném zájmu“, který byl
dotován ministerstvem zemědělství.
V současné době definuje koncepce zemědělského poradenství tuto činnost jako vícestupňový
systém, s cílem nejlepším možným způsobem reagovat na potřeby zemědělské a potravinářské praxe.
Regionální poradenská pracoviště zřízená MZe ČR dosud nemají odpovídající přístup k novým
poznatků, kterými disponují univerzity. V praxi nejsou zatím informační technologie rozšířeny
takovým způsobem, aby mohly být zveřejňovány pouze jedním zdrojem (internet), proto je nabízen
alternativní způsob v podobě informačního pultu, individuálních konzultací, pořádáním seminářů a
školení. Systém uplatněný v předchozích letech byl vyhodnocen jako vyhovující a bylo navrženo jeho
pokračování. Dále bude doplněn o nové aktivity vycházející z přijatých priorit ve veřejném zájmu.
Obsah poradenství podporovaného MZe ČR byl pro rok 2003 definován jako poradenská podpora
administrace přímých plateb a opatření operačních programů „Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství“ a „Horizontální rozvoj venkova“. Mimo jiné se jedná o poskytování informací o
možnostech podpory ze Strukturálních fondů EU a o optimální volbě těchto podpor.
V rámci poradenských projektů zpracovaných konzultačními a poradenskými středisky sítě MZe
ČR byly v roce 2003 řešeny také způsoby realizace a rozsah poradenské činnosti v regionu, průběžné
vzdělávání a příprava podpůrných prostředků jako metodické materiály, vzorové projekty, kalkulace a
dále semináře.
MZe ČR uzavřelo s naší univerzitou v září 2003 „Smlouvu o zabezpečení projektu poradenské
podpory státních poradců a vybraných pracovníků veřejné správy“, jejímž předmětem byl projekt
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zaměřený na vzdělávání poradců, proškolení vybraných pracovníků cílových skupin a vytvoření
potřebného odborného potenciálu pro srozumitelné zpřístupnění nových aktuálních informací a
příslušné legislativy v oblasti uplatňování systémů ekologického zemědělství a nástrojů pro
zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin v návaznosti na využívání šetrných technologií
hospodaření a na možnosti využívání finanční podpory z národních zdrojů a zdrojů EU.
V souladu se schválenými prioritami poradenství MZe ČR pro rok 2003 se na MZLU v Brně
uskutečnil odborný seminář pro pracovníky uvedených cílových skupin, a to s dotací MZe ČR ve výši
200 tis. Kč.
12.3.2 Psychologická poradna
Psychologická poradna (odborné pracoviště MZLU v Brně) byla evidována Centrem pro studium
vysokého školství jako poradna č. 45 Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně. Od roku 2002 je
nově systémově zařazena jako dílčí pracoviště „Psychologická poradna MZLU v Brně“ v rámci
Pedagogického a vědeckého oddělení rektorátu MZLU v Brně a je v souladu se zákonem č. 111/1998
Sb., o vysokých školách, koncipována a pojímána jako součást poradenské činnosti univerzity.
Činnost Psychologické poradny MZLU v Brně vychází z modelu komplexní poradenské péče,
který spojuje vzájemné složky a vazby vzdělávacího, profesního a personálního poradenství, a to
převážně formou individuálních konzultací, se zařazením několika skupinových sezení s relaxačně
aktivačním programem. Poradenské aktivity zahrnují činnosti informační, zprostředkovatelské,
diagnostické, individuálně nebo skupinově výcvikové. Poradna tak pomáhá řešit konkrétní studijní
problémy, výběr vhodných studijních postupů a problémy vztahujících se k budoucí kariéře, potíže
psychické rovnováhy, poskytuje psychologickou pomoc a napomáhá výchově ke zdravému životnímu
stylu.
Poradna dlouhodobě spolupracuje s logopedickou poradnou, manželskou a předmanželskou
poradnou, „Bílým kruhem bezpečí“ a „Start klubem“, který je zaměřen na profesní a kariérové
poradenství a s Národním vzdělávacím fondem a evropskou společností IGIP (Internationale
Gesellschaft für Ingenierpädagogik), kde se poradna zúčastnila řešení grantu „Vysokoškolská
pedagogika pro učitele – inženýry v rámci mezinárodního sdružení pro inženýry pedagogy IGIP“.
Pracovnice poradny se v rámci tohoto projektu zúčastnila kurzu pro zvýšení kvalifikace
vysokoškolského učitele s platností pro evropské země a je garantem předmětů „Rétorika“ a
„Biologické základy učení“.
Snahou vedení univerzity je integrální propojení činnosti psychologické poradny s metodickými
složkami řízení v oblasti vzdělávání v jednu z efektivních vazeb mezi univerzitou, jejími studenty a
absolventy a jejich uplatněním na trhu práce.
V roce 2003 byl podán návrh projektu „Podpora psychologické poradny MZLU v Brně“ do
výběrového řízení Agentury Rady vysokých škol – Fondu rozvoje vysokých škol. Pro rok 2004 byla
pracovišti přiznána finanční dotace 109 tis. Kč
12.3.3 Archiv MZLU v Brně
Archiv MZLU v Brně, který byl zřízen rozhodnutím rektora č. 2/95 v roce 1995 jako pracoviště s
celoškolskou působností, je součástí celostátní sítě archivů ČR a byl mu přiznán charakter
podnikového archivu. Představuje unikátní soubor historické dokumentace od založení Vysoké školy
zemědělské v Brně v roce 1919 až do současnosti Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v
Brně. Kontrolním a metodickým orgánem příslušným pro archiv univerzity a pověřeným současně
dohledem nad vyřazováním (skartací) písemností je na základě zákona o archivnictví Moravský
zemský archiv v Brně.
Odbornou náplní archivu je dohled na vedení spisové služby, metodická pomoc při skartačním
řízení a přejímání archiválií do archivu, zpracování archiválií a sbírek vzniklých z činnosti všech
pracovišť univerzity, jejích fakult a ústavů, významných osobností a organizací na ní působících,
budování archivně informačního systému, archivní služby univerzitním pracovištím a žadatelům mimo
univerzitu pro výzkumné, pedagogické, kulturní a osvětové účely, správní činnost, propagaci a
prezentaci univerzity a výzkum historického vývoje univerzity, jejích fakult a ústavů, jednotlivých
vědních oborů a života a díla významných osobností.
V roce 2002 byl vydán Spisový a skartační řád MZLU v Brně, jehož součástí je abecední typový
skartační rejstřík a spisový plán (Směrnice č. 2/2002 č.j. 136/2002 z 18. 1. 2002).
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V roce 2003 byla celostátně nařízena a realizována generální inventura všech archivních fondů a
sbírek. Byla provedena generální revize původních archivních celků, podle provenience byly
archiválie restrukturalizovány v jednotlivé archivní fondy, fondové skupiny a sbírky a byla zavedena
celostátně závazná evidence Jednotného archivního fondu, kompatibilní v rámci ČR. Archiválie jsou
inventarizovány klasickými inventárními soupisy a katalogy, části fondů jsou inventarizovány pomocí
databází v programu Access. K 31. 12. 2003 univerzitní archiv spravuje celkem 53 archivních fondů a
sbírek. Archiválie obsahují 11 644 knih, 4 926 kartonů, 861 fasciklů, 559 balíků, 430 fotografií, 135
map a plánů a 12 jednotlivin.
Archivní fondy a sbírky________________________________________________________________________________________________________________________________
Fondy signatur A (úřední povahy)
1919 – 2003
789, 51 bm
19 fondů
Fondy signatur B (pozůstalosti)
1888 – 2003
51, 51 bm
12 fondů
Fondy signatur C (sbírky)
1919 – 2003
25, 58 bm
8 fondů
Fondy signatur G (spolky a spol. organizace) 1919 – 1993
16, 74 bm
14 fondů
Celkem
1888 – 2003
883, 34 bm
53 fondů
Tabulka č. 12.3.3 Struktura archivu v roce 2003

1

A1

Vysoká škola zemědělská v Brně- 1.manipulace, rektorát

2
3
4
5

A2
A3
A4
A5

Vysoká škola zemědělská v Brně- hospodářský odbor
Vysoká škola zemědělská v Brně- lesnický odbor
Školní statek Žabčice-Lednice
Školní lesní statek „Masarykův les“

časový
rozsah
1919 – 1950
(1954)
1919 – 1950
1919 – 1950
1921 – 1951
1922 – 1960

6

A6

Vysoká škola zemědělská v Brně, 2. manipulace, rektorát

1919 – 2003

211,54

7
8.
9
10
11
12
13
14
15

A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15

Vysoká škola zemědělská v Brně, Agronomická fakulta
Vysoká škola zemědělská v Brně, Zootechnická fakulta
Vysoká škola zemědělská v Brně, Veterinární fakulta
Vysoká škola zemědělská v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Vysoká škola zemědělská v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Vysoká škola zemědělská v Brně, Zahradnická fakulta
ÚSKM
Vysoká škola zemědělská v Brně, Akademický senát
MZLU, Správní rada

1950 – 2003
1950 – 1960
1956 – 1969
1950 – 2001
1957 – 2001
1949 – 1992
1969 – 1981
1989 – 2002
2003

79,62
6,24
0, 36
81,96
148,28
12,55
0, 48
1,32
0,02

16

A 16 Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb

1950 – 2002

176,16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

A 17
A 18
A 19
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B 10
B 11
B 12
C1
C2
C3
C4
C5
C6

2000 – 2003
1967 – 2003
2003
1934 – 1951
1928 – 1974
1956 – 1994
1951 – 1996
1924
1940 – 1970
1891 – 1969
1920 – 1965
1888 – 1968
1939 – 1948
2002
1920 – 1969
1929 – 1999
1919 – 2003
1929 – 1972
1959 – 1989
1958 – 1967
1950 – 2001

0,12
1,80
0,12
0,12
20,30
17,32
0,48
0,12
0,12
2,04
0,36
10,43
0,12
0,05
0,05
1,20
3,18
3,90
3,66
3,00
0,24

Č.

Fond

sign.

název fondu

Botanická zahrada a arboretum
Ústav informačních a komunikačních technologií
Institut celoživotního vzdělávání
JUDr.František Mojžíš, pozůstalost
Prof. Dr .Ing. Josef Pelíšek, DrSc., pozůstalost
Prof. RNDr. František Khün, CSc., pozůstalost
Prof. Dr. Ing. Dalibor Povolný, DrSc., osobní fond
Prof. Dr. Ing. Josef Opletal, dr.h.c., pozůstalost
Prof. Dr. Ing. Alois Zlatník, DrSc., pozůstalost
Prof. Dr. Ing. František Chmelař, pozůstalost
Prof. Dr. Ing. Rudolf Haša, dr.h.c., pozůstalost
Prof. RNDr.Ing.Octavianus Farský, pozůstalost
Prof. PhDr. Tomáš Čep, pozůstalost
Prof. Ing. Hugo Beyer, pozůstalost
Prof. Ing. Bohumil Hošpes, DrSc., pozůstalost
Sbírka tisků, výročních publikací
Sbírka fotografií
Sbírka diplomů a vyznamenání
Sbírka plaket a medailí
Sbírka map a plánů
Sbírka studentských časopisů
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rozsah
v bm
56,10
4,8
6,62
1,30
0,12

způsob
zpracování
inventář,
databáze
uspořádáno
uspořádáno
uspořádáno
uspořádáno
inventář,
databáze
inventář
inventář
inventář
uspořádáno
uspořádáno
inventář
inventář
uspořádáno
uspořádáno
inventář,
databáze
uspořádáno
uspořádáno
uspořádáno
uspořádáno
inventář
inventář
inventář
uspořádáno
uspořádáno
inventář
inventář
soupis
soupis
uspořádáno
soupis
uspořádáno
inventář
neuspořádáno
neuspořádáno
neuspořádáno
uspořádáno

Tabulka č. 12.3.3 Struktura archivu v roce 2003 (pokračování)
38
39
40
41

C7
C8
G1
G2

42

G3

43

G4

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

G5
G6
G7
G8
G9
G 10
G 11
G 12
G 13
G 14

Sbírka periodických tisků
Výstřižková služba
Spolek posluchačů zemědělského inženýrství
Spolek posluchačů lesního inženýrství v Brně
Spolek učitelů vysokoškolských v Brně, lesnický odbor na Vysoké
škole zemědělské
Spolek asistentů českých vysokých škol brněnských, sekce
zemědělsko- lesnická
Hašova základina
Masarykova základina
Národopisný soubor VŠZ v Brně „Javorina“
Celoškolský výbor KSČ Vysoké školy zemědělské v Brně
Celoškolský výbor ČSM, SSM Vysoké školy zemědělské v Brně
Celoškolský výbor ROH Vysoké školy zemědělské v Brně
Československá vědecko-technická společnost na VŠZ v Brně
Spolek posluchačů LF, Club Green
Svaz československo-sovětského přátelství na VŠZ v Brně
Svazarm na VŠZ v Brně

1993 – 2000
1978 – 2003
1920 – 1949
1919 – 1949

0, 84
1,80
0,36
0,12

uspořádáno
uspořádáno
inventář
uspořádáno

1920 – 1937

0,12

uspořádáno

1920 – 1939

0, 12

uspořádáno

1930 – 1939
1925 – 1936
1952 – 1993
1951 – 1989
1950 – 1989
1963 – 1995
1976 – 1989
1993
1976 – 1977
1986 – 1988

0,36
0,12
0,70
8,90
1,20
2,52
0,36
0,02
0,12
0,12

uspořádáno
uspořádáno
inventář
inventář
uspořádáno
neuspořádáno
uspořádáno
uspořádáno
uspořádáno
uspořádáno

Archivní fondy a fondové skupiny jsou opatřeny 59 inventárními soupisy, katalogy nebo rejstříky.
V roce 2003 realizoval archiv z archivního materiálu 85 zápůjček a 52 rešerší, vystavil 74 potvrzení
o studiu, 35 duplikátů vysokoškolských diplomů a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách, 22
výpisů zkoušek, charakteristik předmětů a ověření způsobilosti a vzdělání a z knihovního fondu
archivu 44 zápůjček, 26 rešerší a 299 kopií. Webová stránka archivu je součástí adresáře České
archivní společnosti http://www.mendelu.cz/archiv/. Na webových stránkách univerzity archiv
zpracoval Galerii rektorů a realizoval vlastní projekt Kalendárium univerzity v datech a obrazech,
které populární formou zpřístupňuje jak posluchačům, tak i široké veřejnosti historii univerzity.
V rámci výzkumu historického vývoje univerzity, jejích fakult a ústavů, jednotlivých vědních
oborů a života a díla významných osobností byly vydány v roce 2003 publikace: MIKOVCOVÁ
Alena, Vysoké školy zemědělské v českých zemích v letech 1867 – 1918, Práce z dějin vědy, sv. 11,
Praha 2003, s. 661 – 685, MIKOVCOVÁ, Alena, Česko-polské styky v zemědělských vědách v době
meziválečné, Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002 – 003, Práce z dějin
vědy, sv. 6, Praha 2003, s. 377 – 409, MIKOVCOVÁ, Alena, Fyziologie domácích zvířat na Vysoké
školy zemědělské v Brně v letech 1919 – 1939, Abstrakta, 6. Mezinárodní sympózium k dějinám
vědy, medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Sborník prací, CD, Bratislava, 2003, 4 s.
MIKOVCOVÁ, Alena, Phenomenon Woman at the Faculties of Forestry in Czech Countries in the
20th Century, Women Scholars and Institutions, Conference Programme and Abstracts, p. 11, text do
konferenčního sborníku v tisku (15 stran), MIKOVCOVÁ, Alena, Ruští a ukrajinští vědci na Vysoké
škole zemědělské v Brně, text do konferenčního sborníku z mezinárodní konference „Věda v exilu“,
Praha 11. – 12. listopadu 2003, 18 stran. Autorka těchto publikací je od roku 2000 zapojena do
Výzkumného centra pro dějiny vědy, společného pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd
ČR a Univerzity Karlovy v Praze, kde jako zástupkyně MZLU v Brně participuje na projektu
výzkumu a vývoje č. LN00A041.
13. PÉČE O STUDENTY
13.1, 13.2 Ubytování a stravování
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně má čtyři objekty kolejí pro ubytování studentů
s celkovou kapacitou 2 903 lůžek. Z toho dva objekty jsou v Brně, dva objekty v Lednici na Moravě.
Část kapacity kolejí v Brně využívá na základě smlouvy Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
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Tabulka č. 13.1.3 Péče o studenty MZLU v Brně – ubytování, stravování
Lůžková kapacita kolejí VŠ celková
Počet lůžek určených k ubytování studentů
Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců
Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy
Počet lůžek v pronajatých zařízeních
Počet podaných žádostí o ubytování v příslušném ak. roku
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31.10.
příslušného ak. roku
Výše kolejného v Kč za 1 měsíc podle kategorií
studenti
A - buňkový systém
1000-1200
B - vícelůžkové pokoje
710-1000
C - ostatní
750
studenti
Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo
19
Počet hlavních jídel vydaných v příslušném ak. roku
Celkem

studenti
205 502

Koleje
Tauferovy koleje
Koleje J.A.Komenského
Koleje Lednice

lůžková kapacita
852
1724
358

Menza
Menza J.A.Komenského

kapacita jídel
2000

2 934
2 903
15
16
0
3 135
zaměst.VŠ

ostatní

1950
zaměst. VŠ
19
Z toho:
zaměst. VŠ
83 127

ostatní
41
ostatní
44 299

13.3 Poskytovaná stipendia
Všechny fakulty univerzity vyplácejí studentům prospěchová stipendia. Konkrétné kriteria pro
jejich přidělení jsou stanovena jednotlivými fakultami. V roce 2003 bylo na prospěchová stipendia na
celé univerzitě vyplaceno cca 1,100.000 Kč. Mimo těchto stipendií tvoří menší částku stipendia
mimořádná (sociální, odměny demonstrátorům, odměny za různé typy reprezentace univerzity apod.).
13.4 Informační a poradenské služby
Informační a poradenské služby pro studenty, které jsou zaměřeny na aspekty pedagogickopsychologické a na profesní poradenství, včetně uplatňování absolventů na trhu práce, jsou
provozováno pravidelně dva dny v týdnu během celého akademického roku. Využití je značné,
zejména se zvyšuje v období zkoušek a před ukončením studia. Studentům jsou poskytovány i
písemné materiály informující o možnostech zaměstnání. Od roku 2003 působí trvale v areálu
studentských kolejí J. A. Komenského psychologická poradna (podrobněji viz kapitola 12.2.2).
13.5 Sportovní aktivity
Univerzita poskytuje studentům řadu možností v oblasti tělovýchovné a sportovní činnosti, a to
jednak v rámci aktivit organizovaných Ústavem tělesné výchovy a jednak ve Vysokoškolském
sportovním klubu MZLU v Brně.
Ústav tělesné výchovy nabízí a organizuje každoročně pro více než 2 000 studentů všech fakult
univerzity sportovní vyžití a soutěže v těchto aktivitách:
• kanoistika, rafting, lyžování, plavání;
• kondiční kulturistika, cvičení s hudbou, zdravotní tělesná výchova;
• sportovní hry: košíková, odbíjená, florball, kopaná, tenis, stolní tenis;
• letní výcvikové kurzy: vodní turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika;
• zimní výcvikové kurzy: základní lyžařský kurz sjezdového a běžeckého lyžování;
• cvičitelský kurz sjezdového a běžeckého lyžování.
V rámci Vysokoškolského sportovního klubu MZLU je zajišťováno sportovní vyžití pro zájemce o
výkonnostní sport v oddílech: baseball, lyžování, orientační běh, odbíjená, florball, kulturistika, tenis,
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košíková a kanoistika. Tyto oddíly se zapojují do soutěží pořádaných ČSTV a reprezentují univerzitu i
v zahraničí. Příkladem jsou studenti, kteří se zúčastňují světových letních a zimních universiád.
14. ROZVOJ MZLU V BRNĚ
14.1 Investiční rozvoj MZLU v Brně
V roce 2003 byla investiční činnost realizována v souladu s dlouhodobými záměry univerzity, které
byly věcně upraveny v návaznosti na objem vyčleněných finančních prostředků.
14.1.1 Investiční rozvoj fakult, celoškolských a rektorátních pracovišť
Byly realizovány investice a opravy z programu reprodukce v celkovém finančním objemu 400 389
tis. Kč, z toho činily:
• stavební investice 348 206 tis. Kč (vlastní zdroje – FRIM 49 713 tis. Kč, systémové dotace 8 677
tis. Kč, individuální dotace 289 816 tis. Kč);
• opravy financované z programu reprodukce majetku 2 000 tis. Kč;
• stroje a zařízení 50 179 tis. Kč (vlastní zdroje – FRIM 13 626 tis. Kč, systémové dotace na
výzkumné záměry 11 068 tis. Kč, systémové dotace FRVŠ 3 735 tis. Kč, systémové dotace ostatní
z MŠMT ČR 20 750 tis. Kč, systémové dotace z jiných resortů – granty a přístrojové vybavení
1 000 tis. Kč.)
• umělecká díla 4 tis. Kč
14.1.2 Výstavba nových objektů, rekonstrukce, modernizace a opravy budov pro výuku:
• Objekt specializovaných výukových prostor – akce se realizovala v roce 2003 podle platného
harmonogramu. Dokončení stavby je plánováno na duben příštího roku, v období květen až srpen
proběhne vybavování interiéru, stavba bude předána do plného užívání v 09/2004.
• Zateplení objektů hlavních budov – objekt B – stavbou byla ukončena rozsáhlá akce, ve které byl
z investiční systémové dotace MŠMT ČR zateplen objekt C, štítové zdi objektu A a B a byla
vyměněna okna ve všech třech hlavních objektech. Z prostředků neinvestičního charakteru byly
opraveny fasády historických budov.
• Reko, modernizace a opravy objektu A – během hlavních prázdnin byla kompletně
zrekonstruována laboratoř A331 ústavu pěstování a šlechtění rostlin, posluchárna A26 ústavu
obecné produkce rostlinné a celoškolské posluchárny A11 a A31, kde došlo k zásadní
modernizaci prostředí a techniky výuky. Dále byly modernizovány laboratoře A273 a A270,
provedeny výměny páteřních plynových rozvodů (položení nového přívodního potrubí od
hlavního plynoměru v budově A do objektu D), byl modernizován výtah se zaměřením na
imobilní občany a byl upraven prostor auly (akce zahrnovala instalaci klimatizace a úpravu
přilehlých prostor).
• Reko, modernizace a opravy objektu B – v objektu B byly provedeny modernizace a rekonstrukce
učeben a laboratoří ve 2. a 5. NP, modernizace a opravy komunikačních ploch a prostor; byla
provedena 1.etapa rekonstrukcí a oprav rozvodů zdravotně technických instalací spočívající ve
výměně stoupaček ve stávajících trasách (s rozšířením o vratné potrubí teplé vody), výměně
starých a nefunkčních zařizovacích předmětů, připojení rozvodů uložených v podlahách
k laboratorním stolům (a s tím spojené výměny podlahových vrstev), výměně a instalaci VZT
zařízení, kanalizačních svodů, digestoří, plynových přípojek nebo přípojek ke spotřebičům.
V prostoru chodby před děkanátem bylo zřízeno přihlašovací místo UIS.
• Reko, modernizace a opravy objektu C – v rámci akce byla dokončena modernizace skladu
chemikálií v suterénu pro ústav 232, zatemnění v místnostech C11 a C23, opravy VZT a
kanalizační bezpečnostní hradítko pro pracoviště 252. Zvýšení nákladů zahrnuje dodávku a
montáž venkovních žaluzií v přízemí (děkanát, zasedací místnost a pracovny PEF) a modernizaci
osvětlení (291).
• Rekonstrukce chemických laboratoří v objektu D – byla provedena kompletní rekonstrukce a
modernizace chemických laboratoří, skladů chemikálií a dalších prostor zázemí (šatny pro
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•
•
•
•

•

studenty, strojovna VZT apod.). Součástí akce byly i menší stavební úpravy v komunikačních
prostorách budovy.
Reko, modernizace a opravy objektu T – v laboratoři ústavu nábytku byl instalován systém
vzduchotechniky a ve 2. NP byla provedena změna dispozičního řešení učeben přestavbou
dělících příček a modernizací osvětlení.
Revitalizace areálu – bylo instalováno venkovní osvětlení podél travnaté plochy a dvorní fasády
objektu B a zpracovány dílčí studie venkovních úprav areálu.
Hospodářský objekt BZA – v roce 2003 byly dokončeny komunikace, stavba byla zkolaudována a
předána do užívání. Tvoří ji obslužná budova (garáže zemědělské techniky, skladovací prostory,
apod.) hospodářský skleník a obslužné komunikace s přilehlou plochou pařenišť.
Modernizace objektů ZF v Lednici – byla provedena rekonstrukce střechy a schodiště v budově
A, pokračovala rekonstrukce vstupu do budovy, úprava podlahy a sanace stropu vestibulu, byl
vybudován bezbariérový vstup do objektu a modernizováno oplocení hospodářského dvora
včetně vstupních vrat, otevíraných kartou.
V Mendeleu byly dokončeny opravy a výměny oken, opravy fasád a venkovních fasádních prvků
podle stanovisek orgánů památkové péče.
Sanace Rybničního zámečku v Lednici – akce pokračovala dle projektu pro obnovu a opravu
Rybničního zámku s navazujícími úpravami zpracovanými v projektu o využití objektu
Rybničního zámku.

14.1.3 Kromě stavebních prací prováděných pro výuku byla pozornost věnována realizaci staveb
technického zabezpečení bezporuchového chodu školy:
• Realizace opatření energetického auditu – v rámci transformačních a rozvojových programů byly
z přidělené dotace MŠMT ČR provedeny tyto dílčí modernizační akce, doporučené v závěrech
energetických auditů budov :

monitorovací systém BMS ke sběru dat, vyhodnocování a řízení topného systému areálu,

připojení objektů Q, A, D na BMS,

instalace termostatických ventilů v objektech A, B, C, D;

zateplení výměnou oken v objektu C. V části suterénu byla osazena plastová okna, na
pracoviště nukleárních metod a v přízemí (děkanát AF) dřevěná EURO okna. V kruhovém
pavilonu a části přízemí byly osazeny prosklené stěny z dřevěných EURO profilů s
venkovními hliníkovými lištami,

tepelné izolace stropu nad aulou, armatur ÚT ve strojovnách, VS a na některých rozvodech
potrubí,

zateplení a výměna oken v hlavní budově ZF v Lednici.
• Úprava ÚT v areálu Černá Pole – akce zahrnovala provedení nutných technických úprav, přesun a
doplnění měřicích a regulačních armatur z výměníkové stanice do prostoru staré kotelny a další
úpravy ve strojovnách jednotlivých objektů tak, aby byl topný systém postupně připraven na
připojení k novému regulačnímu systému. Akce bude podle potřeby pokračovat i v příštích letech.
• Rekonstrukce páteřních rozvodů nn (nízkého napětí) – byla dokončena další část trasy rozvodů a
byly propojeny objekty N – Q, TS (trafostanice) – B – E (s protlakem pod ul. Lesnickou).
• Modernizace počítačová sítě – byly provedeny dílčí rozvody strukturované kabeláže v objektech
A, B, C, D, N, T podle požadavků pracovišť. Akce byla rozšířena o aktuální nabídku možnosti
položení optického kabelu za účelem propojení univerzity s areálem kolejí J. A. Komenského
a současně se provedlo propojení areálové počítačové sítě v trase objektů N – T.
• El. zabezpečovací systém – realizovaly se požadavky pracovišť a potřeba zabezpečení areálu.
14.1.4 Investice strojní:
• Strojní zařízení (SZNN) – z přidělené SD MŠMT ČR bylo provedeno rozšíření telefonní ústředny
včetně přístrojů a byla zakoupena některá zařízení výukové techniky pro modernizaci cvičeben
v budově A.
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14.1.5 Opravy:
• Opravy – z přidělené SD NIV byl opraven vyvložkováním páteřní areálový kanalizační řád a
opraveny revizní kanalizační šachty, další neinvestiční prostředky (státní dotace i vlastní) byly
součástí výše uvedených investičních staveb.
14.2 Investiční rozvoj Správy kolejí a menz
Byly realizovány investice z vlastních zdrojů v celkové výši 6 536 tis.Kč, v tom 3 960 tis. Kč stavby a SZNN
2 576 tis. Kč.

•
•

Reko rozvodu vody a sociálního zařízení kolejí J. A. Komenského – byla vypracována projektová
dokumentace na rekonstrukci bloku D ve výši 410 tis.Kč.
Rekonstrukce výdejny stravy na kolejích J. Taufera – systémová dotace z MŠMT ČR nebyla
přidělena, proto byla provedena rekonstrukce výdejny stravy z vlastních investičních prostředků
ve výši 2 313 tis.Kč na stavební práce a 1 693 tis. Kč na technologii. Tato akce byla nutná
vzhledem k platnosti vyhlášky 107/2001 Sb. a k vyjádření Hygienické stanice Brno, jež povolila
provoz ve stávajícím stavu pouze do 30. 6. 2003.

14.3 Investiční rozvoj školních podniků
14.3.1 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Byly realizovány investice a splátky úvěru v celkové výši 15 400 tis. Kč, z toho stavby 2 372 tis.
Kč, SZNN 1 919 tis. Kč.
• Zámek Křtiny – z vlastních finančních prostředků byla dokončena úprava sklepních prostor
zámku.
• Rekonstrukce dřevovýroby Josefov – z důvodu nedostatku finančních zdrojů byla provedena jen
část rekonstrukce s využitím dotace MZLU ve výši 1 000 tis. Kč a z prostředků FRIM ve výši 905
tis. Kč.
• Lesní škola Jezírko – výstavba lesní školy Jezírko pokračuje plynule dle plánu výstavby. S
dokončením stavby se uvažuje v termínu k 30. 6. 2004.
• Drobné investice vyvolané potřebou podniku – celkem byly dodatečně do plánu investic zařazeny
čtyři drobné stavby o celkových nákladech 391 tis. Kč.
• Strojní investice – v souladu s plánem byly pořízeny:

rypadlo pro kamenolom: plán FRIM 650 tis. Kč, skutečnost FRIM 650 tis. Kč,

výpočetní technika: plán FRIM 950 tis. Kč, skutečnost FRIM 597 tis. Kč,

další drobné stroje a zařízení v hodnotě 170 tis. Kč,

v rámci rozvoje dřevařské výroby byly pořízeny z úvěru stroje a zařízení pro vybavení a
obnovu malé a velké pilnice v hodnotě 17 805 tis. Kč.
• Projekty – byl dokončen projekt na zpracování LHP, dílčí projekty na zámek a další drobné
projekty v celkové hodnotě – plán FRIM 2 270 tis. Kč, skutečnost FRIM 2 771 tis. Kč.
14.3.2 Školní zemědělský podnik Žabčice
Byly realizovány investice v celkové výši 22 276 tis. Kč, v tom stavby 3 172 tis. Kč (FRIM 16 tis.
Kč, systémová dotace 3 156 tis. Kč), SZNN 353 tis. Kč, opravy 11 048 tis. Kč, aktivace zvířat 3 226
tis. Kč, výsadba vinic a trvalých porostů 4 134 tis. Kč, nákup akcií 323 tis. Kč, projekty 20 tis. Kč.
• Výsadba vinic 11 ha na pracovišti Žabčice – vzhledem k vývoji hospodářského roku již v jarních
měsících (sucho a horko) byly finanční prostředky na výsadbu vinice zredukovány.
• Výsadba vinic na pracovišti Lednice – akcí byla rozšířena plocha vinic v oblasti Lednice.
• Výsadba višní Žabčice – po přehodnocení perspektivy pěstování višní a jejich odbytu v EU bylo
rozhodnuto obnovit višňové sady. Obnova probíhá ve vlastní režii včetně dodání výsadbového
materiálu.
• Splnění hygienických podmínek na ŠZP v Žabčicích – bylo nutné splnit předepsané hygienické
podmínky ve středisku Žabčice, kde současná jalovárna nevyhovovala a sílil tlak ze strany obce
na nápravu stavu. Nesplnit hygienické podmínky by mohlo znamenat uzavření provozu a narušení
uzavřeného obratu stáda u prasat.
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14.4 Zapojení do řešení projektů Fondu rozvoje vysokých škol
Tradičně představují prostředky získané úspěšnými projekty v rámci výběrového řízení tohoto
programu významnou podporu rozvoje studijních oborů, jejich inovací a zkvalitňují rovněž
technickou podporu pedagogického procesu. Zvláště cenná svým motivujícím charakterem jsou
stipendia MŠMT ČR pro úspěšné studentské granty.
Tabulka č. 14.4.1
Tematický okruh

Počet přijatých
projektů

A
B
C
E
F
G
Celkem

5
1
x
x
37
39
82

Přidělené finanční prostředky
investiční
3383
x
x
x
x
x
3383

neinvestiční
X
69
X
X
2626
5156
7851

celkem
3383
69
x
x
2626
5156
11234

14.5 Zapojení MZLU v Brně do „Transformačních a rozvojových programů pro veřejné vysoké
školy“
Tabulka č. 14.5.1
Počet
podaných
projektů

Počet
přijatých
projektů

Přidělené fin.
prostředky v tis.
Kč

Program na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti
veřejných vysokých škol

7

4

1 770

Program podpory celoživotního vzdělávání

4

2

650

-

-

-

-

-

-

4

4

21 500

15

10

23 920

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy

Program podpory studijních programů
garantovaných VVŠ a realizovaných na VOŠ
Program na podporu integrace zdravotně postižených
studentů; vyrovnávání příležitostí přístupu ke studiu
uchazečů z různé znevýhodněných sociálních skupin
Program podpory pro zkvalitnění informační a
technické infrastruktury veřejné vysoké školy pro
vzdělávací činnost a řízení VVŠ
CELKEM
Tabulka č. 14.5.2
Program podpory mezinárodní mobility studentů
veřejných vysokých škol
Vysílání studentů na základě mezinárodních smluv
Vysílání studentů v rámci přímé smluvní spolupráce
Vysílání studentů formou „free movers“
CELKEM

Počet studentů
5
5

Přidělené fin.
prostředky v tis. Kč
500
500

15. ČINNOST SPRÁVNÍ RADY MZLU V BRNĚ
V roce 2003 (7. května a 16. prosince) se konala dvě zasedání Správní rady Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně, na kterých bylo projednáno a schváleno:
• Hodnocení Dlouhodobého záměru MZLU v Brně, respektive jeho aktualizace pro rok 2002 a
aktualizace pro rok 2004
• Výroční zpráva o činnosti MZLU v Brně v roce 2002
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•
•
•
•
•

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2002 a čerpání rozpočtu za rok 2002
Rozpočet pro rok 2003
Hodnocení výzkumných záměrů za rok 2003
Hodnocení činnosti MZLU v Brně v roce 2003
Udělení předchozího souhlasu k právním úkonům univerzity (tj. převody nemovitostí formou
prodeje nebo směny a zřizování věcného břemene)

16. ZÁVĚR
16.1 Shrnutí podstatných skutečností z jednotlivých kapitol výroční zprávy s explicitním
uvedením těch událostí, které MZLU v Brně pokládá za významné pro vysoké školství v
ČR
Posouzení činnosti univerzity v roce 2003 v kontextu základních cílů vymezených „Dlouhodobým
záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MZLU v Brně“
vede k závěru, že koncepce rozvoje univerzity, včetně úkolů formulovaných v aktualizaci jejího
dlouhodobého záměru pro rok 2003, byla v hodnoceném roce naplňována následovně:
Systém hodnocení kvality vzdělávacího procesu byl aplikován jednak na úrovni vědeckých rad
univerzity a fakult, programové komise a programové rady, jednak systémem zpětné vazby při studiu
realizovaným pomocí aplikace „Hodnocení výuky studenty“ v rámci Univerzitního informačního
systému, která umožňuje studentovi po absolvování předmětu předat svůj názor na předmět,
přednášejícího, cvičícího a průběh hodnocení znalostí a konečně zpětnou vazbou, tj. formou tříletých
cyklů průzkumu u absolventů a zjišťováním jejich názorů na možnost uplatnění a na odbornou
připravenost.
V roce 2003 byl na MZLU v Brně v souvislosti se zřízením Institutu celoživotního vzdělávání
zahájen 1. ročník studia na Univerzitě třetího věku, ve kterém studovalo 116 posluchačů, z nichž
zimní semestr 2003/2004 dokončilo 114 studentů (náplní jednotlivých bloků jsou aktuální problémy
z oblasti pěstování rostlin, zpracování zemědělských produktů, ekonomiky, ekologie, ochrany
životního prostředí a dále problematika krajinného inženýrství, krajinné architektury, chovu zvířat,
zpracování živočišných produktů, zdravé výživy, lesního hospodářství a myslivosti).
Záměry Brněnského centra evropských studií byly univerzitou realizovány formou společné
prezentace vysokých škol při regionální a zahraniční spolupráci, společné účasti vysokých škol na
veletrhu „Svět knihy“, pořádáním společných prezentací zahraničních projektů a zejména
zpracováním a postupným řešením projektu pro implementaci studijních jednotek s evropskou
dimenzí do studijních programů „Evropských studií“;
V souvislosti s přípravou nových výzkumných záměrů s počátkem řešení od roku 2005 byl
aktualizován výzkumný program univerzity, který sleduje v obecné rovině trendy současného vývoje
základních vědních disciplín (zejména biologie) a jejich aplikace v zemědělských, lesnických,
zahradnických a ekonomických vědách. V praktické realizaci se jedná o cílené řízení biologických
procesů, efektivní využívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji
trvale udržitelného, multifunkčního zemědělství a agrobyznysu. Důraz je kladen na kvalitu a
bezpečnost zemědělských produktů obecně a potravin zvláště v podmínkách rostoucí konkurence na
liberalizujícím se světovém agrárním trhu. V kontextu se závěry „Společné zemědělské politiky EU“
jako prioritní preferuje univerzita zejména témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví a
významu jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí při utváření krajinného prostoru a rozvoji
venkova.
Počet publikací v časopisech s vyšším impact faktorem byl zvýšen (v roce 2002 bylo
publikováno 445 původních vědeckých prací a 19 monografií, z toho necelých 19 % v impaktových
časopisech; v roce 2003 bylo publikováno 449 původních vědeckých prací a 44 monografií, z toho
35 % v impaktových časopisech), ale u studentů v doktorských studijních programech zůstávají
publikace v časopisech s vyšším impact faktorem spíše výjimkou.
V souvislosti s intenzivnějším zapojením studentů v doktorských studijních programech do
výuky (v roce 2002 bylo z počtu 315 studentů v interní formě doktorských studijních programů na
částečný pracovní úvazek do výuky zapojeno 89 (28 %) studentů, v roce 2003 bylo z počtu 350
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studentů do výuky zapojeno 105 (30 %) studentů). Je třeba konstatovat, že vzhledem k jejich studijním
povinnostem a zapojení ve výzkumném programu fakult (vlastní grantové projekty, účast ve
výzkumných záměrech aj. grantových projektech) se nepředpokládá zapojení studentů PGS ve výuce
nadále zvyšovat.
Obsah poradenství podporovaného MZe ČR v rámci „Programu podpory poradenství ve
veřejném zájmu“ 9.B.C. byl pro rok 2003 definován jako poradenská podpora administrace přímých
plateb a opatření operačních programů „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ a „Horizontální
rozvoj venkova“. MZe ČR uzavřelo s MZLU v Brně v roce 2003 „Smlouvu o zabezpečení projektu
poradenské podpory státních poradců a vybraných pracovníků veřejné správy“, jejímž předmětem byl
projekt zaměřený na vzdělávání poradců, proškolení vybraných pracovníků cílových skupin a
vytvoření potřebného odborného potenciálu pro srozumitelné zpřístupnění nových aktuálních
informací a příslušné legislativy v oblasti uplatňování systémů ekologického zemědělství a nástrojů
pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin v návaznosti na využívání šetrných technologií
hospodaření a na možnosti využívání finanční podpory z národních zdrojů a zdrojů EU.
V roce 2003 byly studentům v souladu se záměry celouniverzitního projektu „International
Exchange of Students for Placements“ zprostředkovány tříměsíční stáže do cílových zemí Itálie,
Finska a Švédska v omezeném rozsahu, a to z důvodu nezájmu hlavního partnera projektu – Umbria
Training Center, Itálie, který nereagoval na výzvy ke spolupráci.
Byly naplněny všechny podmínky, požadované Evropskou komisí pro realizaci Evropského
kreditního systému (ECTS), tj. Catalogue Course (v jazyce anglickém vydán pro celou univerzitu
v září 2003) a dokumenty Learning Agreement a Transcript of Records a následně bylo zažádáno
k 1. 11. 2003 o přiznání certifikace „ECTS Label“ Evropskou komisí.
V rámci reorganizace pracovišť pro informační technologie (do roku 2003 působila na MZLU
v Brně dvě celoškolská pracoviště zabývající se informačními technologiemi, tj. ústav výpočetní
techniky, zabývající se infrastrukturou a oddělení automatizace informační soustavy, zabývající se
oblastí jednotlivých informačních systémů) bylo s účinností od 1. 7. 2003 zřízeno celouniverzitní
pracoviště Ústav informačních a komunikačních technologií ve složení – oddělení koncepce a
vývoje, oddělení provozu a správy aplikací a oddělení infrastruktury.
Také v roce 2003 pokračovala realizace podmínek pro konkurence schopné ubytovací a
stravovací zázemí pro studenty, a to s využitím moderních informačních technologií a s vazbou na
celouniverzitní informační systém (byla dokončena instalace stravovacího systému Kredit7, jehož
realizace byla zahájena v roce 2002, začátkem roku 2004 bude zavedena služba autentifikace uživatele
pomocí LDAP k univerzitnímu informačnímu systému, která umožní strávníkovi využívat jména a
hesla z Univerzitního informačního systému) a od akademického roku 2003/2004 byl zaveden
bezhotovostní platební styk při výběru kolejného.
Z významnějších, v roce 2003 realizovaných modernizačních, rekonstrukčních a stavebních
prací investičního charakteru, je třeba uvést zateplení objektů hlavních budov v areálu Černá Pole,
objekt specializovaných výukových prostor, úpravy ústředního topení v areálu Černá Pole,
rekonstrukce laboratoří D01 a D02, rekonstrukce a modernizace objektů A, B, C, E, T, bezbariérový
výtah v objektu A, rekonstrukce areálu Černá Pole, modernizace vzduchotechniky v aule, optické
propojení areálu Černá Pole a kolejí J. A. Komenského, sanace a úpravy Rybničního zámečku,
výstavba hospodářského objektu v BZA, počítačová síť, rekonstrukce výukového a ubytovacího
zařízení Josefov (obhospodařováno ŠLP Křtiny) a rekonstrukce a modernizace hlavní budovy ZF
v Lednici.
Hospodářská situace na školních podnicích byla zcela adekvátní situaci v rámci zemědělského a
lesnického sektoru ČR. I když byla realizována zásadní opatření pro ozdravění hospodaření Školního
zemědělského podniku Žabčice (optimalizace některých provozů, úspory materiálových nákladů,
optimalizace a snížení stavu stálých pracovníků během roku a omezení investic pouze na zcela
nezbytné případy), byly hlavní příčinou nepříznivých hospodářských výsledků ŠZP Žabčice nesporně
nepříznivé klimatické podmínky. V roce 2003 pokračovala intenzivní jednání zástupců vedení
univerzity a školních podniků s Pozemkovým fondem ČR ve věci urychlení bezúplatného převodu
nemovitostí z PF ČR na univerzitu (bylo podepsáno celkem 12 smluv). Účelová činnost na obou
školních podnicích probíhala v souladu s plánem, oběma školním podnikům byly univerzitou
poskytnuty všechny plánované dotace v plné výši a v souladu se stanoveným harmonogramem.
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V současné době je poněkud nevyjasněným problémem další součinnost MŠMT ČR s univerzitou
při zabezpečování činnosti školních podniků, ať už v současné či v transformované podobě. Jestliže
není podle určitých indicií možné čerpat příspěvky z fondů EU, pak by bylo žádoucí, aby MŠMT ČR
bylo schopno tuto funkci poskytovatele příspěvků školním podnikům zastoupit a pokračovat mj.
v poskytování příspěvků na udržení a rozvoj tzv. genofondu apod.
16.2 Zásadní problémy v činnosti MZLU v Brně a možnosti jejich řešení
Rozbor hlavních úseků činnosti univerzity současně naznačuje problematiku, na kterou bude
nezbytné soustředit pozornost v roce 2004 a v dalších letech:
• uskutečňovat obsahové změny výuky ve smyslu akreditovaných studijních programů, v souladu s
probíhajícími změnami ve společnosti zavádět nové studijní obory a explicitně se zaměřit na Evropská
expertní studia; podle potřeby připravit mezioborové studium; vytvořit interní evaluací podmínky pro
úspěšnou reakreditaci studijních oborů v letech 2006 a 2007;
• inovovat studijní předpisy za účelem vytváření podmínek pro realizaci kreditního systému;
principy ECTS promítnout do všech studijních oborů a programů jednotlivých fakult a důsledně
uplatňovat jejich akumulační funkci v rámci mobilit programu SOCRATES;
• realizovat změny struktury pracovišť jednotlivých fakult a univerzity ve smyslu obsahových změn
ve výzkumném a vzdělávacím procesu, včetně změny jejich názvu; podpořit rozvoj celouniverzitních
pracovišť jako účinného prostředku pro zefektivnění vzdělávací činnosti na MZLU v Brně;
• docílit projekty, vybranými podle aktuálních potřeb praxe, kontinuálního a systematického rozvoje
celoživotního vzdělávání;
• zpracovat projekt a zahájit realizaci systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti
univerzity;
• vytvářet podmínky pro rozvoj osobností na univerzitě a přitom usilovat zejména o odborný růst
mladých pracovníků, podporovat jejich působení na vybraných vysokých školách a výzkumných
ústavech v ČR i v zahraničí;
• důsledně realizovat „Koncepci rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) na
MZLU v Brně do roku 2005“, a to v souladu s požadavky na integraci, spolehlivost a bezpečnost
jednotlivých prostředků ICT, včetně aplikací IS/IT;
• zaměřit se na přípravu a formulaci nových výzkumných záměrů univerzity, a to v souladu se
stanovenými prioritami formulovanými v Národním programu orientovaného výzkumu a vývoje ČR;
vyhodnotit úspěšnost podaných návrhů na řešení výzkumných záměrů pro období 2005 – 2010 a
návrhů projektů v programu Výzkumná centra pro období 2005 – 2009 a formulovat závěry a strategii
na úseku vědecko-výzkumné činnosti univerzity do roku 2010, zejména její priority a místo v ČR a
evropském výzkumném prostoru;
• realizovat širší zapojení pracovišť univerzity do mezinárodních výzkumných programů, včetně 6.
Rámcového programu EU;
• zaměřit pozornost na plnění individuálních studijních plánů studentů v doktorských studijních
programech, především s ohledem na počet studentů s přerušeným studiem, a to s cílem minimalizace
tohoto počtu a dodržování standardní doby studia;
• zvýšit počet publikací s vyšším impact faktorem, a to zejména u akademických pracovníků
zapojených do řešení výzkumných záměrů univerzity;
• rozšířit v rámci informačního systému vědy a výzkumu přístup k informacím o anotace
habilitačních prací, řešených výzkumných projektů, publikovaných původních vědeckých prací učitelů
i studentů doktorských studijních programů a referátů přednesených na vědeckých konferencích v ČR
a v zahraničí;
• dokončit proces profesionalizace řízení pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a výzkumu a k
realizaci záměru využít rovněž možností Strukturálních fondů Evropské unie, zejména jejího
Evropského sociálního fondu, jehož garantem v Opatření 3.2. Podpora terciálního vzdělávání,
výzkumu a vývoje je MŠMT ČR;
• intenzivněji propojovat mezinárodní spolupráci v rámci uzavřených dvoustranných smluv
s výzkumnými aktivitami na jednotlivých fakultách a ústavech;
• rozvíjet studentské a učitelské výměny s univerzitami dle dvoustranných smluv a na základě
výsledků rozvojových programů;
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• využívat intenzivně nových možností studentských mobilit v rámci programů EU;
• realizovat prioritně na úseku investičního rozvoje stavby pro výuku, stavby zlepšující pracovní a
životní prostředí a stavby celoškolského významu.
• usilovat o nabytí pozemků, jež má univerzita v pronájmu od soukromých vlastníků a které jsou
v současné době v užívání ŠZP Žabčice, do vlastnictví MZLU v Brně;
• na ŠZP Žabčice pokračovat v optimalizaci organizační struktury podniku a jeho výrobních
technologií, managementu a marketingu a zaměřit se na zlepšení hospodářských výsledků některých
středisek i celkové hospodářské situace podniku; pokračovat v obnově vinic ŠZP Žabčice;
• na ŠLP Křtiny realizovat vhodná opatření zejména na úsecích dřevařské prvovýroby a
druhovýroby, směřující ke zvýšení jejich efektivity a zkvalitnění příslušně zaměřené účelové činnosti.

Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
rektor MZLU v Brně

V Brně dne 14. května 2004
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