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1. ÚVOD
Obdobně jako v minulých létech 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 2001.
Základními a závaznými dokumenty pro všechny oblasti činnosti Mendelovy zemědělské a
lesnické univerzity v Brně v roce 2001 byly a jsou i nadále její Dlouhodobý záměr pro léta
1999 – 2005 a jeho aktualizace pro rok 2001 a pro rok 2002.
V roce 2001 pokračovala univerzita mimo jiné v realizaci cílů, stanovených
v „Aktualizaci jejího dlouhodobého záměru pro rok 2001“, která orientovala univerzitu
především na :
• zavedení Evropského kreditního systému (ECTS) ve všech studijních programech a
oborech;
• rozšíření počtů studujících v bakalářských studijních programech;
• realizaci systematického průzkumu uplatnění absolventů všech oborů studia;
• implementaci nového programu „Student“ do informačního systému univerzity;
• uplatnění systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího procesu;
• uplatnění kritérií hodnocení výsledků dosahovaných při řešení výzkumného programu
univerzity, se zvláštním zaměřením na přínos „výzkumných záměrů fakult“;
• vyhodnocení výsledků programu „ Posílení výzkumu na vysokých školách“ a podmínek
pro pokračující výzkumnou činnost pracovišť řešících tyto projekty;
• vypracování kritérií hodnocení vědecké práce akademických pracovníků na jednotlivých
pracovištích univerzity;
• přesunutí těžiště celoškolských i fakultních aktivit na jiné typy projektů a podporované
programy Evropské Unie, tj. SOCRATES – ERASMUS a LEONARDO DA VINCI, a to
v souvislosti s ukončením programu TEMPUS a dobíháním posledních projektů do roku
2001;
• vytvoření organizačních, administrativních i finančních předpokladů pro realizaci výstupů
projektu TEMPUS 12187-97;
• realizaci prioritních stavebních akcí na úseku investičního rozvoje;
• optimalizaci majetku školy, zejména ve vztahu k objektům dislokovaným mimo areály
Brno – Černá Pole a Lednice – obec;
• dokončení majetkové transformace na školních podnicích, zejména na převedení půdy ve
vlastnictví státu a ostatního nemovitého majetku do vlastnictví univerzity;
• opatření zaměřená na racionalizaci organizace, řízení a účelovou činnost sloučených
zemědělských podniků Žabčice a Lednice.
Celkové rámcové hodnocení činnosti univerzity vede k závěru, že uvedené cíle byly
naplněny následovně:
Od akademického roku 2000/2001 studují v kreditním systému všichni studenti Provozně
ekonomické fakulty a první ročníky všech studijních programů na ostatních fakultách MZLU
v Brně. V souvislosti se zavedením ECTS byly současně upraveny odpovídajícím způsobem
studijní plány s účinností od akademického roku 2000/2001 a dále byl vypracován, projednán
a MŠMT ČR registrován nový Studijní a zkušební řád, jehož platnost je dána dnem registrace
MŠMT ČR, tj. od 8. 11. 2000.
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Počet studentů v bakalářských studijních programech v akademickém roce 2000/2001
se oproti akademickému roku 1999/2000 zvýšil z 96 na cca 670 studentů. O tento vysoký
nárůst se přičinily především Provozně ekonomická fakulta a Zahradnická fakulta, kde od
výše uvedeného akademického roku byl zaveden systém navazujícího studia. Malý počet
studentů v bakalářských studijních programech studuje na Agronomické fakultě (43), a to bez
možnosti pokračovat v navazujícím magisterském stupni. Žádný bakalářský studijní program
není otevřený na Lesnické a dřevařské fakultě, neboť na nabízené obory se nehlásí dostatek
uchazečů.
Komplexní průzkum uplatnění absolventů byl proveden na Provozně ekonomické
fakultě, a to v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol. Základní prvky tohoto systému
byly ve větší či menší míře uplatněny i na ostatních fakultách. Jednalo se především o
pravidelně prováděné zjišťování míry nezaměstnanosti absolventů, zjišťování jejich názorů na
úroveň a náročnost studia a na obsah získaného vzdělání, včetně jejich námětů na zkvalitnění
a rozvoj celého vzdělávacího procesu. Sledována byla i míra využití kvalifikace získané
studiem na naší univerzitě.
V rámci informačního systému univerzity proběhla a dále probíhá realizace vlastního
programu „Student“, a to na bázi programu vyvíjeného ústavem informatiky Provozně
ekonomické fakulty. Za tímto účelem byla nově vytvořena komise rektora pro ICT a IS/IT, na
fakultách byli určeni pracovníci pro implementaci programu „Student“ na podmínky dané
fakulty a jsou vytvářeny odpovídající organizační struktury.
Na všech fakultách byl vypracován interní hodnotící systém kvality vzdělávacího
procesu, který směřuje do tří hlavních oblastí, tj. kvalita výukového procesu, účelnost a
vhodnost vybraných předmětů a konkurenceschopnost absolventů v praxi. Za tímto účelem
fakulty využívají zejména hodnocení výuky studenty na konci studia, při zápisu do vyššího
ročníku, hodnocení absolventů jak v krátkém časovém odstupu po promoci, tak i po několika
létech a dále hodnocení doktorandů ve druhém a třetím ročníku studia. Ve všech případech se
jedná o dotazníkovou formu zjišťování názorů. Do systému hodnocení kvality vzdělávacího
procesu patří i periodické hodnocení pracovníků fakult zpracovávané jejich vedoucími,
hodnocení vědecko – výzkumné činnosti a spolupráce s praxí. Důležitým prvkem je i účast
studentů v programových komisích či radách.
V souvislosti s uplatněním kritérií hodnocení výsledků dosahovaných při řešení
výzkumného programu univerzity, se zvláštním zaměřením na přínos výzkumných
záměrů jejích fakult, bylo obsahové zaměření všech výzkumných záměrů MZLU v Brně
koncipováno i realizováno v souladu se současnými požadavky na výzkum v evropském
prostoru v oblasti biologie, zemědělství, zahradnictví, potravinářství, lesnictví, dřevařství,
ekonomie a ekonomiky. Odpovídalo rovněž koncepčnímu zaměření formulovanému
v dlouhodobých záměrech univerzity a jejích jednotlivých fakult, statutům těchto subjektů a
profilacím fakult. Dle usnesení vlády ČR č. 281, ze dne 22. 4. 1998, byly na základě „Pravidel
hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální
podpory výzkumu a vývoje“ rozpracovány tyto zásady hodnocení včetně doporučené
metodiky k rozdělení finančních prostředků pro výzkumné záměry univerzity.
Na MZLU v Brně byly řešeny čtyři významné projekty v rámci programu „Posílení
výzkumu na vysokých školách“, které byly ukončeny po pětiletém období závěrečnými
oponentními řízeními dne 11. prosince 2000. Oponentní rady všech těchto projektů
konstatovaly ve svých závěrech velmi kvalitní průběh řešení, vynikající úroveň výsledků
srovnatelných s mezinárodní úrovní a doporučily zachování těchto významných vědeckých
celků v již praktikovaném začlenění kolektivu řešitelů do výzkumných záměrů fakult. Této
skutečnosti odpovídá i systém financování výzkumných záměrů fakult, jejichž součástmi se
staly projekty z programu „Posílení výzkumu na vysokých školách“.
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Pro posouzení úrovně výsledků vědecké činnosti byla vypracována jednotná celoškolská
kritéria pro hodnocení vědecké práce akademických pracovníků na jednotlivých
pracovištích univerzity, která umožňují porovnávat úroveň vědecké práce mezi fakultami,
ústavy a jednotlivými pracovníky a posoudit jejich podíl na celkovém vytížení ve vztahu
k pedagogické práci. Rovněž mohou být využita v systému přidělování finančních prostředků
ve směru k jednotlivým pracovníkům, vědeckým kolektivům, ústavům i fakultám.
Na úseku spolupráce se zahraničím je možno konstatovat úspěšné naplňování záměru
zvýšit aktivity v programech Evropské unie. V programu SOCRATES ve studentských
mobilitách vycestovalo v uplynulém akademickém roce 67 studentů (pro rok 2002 je
plánován výjezd 95 studentů), v učitelských mobilitách 27 učitelů (pro rok 2002 je plánován
výjezd 45 učitelů). V programu LEONARDO DA VINCI je MZLU v Brně koordinátorem
jednoho podaného projektu odborných stáží s názvem „International Exchange of Students for
Placements“ (INTEREXCHANGE) a partnerem v jiném projektu stáží „Practical Preparation
of students from Czech agricultural universities for competitive environment of Common
Agricultural Policy of the European Union demonstrated in specimen conditions of Austrian
agriculture“, kde koordinátorem je Společnost mladých agrárníků. Fakulty MZLU v Brně se
účastní celkem ve čtyřech projektech jako partneři. Lesnická a dřevařská fakulta v projektu
„Interactive Learning of Vocational German for Forestry Staff“ – ILEGOFOS (koordinátor –
Ústav pro výchovu a vzdělávání pracovníků lesního a vodního hospodářství Zvolen), v
projektu „Hypermediale Sprachkompetenz für Integrierte Kulturlandschafts Entwicklung in
Europa – LOGOS GAIAS (koordinátor BOKU Wien) a „European Network of Forestry
Training Centres“ – EDUFOREST (koordinátor – Centre Forestier, La Bastide des Jourdans,
Francie). Zahradnická fakulta je partnerem v tzv. „dissemination project“ s názvem „Quality
Management in the Fruit and Vegetable in the Fruit and Vegetable Industry“ (koordinátor
ISARA Lyon, Francie).
Na základě přímého doporučení formulovaného v závěrech řešení, a to vytvořit
organizační, administrativní i finanční předpoklady pro realizaci výstupů projektu
TEMPUS 12187-97, bylo projednáno, schváleno a realizováno personální rozšíření
zahraničního oddělení rektorátu MZLU v Brně o jednu pracovnici pro agendu studentských
mobilit v rámci programu SOCRATES.
Investiční výstavba byla v roce 2001 realizována v celkovém objemu 104,7 mil. Kč,
v tom 34,3 mil. Kč ze zdrojů státního rozpočtu resortu MŠMT ČR, 9,5 mil. Kč z MZe ČR,
34,4 mil. Kč z FRIMu univerzity a 26,5 mil. Kč z dlouhodobých úvěrů.
Univerzita měla v plánu realizaci celkem 36 investičních akcí. Objem akcí financovaných
ze zdrojů státního rozpočtu činil podle plánu 31.584 tis. Kč, skutečnost byla 21.235 tis. Kč
z resortu MŠMT ČR a 9.551 tis. Kč z MZe ČR na výstavbu technického izolátu. Objem akcí
financovaných z jiných zdrojů činil podle plánu 24.589 tis. Kč, skutečnost byla 28.763 tis. Kč.
V průběhu roku 2001 bylo dokončeno celkem 26 investičních akcí, zbývajících 10 akcí bylo
buď projektově připraveno k realizaci v roce 2002, nebo se jedná o větší stavby, jejichž
realizace pokračuje i v následujícím roce.
Správa kolejí a menz plánovala na rok 2001 celkem 6 investičních akcí (akce financované
ze zdrojů státního rozpočtu činily podle plánu 6.500 tis. Kč, skutečnost byla 8.099 tis. Kč,
akce financované z jiných zdrojů činily podle plánu 2.000 tis. Kč, skutečnost byla 1.676
tis.Kč). Byla dokončena rekonstrukce elektrické instalace kolejí v Lednici, pokračovala
2.etapa rekonstrukce rozvodů vody a sociálního zařízení na Tauferových kolejích, dvě další
velké investiční akce byly zahájeny projektovou přípravou a jejich realizace bude pokračovat
v roce 2002. Realizace zbývajících dvou investičních akcí (menza na kolejích J. A.
Komenského – zateplení, modernizace Tauferových kolejí – zateplení) byla pro nedostatek
finančních prostředků odložena.
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Školní zemědělský podnik Žabčice plánoval v roce 2001 celkem 6 investičních akcí
(objem investic financovaných ze zdrojů státního rozpočtu činil 3.500 tis. Kč a je shodný se
skutečným čerpáním, objem plánu investic financovaných z jiných zdrojů činil 8.900 tis. Kč,
skutečnost byla 1.439 tis. Kč). Z důvodu sloučení obou zemědělských podniků byl plán
investic v průběhu roku 2001 přehodnocen a některé akce byly odsunuty na pozdější léta.
Nejdůležitější investiční akce "Rekonstrukce kravína v Žabčicích" byla dokončena a objekt
byl předán do užívání.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny měl pro rok 2001 v plánu celkem 7 investičních
akcí (finance ze zdrojů státního rozpočtu nebyly plánovány, ve skutečnosti činily 1.475 tis. Kč
na rekonstrukci části účelového zařízení v Josefově, plán financování z jiných zdrojů činil
30.000 tis. Kč, skutečnost čerpání byla 27.528 tis. Kč). Celkem 5 menších akcí bylo
dokončeno, hlavní akce však pokračují v dalších létech. Jedná se zejména o akce "Státní
zámek Křtiny" a "Sušárna Olomučany".
V rámci optimalizace majetku univerzity, zejména ve vztahu k objektům dislokovaným
mimo areály Brno – Černá Pole a Lednice – obec, byl v roce 2001 po schválení Správní radou
MZLU v Brně realizován prodej příslušného nemovitého majetku univerzity.
Majetková transformace na školních podnicích MZLU v Brně byla provedena pouze
z části. V roce 2001 byla do majetku univerzity převedena většina lesních pozemků, tj. cca 10
tis. ha. Z celkové výměry zemědělských pozemků 1.374 ha, nárokovaných k převodu
Pozemkovým fondem ČR, bylo na obou školních podnicích dosud převedeno jen cca 260 ha.
Ze strany univerzity byly včas splněny veškeré náležitosti nutné pro převod, přes mnohé
urgence však postup Pozemkového fondu ČR neodpovídá potřebám univerzity. Pro
legislativní komplikace se dosud neuskutečnil takřka žádný převod budov a zastavěných
pozemků (výjimkou je myslivna „Jezírko“ připravovaná pro projekt tzv. Lesní školy). Během
roku 2001 byly na různých úrovních (územní pracoviště Pozemkového fondu ČR, Výkonný
výbor Pozemkového fondu ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) a ve spolupráci
s ostatními univerzitami zemědělského charakteru vyvíjeny iniciativy směřující k umožnění
procesu převodu nemovitostí (budov a zastavěných pozemků) na univerzity, které ve svém
důsledku směrovaly až k návrhu na změnu legislativních předpisů.
S účinností od 1. ledna 2001 byly Školní zemědělský podnik Lednice a Školní zemědělský
podnik Žabčice MZLU v Brně sloučeny v jediný Školní zemědělský podnik Žabčice. V této
souvislosti byl realizován komplex opatření zaměřených na racionalizaci organizace,
řízení a účelové činnosti sloučených zemědělských podniků Žabčice a Lednice. Proces
slučování byl realizován v souladu s rozhodnutím rektora č. 12/2000, o sloučení školních
zemědělských podniků, a dle vypracovaného harmonogramu prací k přípravě realizace tohoto
rozhodnutí, obsahujícího nejdůležitější úkoly související přímo se sloučením obou podniků.
Byla provedena reorganizace struktury řídícího aparátu podniku na obou jeho pracovištích
(Žabčice a Lednice), stanovena pracovní náplň a organizační začlenění jednotlivých
středisek, sloučena ekonomika a personální náležitosti obou bývalých podniků. Dále byl
vypracován a schválen Organizační řád sloučeného ŠZP Žabčice a byla sjednocena
organizace zabezpečení účelové činnosti ŠZP, kdy jediný pracovník je na obou pracovištích
zodpovědný za její metodické řízení a realizaci pro tři fakulty MZLU v Brně (Agronomická
fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta).
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2. ORGANIZACE UNIVERZITY
MZLU v Brně byla v roce 2001 členěna na součásti:
Fakulty:
• Agronomická fakulta
• Lesnická a dřevařská fakulta
• Provozně ekonomická fakulta
• Zahradnická fakulta
Ostatní součásti:
• Celoškolská pracoviště:
Ústav vědecko – pedagogických informací a služeb
Ústav výpočetní techniky
Botanická zahrada a arboretum
•

Vysokoškolské statky:
Školní zemědělský podnik Lednice
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 2001
3.1 Rektor, prorektoři, kvestor, děkani a vedoucí dalších součástí univerzity
Rektor:
Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Prorektoři:
Doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
prorektor pro pedagogickou činnost a informatiku
Prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc.
prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
prorektor pro styky se zahraničím
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Doc. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prorektor pro řízení školních podniků
Kvestorka:
JUDr. Věra Sedlářová
Děkani:
Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc.
děkan Agronomické fakulty
Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
děkan Lesnické a dřevařské fakulty
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka Provozně ekonomické fakulty
Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
děkan Zahradnické fakulty
Vedení celoškolských ústavů a pracovišť:
Ing. Jiří Potáček, CSc.
vedoucí Ústavu vědecko–pedagogických informací a služeb
Ing. Vladimír Fišer
vedoucí Ústavu výpočetní techniky
Ing. Tomáš Koloušek
vedoucí Botanické zahrady a arboreta
Ředitelé vysokoškolských statků a účelových zařízení:
Ing. Viktor Ševčík
ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice
Ing. Jaroslav Martínek, CSc.
ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Ing. Zdeněk Bednář
ředitel Správy kolejí a menz

3.2 Správní rada
Předseda správní rady:
Ing. Josef Svoboda
Komerční banka, a.s., divizní pobočka Zlín,
ředitel pobočky
Členové:
Ing. Jaroslav Hunkes
ředitel AGRO Brno – Tuřany, a.s.

9

Ing. Lubomír Konšel (od 23. února 2001)
náměstek ministra zemědělství ČR pro zemědělskou výrobu
Ing. Vladimír Kulhánek
ředitel odboru financování podnikatelské sféry Ministerstva financí ČR
Ing. Jaroslav Palas
předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ing. Miroslav Potůček
ředitel úseku zemědělského pojištění, centrála České pojišťovny Praha
Doc. Ing. Josef Průša, CSc.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ing. Pavel Rybníček
náměstek ministra zemědělství ČR pro lesní a vodní hospodářství
Ing. Rostislav Slavotínek (od 23. února 2001)
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. Milan Šimonovský (do 22. února 2001)
1. náměstek primátora, Magistrát města Brna
Dr. Ing. Dušan Vaněk (do 22. února 2001)
ředitel Ústavu pro strukturální politiku zemědělství, a.s., Žďár nad Sázavou
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:
Doc. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
ústav podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brně
Doc. Ing. Jiří Damec, CSc.
vedoucí ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jiří Erbes, CSc.
vedoucí ústavu 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,
vedoucí ústavu základů techniky a automobilové dopravy 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,
ústav technologie potravin AF MZLU v Brně
Doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
prorektor pro styky se zahraničím MZLU v Brně,
vedoucí ústavu práva PEF MZLU v Brně
Prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc.
prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost MZLU v Brně
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,
ústav ekologie lesa LDF 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
Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
ústav zahradní a krajinářské architektury ZF MZLU v Brně
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Doc. Ing. Jiří Pall, CSc.
vedoucí ústavu 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.
ústav základního zpracování dřeva LDF MZLU v Brně
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
předseda AS MZLU v Brně,
ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky AF 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
Doc. 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
ústav lesnické a dřevařské techniky LDF MZLU v Brně
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.
vedoucí ústavu základního zpracování dřeva LDF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka PEF MZLU v Brně,
vedoucí ústavu marketingu a obchodu PEF MZLU v Brně
Prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.
ústav podnikové ekonomiky PEF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.
vedoucí ústavu výživy a krmení hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
Prof. Ing. Jiří Žižlavský, DrSc.
vedoucí ústavu chovu hospodářských zvířat AF MZLU v Brně
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Externí členové:
Ing. Ladislav Česal
zástupce ředitele divize obchodu, UNISTAV, a.s. Brno
Ing. Lubomír Konšel
náměstek pro zemědělskou výrobu, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha
Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc.
rektor 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.
Technická univerzita ve Zvolenu
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 pro lesní a vodní 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. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Ing. Josef Svoboda
ředitel divizní pobočky Komerční banky, a.s. Zlín
Ing. Jakub Šebesta
ústřední ředitel České 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

13

Ing. Josef Vozdecký
generální ředitel a předseda představenstva společnosti BOHEMIA SEKT, Českomoravská
vinařská akciová společnost Starý Plzenec
3.4 Akademický senát
Předseda akademického senátu:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF MZLU v Brně
Členové:
Agronomická fakulta
Akademičtí pracovníci:
Prof. Ing. Josef Dvořák, CSc.
ústav genetiky
Doc. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
ústav agrochemie a výživy rostlin
Doc. Ing. Jan Mareček, CSc.
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Studenti:
Jiří Moravec
Milan Smékal
Lesnická a dřevařská fakulta
Akademičtí pracovníci:
Dr. Ing. Petr Horáček
ústav nauky o dřevě
Dr. Ing. Libor Jankovský
ústav ochrany lesů a myslivosti
Dr. Ing. Karel Janák
ústav základů zpracování dřeva
Prof. Ing. Petr Kantor, CSc.
ústav zakládání a pěstění lesů
RNDr. Gabriela Vosmanská
ústav matematiky
Studenti:
Pavel Plašil
Rostislav Pilný
Provozně ekonomická fakulta
Akademičtí pracovníci:
Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
ústav statistiky a operačního výzkumu
PhDr. Helena Pavlíčková
ústav humanitních věd
Dr. Ing. Jiří Rybička
ústav informatiky
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Ing. Kristina Somerlíková
ústav statistiky a operačního výzkumu
Studenti:
Kateřina Heflerová
Jaroslav Bartoš
Milan Šorm
Zahradnická fakulta
Akademičtí pracovníci:
Dr. Ing. Boris Krška
ústav ovocnictví a vinohradnictví
Ing. Anna Němcová
ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Mgr. Roman Pavlačka
ústav zahradnické techniky
Ing. Alena Salašová
ústav zahradní a krajinářské architektury
Studenti:
Michal Adam
Miroslav Kostelníček
Tomáš Kulhánek

3.5 Poradní orgány
•

Kolegium rektora

•

Komise rektora:

•

Redakční rada sborníku Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae
Brunensis

•

Poradní sbory vysokoškolských statků:

-

-

pro pedagogickou činnost a informatiku
pro vědecko – výzkumnou činnost
pro zahraniční styky
pro řízení ediční činnosti
pro výrobu audiovizuálních programů
rozvrhová komise
pro koordinaci ubytování v kolejích
pro tisk a informace
pro hospodářsko – správní činnost
pro dislokaci
ústřední náhradová komise
pro Public Relations

Poradní sbor ŠZP Žabčice
Poradní sbor ŠLP Masarykův les Křtiny
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Obr. 1

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MZLU v Brně

SPRÁVNÍ RADA

REKTOR

AKADEMICKÝ SENÁT

VĚDECKÁ RADA

Prorektor pro řízení
vysokoškolských
statků

Prorektor pro
zahraniční styky
a informatiku

Školní zemědělský
podnik Žabčice

Prorektor pro
vědecko-výzkumnou
činnost

Školní lesní podnik

Masarykův les Křtiny

Správa kolejí a
menz

Prorektor pro
pedagogickou
činnost

REKTORÁT

CELOŠKOLSKÁ
PRACOVIŠTĚ

Organizačně správní
odbor

Ústav vědeckopedagogických
informací a služeb

Pedagogické a
vědecké oddělení
Právní a personální
odbor

Agronomická
fakulta

Lesnická a
dřevařská fakulta

Provozně
ekonomická fakulta

Zahradnická
fakulta

Ekonomický odbor
Technický odbor

Poznámka:

Řízení v delegované pravomoci je upraveno statutem MZLU v Brně
a navazujícími vnitřními předpisy univerzity, a to:
u kvestora pro oblast řízení ekonomiky a správy
u prorektorů pro jednotlivé činnosti univerzity

Oddělení
automatizace
informační soustavy
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Kvestor

Ústav výpočetní
techniky
Botanická zahrada
a arboretum

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 podnikové ekonomiky
Ústav managementu
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Ústav účetnictví
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
Ústav biotechniky zeleně
Ústav genetiky - Mendeleum
Děkanát

Obr. 3

ORGANIČNÍ SCHÉMA REKTORÁTU

KVESTOR

ORGANIZAČNĚ
SPRÁVNÍ ODBOR
Sekretariát rektora

Sekretariát
kvestorky

PEDAGOGICKÉ A
VĚDECKÉ ODDĚLENÍ
Referát pro
pedagogickou činnost
a informatiku
Referát pro
vědeckou činnost

Spisová služba

Referát pro zahraniční
styky

Univerzitní archív

Referát pro řízení
vysokoškolských

PRÁVNÍ A
PERSONÁLNÍ ODBOR

EKONOMICKÝ
ODBOR

TECHNICKÝ ODBOR

Právní oddělení

Oddělení rozpočtu a
finanční účtárna

Oddělení
autoprovozu

Oddělení personální
a sociální

Mzdová účtárna

Oddělení vnitřní
správy Černá Pole

Oddělení kontroly, ZÚ
a strážní služby

Oddělení
práce a mezd

Oddělení vnitřní
správy Pisárky

Referát
BOZP, PO a CO

Referát
evidence majetku

Oddělení energetiky

Pokladna

Oddělení MTZ
a strojních investic
Oddělení údržby
Stavební oddělení
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ODDĚLENÍ
AUTOMATIZACE
INFORMAČNÍCH
SOUSTAV

4. STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST
4.1 Studijní programy a studijní obory
V akademické roce 2000/2001 měly fakulty MZLU v Brně Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy ČR akreditováno:
• 8 studijních programů se 14 studijními obory pro bakalářské studium,
• 13 studijních programů s 19 studijními obory pro magisterské studium,
• 14 studijních programů s 23 studijními obory pro doktorské studium.
Studijní programy a obory, v nichž byla na fakultách MZLU v Brně v daném
akademickém roce uskutečňována vzdělávací činnost, jsou uvedeny v tab. č. 1 a podle fakult
v tab. č. 1a – 1d.
Tabulka č. 1

Počty studijních programů a oborů MZLU v Brně
Skupiny 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
Tabulka č. 1a

Kód
KKOV
2901 R
4106 R
2901 T
4101 T
4102 T
4103 T
1406 T

1407 V
1507 V
1601 V

Kód skupiny
kmen. oborů
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

Studijní programy / obory
bak.
mag.
dokt.
3/3
2/2
3/3
2/3
3/5
7/11
6/14

Celkem
stud.prog./oborů
3/3
7/8
16/30

3/7

3/5

3/3

9/15

8/14

13/19

14/23

35/56

Studijní programy a obory uskutečňované v akademickém roce 2000/2001
na Agronomické fakultě
Název studijního
programu

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

Chemie
Botanika
Ekologie a ochrana
prostředí

Název studijního
oboru
Výroba a distribuce potravin
Pozemkové úpravy, ochrana a
využití půdního fondu
Technologie potravin
Všeobecné zemědělství
Fytotechnika
Zootechnika
Provoz techniky
Provoz techniky
a automobilová doprava
Agroekologie
Odpadové hospodářství
Zemědělská chemie
Anatomie a fyziologie rostlin
Aplikovaná a krajinná ekologie
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Typ
Forma studia
studijního prezen. kombin.
oboru
bakalář.
x
bakalář.

x

magister.

x

magister.
magister.
magister.
magister.
magister.

x
x
x
x
x

magister.
magister.
doktorský
doktorský
doktorský

x
x
x
x
x

x

x
x
x

Tabulka č. 1a (pokračování)
2901 V
4102 V

Chemie a technologie
potravin
Fytotechnika

4103 V

Zootechnika

4106 V

Zemědělská specializace

Tabulka č. 1b
Kód
KKOV

Název studijního
programu
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Botanika
Krajinné inženýrství

4107 V

Lesní inženýrství

Ekonomika a management

Tabulka č. 1c

Kód
KKOV
6202 R
6208 R

6209 R
6202 T
6208 T

doktorský

x

x

doktorský
doktorský
doktorský
doktorský
doktorský
doktorský
doktorský

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Studijní programy a obory uskutečňované v akademickém roce
2000/2001 na Lesnické a dřevařské fakultě

3301 T
3914 T
4407 T
1507 V
3914 T

6208 V

Vlastnosti a zpracování zeměděl.
materiálů a produktů
Obecná produkce rostlinná
Speciální produkce rostlinná
Ochrana rostlin
Obecná zootechnika
Speciální zootechnika
Odpadové hospodářství
Technika a mechanizace
zemědělství

Název studijního
oboru
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Anatomie a fyziologie rostlin
Ekologie
Aplikovaná a krajinná ekologie
Pěstění lesa
Ochrana lesa
Myslivost
Technika a mechanizace
lesnické výroby
Hospodářská úprava lesa
Řízení a ekonomika podniku

Typ
Forma studia
studijního prezen. kombin.
oboru
magister.
x
x
magister.
x
magister.
x
x
doktorský
x
x
doktorský
x
x
doktorský
x
x
doktorský
x
x
doktorský
x
x
doktorský
x
x
doktorský
x
x
doktorský
doktorský

x
x

x
x

Studijní programy a obory uskutečňované v akademické roce
2000/2001 na Provozně ekonomické fakultě
Název studijního
programu

Hospodářská politika
a správa
Ekonomika a management

Systémové inženýrství a
informatika
Hospodářská politika
a správa
Ekonomika a management

Název studijního
oboru
Finance
Veřejná správa
Manažersko-ekonomický
Ekonomika zemědělství a
potravinářství
Sociálně ekonomický obor
Management obchodní činnosti
Ekonomická informatika

Typ
Forma studia
studijního prezen. kombin.
oboru
bakalář.
x
bakalář.
x
bakalář.
x
x
bakalář.
x
bakalář.
bakalář.
bakalář.

x

Finance
Veřejná správa

magister.
magister.

x
x

Manažersko-ekonomický
Ekonomika zemědělství a
potravinářství

magister.
magister.

x
x
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x
x

x

Tabulka č. 1c (pokračování)
6209 T

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

Ekonomická informatika

magister.

x

Finance

doktorský

x

x

Řízení a ekonomika podniku
Ekonomická informatika

doktorský
doktorský

x
x

x
x

Tabulka č. 1d Studijní programy a obory uskutečňované v akademickém roce
2000/2001 na Zahradnické fakultě
Kód
KKOV

Název studijního
programu

4144 R
4108 T

Zahradnictví
Zahradnické inženýrství

4109 T

Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradnické inženýrství
Zahradní a krajinářská
architektura

4108 V
4109 V

Název studijního
oboru
Zahradnictví
Zahradnictví
Zpracování zahradnic. produktů
Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradnická produkce
Zahradní a krajinářská tvorba

Typ
Forma studia
studijního prezen. kombin.
oboru
bakalář.
x
magister.
x
magister.
x
magister.
x
doktorský
doktorský

x
x

x
x

4.2 Programy celoživotního vzdělávání
Kurzy celoživotního vzdělávání realizované na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně
č.

Ročník

Počet účastníků

Délka kurzu

Management firem a institucí

I.

43

2 roky

2. Sociálně ekonomický management

II.

8

2 roky

3. Management obchodní činnosti

II.

28

2 roky

4. Sociálně ekonomický management

II.

49

2,5 roku

5. Management obchodní činnosti

II.

44

2,5 roku

6. Sociálně ekonomický management

III.

20

3 roky

7. Management obchodní činnosti

III.

22

3 roky

8. Personální management

III.

10

3 roky

1

Název kurzu

Kurzy 1.-8. umožňují pokračovat ve studiu v akreditovaných studijních programech
9. Finance

I.

18

1 rok

10. Doplňující pedagogické studium učitelů

I.

40

1,5 roku

11. Doplňující pedagogické studium učitelů

II.

34

1,5 roku

12. Doplňující pedagogické studium mistrů

II.

90

1,5 roku

13. Doplňující pedagog. studium denních studentů

I.

65

2 roky

14. Doplňující pedagog. studium denních studentů

II.

83

2 roky

Celkem účastníků

554
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Na ostatních fakultách MZLU v Brně se uskutečnily další kurzy celoživotního vzdělávání,
zaměřené především na zdokonalení v profesi, jako například „Rostlinolékařství“ a
„Trávníkářství“ na Agronomické fakultě, „Vinohradnictví“ a „Obnovené dřeviny“ na
Zahradnické fakultě.
4.3 Počty studentů a absolventů
Podle dat, evidovaných v matrice studentů k 31. 10. 2001, bylo na fakultách MZLU v Brně
zapsáno 5 740 studentů (bez cizinců – stipendistů a jinoplátců), z nichž studovalo 1 112 (tj.
19,4 %) studentů v bakalářských studijních programech, 4 216 (tj. 73,4 %) studentů
v magisterských studijních programech a 412 (tj. 7,2 %) studentů v doktorských studijních
programech. Dále na univerzitě studovalo 20 cizinců – stipendistů a 1 samoplátce.
Z celkového počtu 5 740 studentů MZLU v Brně studuje na Agronomické fakultě 29,4 %
studentů, na Lesnické a dřevařské fakultě 22,3 % studentů, na Provozně ekonomické fakultě
34,1 % studentů a na Zahradnické fakultě 14,2 % studentů.
Tabulka č. 2

Počty studentů MZLU v Brně ke dni 31. 10. 2001
Skupiny oborů

Kód skupiny
kmen. oborů

Studenti ve studijním
programu
bak.
mag.
dokt.
45
45
1 080
53
167
2 155
244

Celkem
studenti

991

80

1 972

4 226

422

5 761

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
901
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
1 113
Pozn.: Údaje jsou uvedeny včetně cizinců (stipendistů a jinoplátců)
Tabulka č. 2a

45
1178
2 566

Počty studentů MZLU v Brně ke dni 31. 10. 2001 – cizinci
Skupiny 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

Kód skupiny
kmen. oborů
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
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Studenti ve studijním
programu
bak.
mag.
dokt.
3
15
7
4
62
5

Celkem
studenti
3
22
71

12

12

4

28

16

89

19

124

V roce 2001 na MZLU v Brně úspěšně absolvovalo studium celkem 865 studentů, což
představuje 16,2 % ze studujících ve všech typech a formách studia. Z tohoto počtu
bylo 2,7 % absolventů bakalářských studijních programů, 91,6 % absolventů magisterských
studijních programů a 5,7 % absolventů doktorských studijních programů.

Tabulka č. 3

Počty absolventů MZLU v Brně k 31. 12. 2001
Skupiny 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

Tabulka č. 4

Kód skupiny
kmen. oborů
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.
7
110
7
19
425
26

Celkem
absolventi
7
117
470

4

258

9

271

23

793

49

865

Počty neúspěšných studentů MZLU v Brně k 31. 10. 2001
Skupiny 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

Kód skupiny
kmen. oborů
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

Neúspěšní studenti ve stud.
programu
bak.
mag.
dokt.
3
4
86
7
43
267
23

Celkem
neúspěšní stud.
3
97
333

54

49

13

116

101

402

46

549

4.4 Zájem o studium a výsledky přijímacího řízení
Při hodnocení zájmu o studium na MZLU v Brně v roce 2001 můžeme konstatovat, že ve
srovnání s rokem 2000 jsme zaznamenali zvýšený zájem o studium na naší univerzitě. Jestliže
v roce 2000 byl celkový počet přihlášek 5 073, tak v roce 2001 to bylo 6 861 přihlášek, což
představuje asi 35% nárůst.
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Zájem uchazečů o studium na MZLU v Brně je uveden v tabulce č. 5. V následujících
tabulkách č. 5a – 5f je podrobně vyhodnoceno chování uchazečů a výsledky přijímacího
řízení po jednotlivých fakultách a oborech.
Tabulka č. 5

Zájem uchazečů o studium na MZLU v Brně pro akademický rok 2001/2002

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 veřejno-spr. činnost
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Obory z oblasti psychologie
Vědy a nauky o kultuře a umění
Vysvětlivky:

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

zapsaných 5)

přijatých 4)

přijetí 3)

Kód skupiny kmen.
oborů

Přihlášených 2)

Skupiny oborů

Podaných
přihlášek 1)

Počet

6 861

2 377

1 607

793
1 978

464
1 008

320
691

4 090

905

596

1) Počet všech podaných přihlášek.
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. 5a

Počet uchazečů a přijatých studentů v bakalářských a magisterských
studijních oborech prezenčního studia v letech 2000 a 2001
Počet uchazečů
v roce
2000
2001

Fakulta, studijní obor

Počet zapsaných
k 31.10.
2000
2001

Bakalářské studium
Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu
Všeobecné zemědělství
Výroba a distribuce potravin
Magisterské studium
Agroekologie
Fytotechnika
Odpadové hospodářství
Provoz techniky a automobilová doprava
Technologie potravin
Všeobecné zemědělství
Zootechnika

31
10
31

44
7
59

15
15

22
33

92
43
31
106
169
83
148

128
80
46
130
246
143
170

55
28
17
35
75
45
73

64
43
21
40
124
73
90

AF celkem

744

1053

358

510
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Tabulka č. 5a (pokračování)
Bakalářské studium
Hospodářsko-správní činnost a podnikání v lesnictví
Hospodářsko-správní činnost a podnikání v dřevozp.p.
Magisterské studium
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
LDF celkem

17
12

8
11

-

-

262
137
269
697

225
224
378
846

113
57
75
245

92
54
116
262

Bakalářské studium
Ekonomická informatika
Ekonomika zemědělství a potravinářství
Finance
Management obchodní činnosti
Manažersko-ekonomický obor
Sociálně ekonomický obor

288
333
512
1 197
-

462
393
772
218
1 512
272

57
42
49
136
-

95
25
78
46
156
74

PEF celkem

2 330

3 629

284

474

Magisterské studium
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradnictví
Zpracování zahradnických produktů

311
180
51

284
220
74

39
92
22

40
118
34

ZF celkem

542

578

153

192

4 284

6 106

1 040

1 438

MZLU úhrnem

Tabulka č. 5b

Počet uchazečů a přijatých studentů v bakalářských a magisterských
studijních oborech kombinovaného studia v letech 2000 a 2001
Počet uchazečů
v roce
2000
2001

Studijní obor
Magisterské studium
Všeobecné zemědělství
AF celkem
Magisterské studium
Dřevařské inženýrství
Lesní inženýrství
LDF celkem
Bakalářské studium
Management obchodní činnosti
Manažersko-ekonomický obor
Sociálně ekonomický obor
PEF celkem
Bakalářské studium
Zahradnictví
ZF celkem
MZLU úhrnem
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Počet zapsaných
k 31.10.
2000
2001

61
61

59
59

33
33

30
30

49
85
134

28
53
81

16
17
33

17
32
49

437
437

106
256
99
461

22
44
29
95

26
64
32
122

157
157
789

154
755

66
66
176

58
259

Tabulka č. 5c

Účast uchazečů o prezenční bakalářské a magisterské studium
u přijímacích zkoušek

Studijní obor
Bakalářské studium
Pozemkové úpravy, ochrana a …
Všeobecné zemědělství
Výroba a distribuce potravin
Magisterské studium
Agroekologie
Fytotechnika
Odpadové hospodářství
Provoz techniky a automobil.doprava
Technologie potravin
Všeobecné zemědělství
Zootechnika
AF celkem

počet
uchazečů

z toho % % přijatých
účastníků z účastníků

z přijatých nastoupilo
do 1. ročníku
%
studentů

PZ

PZ

44
7
59

86,4
57,1
84,7

88,9
0
86

68,7
0
76,7

22
0
33

128
80
46
130
246
143
170

85,9
87,5
87,0
85,4
80,1
85,3
80,0

90,0
87,1
82,5
55,8
91,4
79,5
83,8

64,6
70,5
63,6
64,5
68,8
75,2
78,9

64
43
21
40
124
73
90

1 053

83,4

82,1

70,7

510

Bakalářské studium
Hospodářsko-správ. činnost .. v DP
Hospodářsko-správ. činnost .. v LH
Magisterské studium
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství

11
8

-

-

-

-

225
224
378

78,2
83,0
86,0

69,9
54,3
42,5

74,8
63,4
84,0

92
64
116

LDF celkem

846

80,1

52,7

72,4

262

Bakalářské studium
Ekonomická informatika
Ekonomika zemědělství a potravin.
Finance
Management obchodní činnosti
Manažersko - ekonomický obor
Sociálně ekonomický obor

462
393
772
272
1 512
218

77,7
84,2
88,7
88,2
85,2
87,6

39,6
9,1
20,7
32,1
26,0
25,7

66,9
83,3
54,9
96,1
46,4
93,9

95
25
78
74
156
46

PEF celkem

3 629

85,3

25,1

61,1

474

Magisterské studium
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradnictví
Zpracování zahradnických produktů

284
220
74

91,9
86,4
81,1

16,1
82,1
70,0

95,2
75,6
80,9

40
118
34

ZF celkem

578

88,4

47,0

80,0

192

6 106

84,7

40,6

68,5

1 438

MZLU úhrnem
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Tabulka č. 5d Účast uchazečů o kombinované bakalářské a magisterské studium
u přijímacích zkoušek
počet
uchazečů

Typ studia, obor
Magisterské studium
Všeobecné zemědělství
AF celkem
Magisterské studium
Dřevařské inženýrství
Lesní inženýrství
LDF celkem
Bakalářské studium
Management obchodní činnosti
Manažersko-ekonomický obor
Sociálně ekonomický obor
PEF celkem
Bakalářské studium
Zahradnictví
ZF celkem
MZLU úhrnem

z toho % % přijatých Z přijatých nastoupilo
účastníků z účastníků
do 1. ročníku
PZ
PZ
%
studentů

59
59

66,1
66,1

79,5
79,5

96,8
96,8

30
30

28
53
81

71,4
75,5

85,0
80,0

100,0
100,0

17
32
49

106
256
99
461

68,9
62,9
76,8

37,0
42,2
44,7

96,3
94,1
94,1

26
64
32
122

154
154
755

68,8
68,8
68,2

65,1
65,1
54,2

84,0
84,0
92,8

58
58
259

Tabulka č. 5e Struktura studentů 1. ročníků prezenčního bakalářského a magisterského
studia podle pohlaví, absolvované střední školy a podle krajů
Počet studentů v % podle
Fakulta, studijní obor

pohlaví

absolvované střední školy

kraje

muži

ženy

G

UOM

SOŠ

OŠ

Jm

Sm

Vč

Ok

Pozemkové úpravy, …

45,5

54,5

50,0

-

40,9

9,1

68,2

22,7

-

9,1

Výroba a distribuce potravin

24,2

75,8

27,3

6,0

66,7

-

63,6

27,3

3,0

6,1

Agroekologie

33,9

66,1

50,8

-

47,2

-

44,6

38,5

9,2

7,7

Fytotechnika

51,2

48,8

37,2

-

62,8

-

37,2

55,8

2,3

4,7

Odpadové hospodářství

38,1

61,9

52,4

-

47,6

-

47,6

47,6

-

4,8

Bakalářské studium

Magisterské studium

-

32,5

10,0

57,5

-

57,5

32,5

7,5

2,5

Technologie potravin

Provoz techniky a aut. doprava 100,0
26,6

73,4

59,7

2,4

37,1

0,9

47,6

39,5

6,4

6,5

Všeobecné zemědělství

64,4

35,6

27,4

2,7

69,9

-

43,8

37,0

4,1

15,1

Zootechnika

35,6

64,4

41,1

1,1

56,7

1,1

35,6

36,7

13,3

14,4

AF celkem

43,4

56,6

43,8

2,3

53,0

0,9

46,4

38,2

7,6

7,8

Dřevařské inženýrství

84,8

15,2

33,7

25,0

41,3

-

53,3

37,0

3,3

6,4

Krajinné inženýrství

37,0

63,0

51,8

5,6

42,6

-

42,6

44,5

3,7

9,2

Lesní inženýrství

79,3

20,7

47,4

5,2

47,4

-

23,3

42,2

15,5

19,0

LDF celkem

72,5

27,5

43,5

12,2

44,3

-

37,8

40,9

8,8

12,5

78,9

21,1

56,6

5,6

37,8

-

80,0

14,4

3,3

2,3

Magisterské studium

Bakalářské studium
Ekonomická informatika
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Tabulka č. 5c (pokračování)
Ekonomika zeměděl. a potrav.

20,8

79,2

45,8

4,2

50,0

-

70,8

20,8

-

8,4

Finance

19,7

80,3

46,5

-

53,5

-

63,4

25,4

4,2

7,0

Management obchodní činnosti

28,8

71,2

39,7

2,8

57,5

-

76,7

12,3

2,7

8,3

Manažersko - ekonomický

33,8

66,2

47,0

2,0

51,0

-

77,5

13,9

2,6

6,0

Sociálně- ekonomický obor

13,3

86,7

57,8

-

42,2

-

71,1

26,7

-

2,2

PEF celkem

37,0

63,0

48,7

2,4

48,9

-

74,7

17,2

2,6

5,5

Zahradnictví

33,0

67,0

44,1

5,1

50,8

-

29,7

33,9

7,6

28,8

Zahradní a krajinářská arch.

15,0

85,0

70,0

-

30,0

-

30,0

17,5

2,5

30,0

Zpracování zahrad. produktů

82,3

17,7

35,3

5,9

58,8

-

61,8

8,8

-

29,4

ZF celkem

38,0

62,0

47,9

4,2

47,9

-

35,4

26,0

5,7

32,9

Magisterské studium

Tabulka č. 5f

Struktura studentů 1. ročníků kombinovaného bakalářského a magisterského studia
podle pohlaví, absolvované střední školy a podle krajů

Typ studia, obor
Magisterské studium
Všeobecné zemědělství
AF celkem
Magisterské studium
Lesní inženýrství
Dřevařské inženýrství
LDF celkem
Bakalářské studium
Management obchodní činnosti
Manažersko-ekonomický obor
Sociálně ekonomický obor
PEF celkem
Bakalářské studium
Zahradnictví
ZF celkem

pohlaví
muži ženy

Podíl studentů v % podle
absolvované střední školy
G
UOM SOŠ
OŠ
Jm

kraje
Sm
Vč

Ok

50,0
50,0

50,0
50,0

23,3
23,3

6,7
6,7

66,7
66,7

3,3
3,3

43,3
43,3

53,3
53,3

-

3,4
3,4

93,6
94,1
93,9

6,2
5,9
6,1

12,5
8,2

12,5
58,8
28,6

65,6
41,2
57,1

9,4
6,1

40,4
29,4
32,6

34,4
32,3
34,7

21,9
5,9
16,3

3,3
32,4
16,4

34,6
34,4
40,6
36,1

65,4
65,6
59,4
63,9

38,5
65,6
28,1
50,0

3,8
3,1
9,4
4,9

57,7
31,3
62,5
45,1

-

92,4
82,8
78,1
83,6

13,5
18,7
3,3

3,8
4,7
11,5

3,8
1,6

58,6
58,6

41,4
41,4

20,7
20,7

20,7
20,7

50,6
50,6

-

65,5
65,5

20,7
20,7

-

13,8
13,8

Vysvětlivky k tabulkám 5e, 5f:
G
gymnázium
UOM učební obor s maturitou
SOŠ
střední odborná škola
OS
ostatní školy (včetně již absolvované VOŠ)

4.5 Inovace již uskutečňovaných studijních programů
Obsahová náplň předmětů jednotlivých studijních programů a oborů realizovaných
fakultami MZLU v Brně je průběžně upravována a doplňována o aktuální poznatky praxe a
vědy. Průběžně je inovována a rozšiřována také nabídka volitelných předmětů, pomocí
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kterých si studenti profilují svoji užší specializaci. V rámci inovace dochází i k přesouvání
předmětů z hlediska jejich lepší návaznosti.
K inovaci studijních programů přispěla i reakreditace a akreditace studijních programů,
která proběhla na PEF v roce 2001 a na ostatních fakultách univerzity byla dokončena
v prvním čtvrtletí roku 2002.
4.6 Možnosti studia handicapovaných studentů
Handicapovaní studenti, studující na naší univerzitě, nejsou nijak diskriminováni.
Technickými úpravami přístupu do budov a učeben i opatřeními organizačními se těmto
jednotlivcům snažíme jejich studium maximálně usnadnit.
4.7 Využití kreditního systému
Evropský kreditní systém ve smyslu akumulace i přenosu kreditů je na MZLU v Brně
využíván na všech fakultách. Pro tento účel byly na univerzitě vytvořeny potřebné podmínky
úpravou Studijního a zkušebního řádu MZLU v Brně, který byl registrován MŠMT ČR.
Konkrétní stav v zavádění kreditního systému na naší univerzitě je následující. Provozně
ekonomická fakulta jej zavedla od akademického roku 1993/94 ve všech studijních
programech a ročnících. Na ostatních fakultách univerzity je tento systém zaváděn postupně
s tím, že je v současné době platný pro všechny studijní programy v prvních dvou ročnících
studia. Celý proces bude na Agronomické fakultě, Lesnické a dřevařské fakultě a Zahradnické
fakultě ukončen v roce 2005.

5. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Do rozvoje informačních a komunikačních technologií, který patří k prioritám univerzity,
vkládá MZLU v Brně nemalé finanční prostředky. 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
MZLU v Brně, na jejímž základě je budován nový „univerzitní informační systém“.
5.1 Stav ICT na univerzitě
Do počítačové sítě MZLU v Brně je zapojeno 1 209 počítačů. Dalších 198 přípojek je
přístupných na studentských kolejích J. A. Komenského. Do sítě Zahradnické fakulty MZLU
v Brně se sídlem v Lednici na Moravě je připojeno 150 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, v 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.
Fakultní informační systém je v provozu na Provozně ekonomické fakultě. Postupně je
budován univerzitní informační systém, který budou využívat všechny fakulty univerzity.
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5.2 Rychlost koncových připojení
Areál MZLU v Brně je připojen do sítě CESNET 2 optickým kabelem. Přenosová rychlost
spoje je 150 Mbps. Zahradnická fakulta MZLU v Brně v Lednici na Moravě je připojena
bezdrátovým spojem o přenosné rychlosti 10 Mbps. Provozně ekonomická fakulta zahájila
přechod od přenosné technologie ATM na gigabitovou technologii Packet over SONET (2,5
Gbps). Práce budou dokončeny v roce 2002 a umožní tím provoz v rámci technologie
CESNET 2.
5.3 Superpočítače na univerzitě
MZLU v Brně nevlastní žádný superpočítač, ale má zajištěn přístup k této výpočetní
technice instalované na jiných brněnských školách (na Vysokém učení technickém v Brně a
Masarykově univerzitě v Brně).
5.4 Dostupnost informačních zdrojů
Elektronické informační zdroje a všechny služby sítě Internet jsou přístupné ze všech
počítačů na MZLU v Brně. Pracovníci, kteří počítač nemají, mohou využívat počítače
v Informačním centru. Pro usnadnění přístupu k informačním zdrojům v počítačové síti
z domova je instalován terminálový server. Tento server pro dial-up přístup je využíván
zaměstnanci i studenty univerzity.
Přístup k informačním zdrojům je umožněn i v Informačním centru, které má 52 počítačů
připojených na Internet v pracovních dnech od 7 do 21 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin a
dále na většině počítačů, umístěných na jednotlivých pracovištích univerzity připojených na
Internet, a na detašovaném pracovišti Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Návštěvnost
Informačního centra přesahuje 1 000 uživatelů denně. Ze všech pracovišť je přístupný i
interní elektronický systém, umožňující vedení studijní agendy, prozatím jen na Provozně
ekonomické fakultě.
Závěrem lze tedy konstatovat, že univerzita má uspokojivě vyřešen přístup k informačním
zdrojům jak vnitřním, tak i vnějším.
5.5

Univerzitní knihovna

Ústřední knihovna MZLU v Brně má 360 tisíc knižních jednotek, od roku 1992 používá
elektronickou katalogizaci a retrospektivně katalogizuje starší fondy. Evidovány jsou i
audiovizuální a multimediální dokumenty, které jsou buď nakupovány, nebo je vyrábí
Audiovizuální centrum univerzity. Katalog je zpřístupněn prostřednictvím webových stránek
univerzity pro vnitřní i externí uživatele. Univerzita je členem několika konsorcií (EIFL, Web
of Science, Elsevier, Virtuální polytechnická knihovna, CABI), které umožňují výběr
potřebných dokumentů v elektronické formě ze zahraničních fondů přímým přístupem přes
počítačové sítě. V roce 2001 byly převedeny absenční výpůjční služby ústřední knihovny na
elektronickou bázi se současným odstraněním vyplňování písemných výpůjčních stvrzenek.
5.6 Stav evidence knihoven univerzity
Celouniverzitní pracoviště Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb (podle § 22,
odst. 1, písm. c), zákona č. 111/1998 Sb.), jehož oddělením je i ústřední knihovna, bude
v průběhu roku 2002 registrováno jako základní knihovna podle zákona č. 257/2001 Sb.,
který nabyl účinnosti 1. 1. 2002. K tomu je připravován i nový knihovní řád.
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5.7 Nově budované prvky informační infrastruktury MZLU v Brně
Neustále pokračuje rozvoj počítačové sítě na univerzitě, zvyšují se počty počítačů
v Informačním centru a knihovnicko-informačních službách. V roce 2001 byla komplexně
modernizována největší univerzitní posluchárna, která byla vybavena multimediálními
didaktickými prostředky (vizualizér, dataprojektor, videorekordér, DVD, matnice, počítač na
síti, elektronický řídící systém s přístupem na čipovou kartu). Počítačové učebny na
Provozně ekonomické fakultě a specializované laboratoře se systémy CAD/CAM byly
vybudovány pro studium dřevařského oboru Lesnické a dřevařské fakulty.
Součástí této problematiky je i nově budovaný univerzitní informační systém, který
napomáhá organizaci a řízení studia, studijní agendy a dalších záležitostí se studiem
spojených.
Nákupy informačních zdrojů pro potřeby výuky, vědy a výzkumu jsou centralizovány a
zabezpečuje je Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb 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.
5.8 Zapojení do evropských projektů vysokorychlostních sítí a GRIDů
MZLU v Brně je zapojena do řešení evropských projektů vysokorychlostních sítí pouze
formou svého členství ve sdružení CESNET.
5. 9 E-learning
Výuka systémem e-learningu na žádné z fakult univerzity neprobíhá. V současné době se
tato forma výuky připravuje. Multimediální aplikace vyžadují odpovídající zdroje. Na
fakultách univerzity byly zahájeny práce na řešení potřebné technické infrastruktury, a to i ve
spolupráci s jinými českými univerzitami.

6. VÝZKUM A VÝVOJ
6.1 Zaměření výzkumu a vývoje na MZLU v Brně
Priority výzkumné a vývojové činnosti na MZLU v Brně vyplývají z novelizované
„Koncepce rozvoje MZLU v Brně“ a „Dlouhodobého záměru MZLU v Brně“, tj. ze zaměření
šesti deklarovaných výzkumných záměrů fakult univerzity, řešených grantových projektů a
v omezené míře ze zaměření problematiky řešené s institucionální podporou. Různorodosti
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. Zaměření vědecko-výzkumné
činnosti na fakultách MZLU v Brně a soustředění disponibilní vědecko-výzkumné kapacity
na řešení výzkumných záměrů se v roce 2001 nezměnilo.
Výzkumné projekty Agronomické fakulty jsou zaměřeny na teoretické i praktické aspekty
biologie a pěstování rostlin, biologie a chovu živočichů a jejich praktické využití
v zemědělství, jsou sledovány otázky vlivu ekologických faktorů na zemědělskou produkci.
Výzkum se rovněž uskutečňuje v oblasti technického zabezpečení zemědělské produkce.
Vědecko-výzkumná činnost Lesnické a dřevařské fakulty zahrnuje projekty základního,
aplikovaného a ověřovacího výzkumu v oblasti státní lesnické politiky České republiky. Řada
projektů je zaměřena na horské oblasti s antropogenně ovlivněnými lesy, na jejich
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ekologickou stabilitu, biodiverzitu, celospolečenské funkce a jejich přestavbu na lesy blízké
přírodě. Dominantní podíl měly úkoly biologicky zaměřené, z technických se profilovaly
především projekty dřevařského oboru.
Prioritami Provozně ekonomické fakulty jsou cíle a metody agrární politiky České
republiky, zaměření na konkrétní spolupráci se zahraničními partnery, zavádění celoživotního
vzdělávání a realizace evropských studií v různých ekonomických oborech.
Vědecká a výzkumná činnost Zahradnické fakulty je dlouhodobě zaměřena na aplikovaný
výzkum u teplomilných druhů zelenin, léčivých a kořeninových rostlin, s následnou
posklizňovou úpravou a technologiemi zpracování. Výzkum na oboru zahradní a krajinářské
architektury je zaměřen na obnovu památek krajinářské architektury v zahradním umění, a to
se zřetelem na podporu ekologie krajiny a biotechniky vegetačních prvků v zahradní a
krajinářské tvorbě.
6.2 Organizační, personální a materiální stránka
Organizace vědecko-výzkumné činnosti na MZLU v Brně je vedena snahou o optimální
kompromis mezi povinností uskutečňovat výzkum a vývoj ve všech 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.
Institucionální finanční prostředky na nespecifikovaný výzkum jsou poskytovány
veřejným vysokým školám v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 5. ledna 2000 č. 16 o
Národní politice výzkumu a vývoje ČR, od roku 2001 formou dotace. Účelem této dotace je
podněcovat a podporovat tu výzkumnou a vývojovou činnost vysokých škol, která je
neoddělitelně spojena se vzděláváním – s akreditovanými studijními programy. Částka
vyčleněná na tuto dotaci je stanovena Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj v rozsahu 9 %
celkové státní podpory pro výzkum a vývoj. Pro rok 2001 se jednalo o částku rovnající se
1,04 miliardy Kč. Vysokým školám jsou tyto prostředky rozdělovány zejména podle jejich
úspěšnosti v získávání finančních prostředků ve výzkumné a vývojové činnosti financované
ze státního rozpočtu ČR a z prostředků EU na podporu zahraničních projektů. Jedná se tedy
především o prostředky získané univerzitou na řešení projektů výzkumu a vývoje, grantových
projektů a výzkumných záměrů univerzity. Rozhodující je rovněž počet absolventů
v doktorských studijních programech a počet habilitovaných akademických pracovníků. Právě
obnova pedagogického sboru, a to z hlediska věkové i kvalifikační struktury, představuje
strategický předpoklad pro úspěšný rozvoj univerzity.
Z částky 1,04 miliardy Kč činil podíl pro naši univerzitu 3,54 %, což nás opět zařazuje
k těm úspěšnějším vysokým školám. Dotace na nespecifikovaný výzkum byla v rámci naší
univerzity dále posílena částkou téměř 83 mil. Kč, která zahrnuje podporu šesti výzkumných
záměrů univerzity, podporu rozvojových a vzdělávacích programů a projektů vysoké školy,
podporu grantových projektů a zakázek řešících specifickou výzkumnou problematiku. Tento
významný finanční zdroj, získaný především úspěšným výběrovým řízením a posouzením
v grantových agenturách ČR a programech MŠMT ČR, představuje posílení rozpočtu
univerzity o 17,46 %. Pokud bereme v úvahu i finanční zdroje, které se přímo nezapočítávají
do základní tvůrčí činnosti, představuje tento podíl téměř 25 %. Z toho podíl grantových
projektů GA ČR představuje 7 %, projektů MZe ČR 11 %, rozvojových projektů FRVŠ 9 %,
podpory zahraničních grantů, mobilit učitelů a studentů 14 % a výzkumných záměrů
univerzity 47 %. Podíl těchto finačních prostředků na jednoho učitele univerzity dosahuje
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částky přes 200 tis. Kč a zvyšuje se ve srovnání s rokem 2000 o 13 %. K tomu je nutno
poznamenat, že v aktivitě při získávání těchto prostředků přetrvávají dosud na naší univerzitě
velmi značné rozdíly mezi fakultami i mezi jednotlivými ústavy.
Připravovaná Národní politika výzkumu a vývoje České republiky klade důraz na výsledky
vědy a výzkumu, jejichž efektivnost a význam jsou hodnoceny transparentními a nezávislými
postupy. MZLU v Brně usiluje na úseku rozdělování disponibilních finančních prostředků o
to, aby základním kritériem byly právě výsledky hodnocených projektů a odborné činnosti
pracovišť a zásada, že lepší dostávají více a počítat se strukturací podle míry zapojení do
kvalitního výzkumu. Cílem je podporovat takové výzkumné týmy a pracoviště, které mají
nejen sumu vědomostí, ale především znají způsoby, jak s nimi standardními vědeckými
metodami pracovat.
Mezi dosud významnější presentované výsledky výzkumu našich pracovníků patří např.
na Agronomické fakultě objev neobvyklého výskytu a konfigurací regulátorů buněčného
cyklu v definovaných liniích embryonálních nádorových buněk, což je významným přínosem
pro výzkum vzniku a proliferaci nádorových buněk. Monograficky byly zpracovány evropské
druhy čeledi Sesidae jako výsledek mnohaletého terénního i laboratorního výzkumu. Jedná se
o první ucelené zpracování této čeledi v evropském měřítku, které obsahuje všechny dosud
známé evropské taxony (vydalo dánské nakladatelství Apollo Books). Byla založena DNA
banka prasat, molekulárně genetické charakteristiky plemen BU a L v ČR, BO, D a jatečných
hybridů. Posouzením vlivu cholesterolu v krvi a kvalitativními ukazateli ejakulátů býků
českého strakatého a černostrakatého plemene byla prokázána pozitivní závislost obsahu
cholesterolu a mobility spermií v ejakulátu. Byl sledován vliv rozdílných hladin kadmia,
arsenu a berylia v kontaminovaných půdách na obsah těchto cizorodých prvků v hlízách
brambor a bylo prokázáno, že negativní koncentrace těžkých kovů soustřeďujících se
v nadzemních částech rostlin ovlivňuje výnos a kvalitu hlíz. Byly získány základní údaje o
složení populace ryb a úrovni obsahu významných těžkých kovů v rybách, bentosu, vodě a
sedimentech úseku řeky Bečvy, který bude v příštích letech bezprostředně ovlivňován
provozem továrny Philips v Hranicích na Moravě.
Na Zahradnické fakultě bylo sledováno 60 odrůd révy vinné a sledované genové zdroje
byly využívány ve šlechtění na odolnost proti houbovým chorobám. Byl připraven bezvirový
materiál meruněk a broskvoní pro technické izoláty, zlepšena biologická kvalita výsadbového
materiálu s využitím netradičních postupů v ovocných školkách, vytvořena databáze
mechanizačních prostředků a strojových souprav používaných v ovocnářství a zelinářství,
umožňující variantní návrhy a ověření vhodných pěstitelských technologií konvenčních i
technologií pro integrovanou produkci a byly sledovány technicko – ekonomické parametry
mechanizačních prostředků využívaných při zpracování kompostovací zakládky.
Na Lesnické a dřevařské fakultě byl zpracován a k projednání v Parlamentu ČR předán
návrh zákona o obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin, monograficky byl
zpracován přehled technologií používaných v maloplošném lesním hospodářství Finska,
Švédska, Norska, Estonska, Skotska, Dánska, Rakouska, České republiky, Německa, Belgie
(Vlámska), Francie, Itálie a Španělska a byl vypracován analytický přehled rozdělení ve
struktuře vlastníků, organizaci ploch, využívání zdrojů aj. ukazatelů. Byla zpracována analýza
vývinu kořenového systému smrku pichlavého v imisní oblasti Krušných hor, stanoveny
limity a posouzena rizika využívání produkční funkce lesů ve zvláště chráněných územích
podle kategorií ochrany. Byl vyhodnocen současný stav a stanovena prognóza vývoje lesních
porostů moravskoslezských Beskyd, zpracována monografie s vyčerpávajícím přehledem
všech autochtonních druhů dřevin v ČR a byl sestaven ucelený matematicko – fyzikální
model chování dřeva při statických i dynamických způsobech zatěžování.
Na Provozně ekonomické fakultě byla zpracována monografie z oblasti podnikatelské
etiky s propojením na environmentální problematiku, byl vyhodnocen demografický stav a
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vývoj se zaměřením na zatížení produktivní populace v ČR, provedena analýza
nezaměstnanosti v okresech Jihomoravského kraje, zpracována metoda sociální kartografie
jako alternativa ekonomicko – technokratických metod práce s regiony a komoditami a byly
zpracovány základní okruhy účasti PEF MZLU v Brně v projektu EUROMOVE
k problematice agroturistiky.
Nezanedbatelný význam mezi výsledky řešených projektů představuje rozšíření materiálně
technické základny pracovišť MZLU v Brně. Hodnota finančních prostředků, určených na
pořízení přístrojů investičního charakteru z grantových projektů, představovala v roce 2001
částku více než 15 milionů Kč a umožnila pořídit a zabezpečit kvalitní technické zázemí
vědeckým a pedagogickým pracovištím.
Pokud se budeme zamýšlet nad publikační aktivitou většiny učitelů a vědeckých
pracovníků naší univerzity, která by měla navazovat na jejich vědeckou a výzkumnou činnost,
zaznamenáváme již třetím rokem vzestupný trend v počtu publikací, především původních
vědeckých prací publikovaných v renomovaných vědeckých časopisech u nás nebo
v zahraničí. Celkem bylo v roce 2001 publikováno 1500 prací, z toho 20 monografií, 389
původních vědeckých prací (z toho 133 v zahraničí), v impaktovaných vědeckých časopisech
103 prací (z toho 53 v zahraničí), 977 článků ve sbornících z vědeckých konferencí (z toho
227 v zahraničí), 249 populárněvědeckých prací a bylo zpracováno 558 recenzí, posudků a
expertíz.
Vydávání vědeckého časopisu univerzity Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae
Mendelianae Brunensis zaznamenává značný nárůst počtu příspěvků. V předcházejících dvou
létech bylo vydáno pět čísel za rok, od roku 2001 vychází již šest čísel. Články procházejí
náročným oponentním řízením.
Naše univerzita organizuje každoročně v průměru více než 50 sympozií a vědeckých
konferencí. Mezi nejvýznamnější se řadily v roce 2001 – 17. mezinárodní kongres IPGSA,
XXVIII. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin, VII. konference a technologii
masa, IV. mezinárodní konference doktorandů a studentů, WOODTEC 2001 a FORMEC
2001, seminář k setrvalému lesnímu hospodářství, mezinárodní seminář „Příkladné objekty
ekologicky oprávněného obhospodařování lesů v ČR“, 21. konference o geometrii a
počítačové grafice, semináře Zemědělská politika ČR a vstup do EU, Demografické a sociální
důsledky transformace ČR a SR, Environmentální souvislosti formování struktury
agrokomplexu a jejich vliv na podnikatelské subjekty. 17. mezinárodní konference (IPGSA) o
rostlinných růstových látkách, jejímž pořadatelstvím byla Mezinárodní asociací rostlinných
růstových látek pověřena Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně se uskutečnila
ve dnech 1. až 6. července 2001 na brněnském výstavišti. O uspořádání tohoto prestižního
světového setkání usilovala obec českých rostlinných fyziologů již delší dobu a její přidělení
je nejen výsledkem tohoto snažení, ale především uznáním domácí tradici a výsledkům, jichž
badatelská centra v českých zemích dosáhla. Konference se zúčastnilo šest set vědců, což je
na specializovanou konferenci z oblasti experimentální botaniky úctyhodné číslo. Podstatná
byla skladba a vědecká fundovanost účastníků. Ve svém celku toto shromáždění
reprezentovalo všechny oblasti hormonálního výzkumu i horizonty jeho současného
zaměření. Většina předních odborníků z celkem 42 zemí celého světa byla na tomto setkání
osobně přítomna. Na tomto světovém fóru, jehož program byl velmi pečlivě sestavován
mezinárodním vědeckým výborem, zazněly také přednášky českých odborníků. Konference
byla nesporným úspěchem jak v oblasti vědecké, tak i společenské, prezentací české školy
fyziologie růstu a vývoje rostlin a jejich hormonální regulace a Mendelovy zemědělské a
lesnické univerzity jako garanta a pořadatele konference.
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

34

jiných institucí, mají neocenitelný význam pro udržení živých kontaktů se zemědělskou a
lesnickou praxí, a to pro obě strany. 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. Dílčí smlouvy o spolupráci jsou uzavřeny s řadou
resortních i nevládních výzkumných ústavů. Novým významným prvkem spolupráce bylo
založení společného pracoviště AV ČR a MZLU v Brně, tj. „Laboratoř molekulární
embryologie“.
6.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu
Podíl mezinárodní spolupráce ze zahraničními pracovišti ve výzkumných a vzdělávacích
programech představoval v roce 2001 v poměru k celkovému objemu disponibilních
finančních prostředků z grantových projektů 15 %.
Programy Kontakt, Eureka a Aktion jsou programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu,
vývoji i pedagogické činnosti, podporované v případě úspěšné dohody se zahraničním
partnerem o konkrétní spolupráci dotací MŠMT ČR. Počet získaných dotací je srovnatelný s
rokem 2000, objem získaných finančních prostředků je však téměř o 60 % vyšší. Celkem bylo
v uplynulém roce na řešení projektů těchto mezinárodních programů, dalších grantů ze
zahraničí a aktivit v mezinárodních vzdělávacích programech k dispozici pro naše řešitele 19
milionů korun. Přehled jednotlivých projektů, aktivit a návrhů zapojení do V. Rámcového
programu výzkumu a technologického vývoje Evropské unie pro období let 1999-2002 (11
návrhů), je prezentován na domovské stránce MZLU v Brně (http://www.mendelu.cz).
Významnou součástí vědecké práce jsou zahraniční výměny a zahraniční odborná spolupráce.
Naše pracoviště spolupracují s významnými vědeckými ústavy a univerzitami především ve
SRN, Velké Británii, Švédsku, Rakousku, Itálii, Japonsku a USA. Spolupráce se zahraničními
partnery se soustřeďuje na společné publikování výsledků výzkumu a vývoje a na další formy
vědeckých kontaktů. Uznání odbornosti se promítá i v realizovaných expertízách, výuce,
přednáškách, akceptovaných stážích a studijních pobytech. Rovněž řada našich učitelů je
členem významných vědeckých, výzkumných a odborných společností a institucí v zahraničí.
6.4 Zapojení MZLU v Brně do projektů grantových agentur ČR
V roce 2001 zabezpečovala MZLU v Brně řešení 315 grantových projektů a zakázek
(o 15 % více než v předcházejícím roce) v celkové hodnotě téměř 127 milionů Kč (z toho 15
milionů Kč na investice), což představuje ve srovnání s předcházejícím rokem 2000 navýšení
o 14 %. Projekty (55) zahrnuté do Centrální evidence projektů (CEP), které jsou rozhodující
při tvorbě rozpočtu vysokých škol, představují 75 milionů Kč. Změna pravidel v započítávání
grantů do CEP nepřiznává univerzitě např. řešení spoluřešitelských grantů v celkové hodnotě
téměř 9 milionů Kč.
Tabulka č. 6
Ukazatel

AF

Přehled grantových projektů a zakázek řešených na MZLU v Brně v roce 2001

GA
ČR

MZe
ČR

MŠMT
ČR

MŽP ČR

GA AV
ČR

MMRo
ČR aj.

P

tis.Kč

P

tis.Kč

P

tis.Kč

P

tis.Kč

P

tis.Kč

P

tis.Kč

25

6590
420

34

6357
x

39

48614
7724

x

x

x

x

x

x
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Zahranič.
granty
a
programy
P tis.Kč

P

tis.Kč

P

tis.Kč

P

tis.Kč

3

32

1785
x

135

64749
8144

20

45580

1403
x

Zakázky

Celkem

Celkem
v CEP

Tabulka č. 6 (pokračování)
ZF

4

673

15

3778

19

LF

9

1659

7

2089

25

PEF

2

83

4

750

17

R

x

x

x

x

3

Socra
tes
ŠLP
Celkem

x

x

x

x

x

x
40

x
9005
420

1
62

600
13574

x
10
3

6069
2053
14576
2298
6038
545
3272
733

x

x

x

x

1

330

x

x

3

20

42

4

984

2

259

x

x

3

55

4323

105

x

x

x

x

2

266

2

3630
1586
3190

2

120

29

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

1

9320

x

x

1

x
78568
13353

x
4

x
984

x
2

x
259

3

x
596

x
9

x
19052
1586

x
92

x
6248

1
315

10869
2053
27520
3884
10447
545
3272
733
9320
600
126777
15359

9

4144

20
4

1791
0
4866

1

2330

1

9320

1
55

600
7543
0

Pozn.: P = počet projektů, číselné údaje v tis. Kč = celková částka
z toho investice
Tabulka č. 7 Podíl grantových finančních prostředků a zakázek na rozpočtu univerzity
Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Rozpočet MZLU v Brně v tis.
Kč
280 000
307 000
292 000
301 000
296 000
264 000

Podíl českých agentur a zakázek (%)
17, 6
15, 1
14, 7
14, 2
35, 5
41

Podíl prostředků na
zahr.granty,programy
2, 0
2, 1
3, 4
2, 6
3, 6
6,7

Celkem (%)
19, 6
17, 2
18, 1
16, 8
38, 1
47,7

V roce 2001 jsme získali na všechny projekty a zakázky celkem 126, 777 mil. Kč, což
představuje poměrně vysoký podíl na celkovém rozpočtu univerzity. Ten se navýšil téměř o
48 %, což je více o 12 % proti roku 2000. Rozhodující podíl představuje finanční dotace na
výzkumné záměry fakult, která činí téměř 59 milionů Kč.
Projekty zahrnuté do Centrální evidence projektů (CEP), které jsou brány v úvahu při
rozpočtu vysokých škol, představovaly necelých 76 milionů Kč; z toho připadalo 60 % na AF,
podíl LDF je 24 %, na ZF a PEF shodně 6 %, rektorátu 3 % a ŠLP Křtiny 1 %.
Tabulka č. 8

Přehled grantových projektů z Grantové agentury ČR
Ukazatel
Fakulta
AF
ZF
LDF
PEF
MZLU

Granty
GA ČR
počet tis.Kč
15
3875
1
88
7
1485
1
66
24
5514

Granty GA ČR
spoluřešitelé
počet
tis.Kč
10
2715
3
585
2
174
1
17
16
3491

Celkem
počet
25
4
9
2
40

tis.Kč
6590
673
1659
83
9005

Prostředky získané z GA ČR se proti roku 2000 snížily o 5 %, nově zahajovaných grantů
bylo méně než jich končilo řešení. Tradičně si velmi dobře vedli absolventi doktorských
programů, kteří jsou schopni připravit velmi dobré návrhy projektů.
Tabulka č. 9
Ukazatel
AF
ZF

Přehled grantových projektů a zakázek Ministerstva zemědělství ČR
Granty NAZV
řešitelé, počet,
tis.Kč
4
1979
8
1085

Granty NAZV
spoluřešitelské,
počet, tis. Kč
31
4378
7
2693

36

Zakázky
počet, tis. Kč

Celkem
počet, tis. Kč

32
3

67
18

1785
20

8142
3798

Tabulka č. 9 (pokračování)
LDF
PEF
ŠLP
MZLU

6
2
1
21

1889
565
600
6118

1
2
x
41

200
185
x
7456

55
2
x
92

4323
120
x
6248

62
6
1
154

6412
870
600
19822

Z resortu MZe ČR jsme obdrželi téměř o 40 % více finančních prostředků než v roce 2000.
Podstatnou část těchto prostředků představují nové projekty (22) a zvýšení finančních
prostředků o 21 % a dále zakázky. Do výběrového řízení NAZV Mze ČR bylo podáno
dostatek kvalitních návrhů projektů; přidělení grantu mimo resort zemědělství je však stále
obtížnější a objem finančních prostředků věnovaných ministerstvem do výběrového řízení
stále klesá.
Tabulka č. 10
Uk.

LI, INGO
P

Výzkumné projekty financované ze zdrojů resortu školství
FRVŠ

AF

1

tis.
Kč
20

ZF

x

x

10

LF

x

x

16

PE
F
Rek

x

x

13

1

2

Celke
m

1

2330
700
2350
700

LP,COST

Kontakt

Eureka

AKTION
CEEPUS
P tis.Kč

P

tis.Kč

P

tis.Kč

1

40594
6196
3466
702
10610
1280
4235
545
x

V. centra

V. záměry

P

tis.Kč

P

tis.Kč

P

tis.Kč

P

tis.Kč

31

4781
863
2316
1351
2272
838
1131
x
942
33
11442
3085

x

x

1

250

x

x

2

164

1

1

67

3

59

x

x

2

20

x

2605
665
x

2

1

37

2

547

1

125

x

x

2

x

970
180
x

1

20

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

1037
180

6

366

2

547

5

309

1

2605
665

6

72

2

58905
8723

Rozvoj.
pr
P tis.Kč

P

tis. Kč

1

200

38

2

155

19

x

x

24

2

652

17

x

x

3

5

1007

101

48614
7724
6083
2053
14561
2298
6038
545
3272
733
78568
13353

Celkem

Pozn.: P = počet projektů, číselné údaje v tis. Kč = celková částka
z toho investice

Vybrané ukazatele z tabulky č. 10
a) Národní programy:
Program
Počet programů
Objem finančních prostředků

LS
4
879

LN
1
2605

LP
2
702

LI
1
2330

b) Mezinárodní programy:
Program
Počet programů
Objem finančních prostředků

c)

OE
2
547

OC
1
335

OK
x
x

Zapojení v programech FRVŠ:

Počet přijatých projektů
72

Přidělené finanční prostředky
investiční
neinvestiční
celkem
3085
8357
11442
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LA
1
20

ME
6
366

Finanční prostředky poskytnuté resortem MŠMT ČR představují 62 % veškerých
finančních zdrojů z grantů a zakázek univerzity v roce 2001; významné a zcela zásadní jsou
dotace na výzkumné záměry fakult a dotace na projekty Fondu rozvoje vysokých škol.
Tabulka č. 11

Výzkumné záměry MZLU v Brně - hodnocení roku 2001

Ukazatel

AF

ZF

LDF

PEF

MZLU

Počet

1

2

2

1

6

Příspěvek
MŠMT ČR
v roce 2000

28 498
7 500

3 150
900

6 676
2 000

3 850
600

42 174
11 000

Příspěvek
MŠMT ČR
v roce 2001

40594
6196

3466
702

10610
1280

4235
545

58905
8723

Pozn.: Číselné údaje v tis. Kč = celková částka
z toho investice

Řešení výzkumných záměrů fakult probíhalo v roce 2001 v souladu se stanovenými
metodikami, podle plánu a dispozic odpovědných garantů. Plánované cíle pro rok 2001 byly
splněny a byla získána řada nových výsledků. Významným posláním výzkumných záměrů
byla také podpora tvůrčí činnosti pregraduálních i postgraduálních studentů.
Obsahové zaměření všech výzkumných záměrů MZLU v Brně bylo v průběhu
hodnoceného období v souladu se současnými požadavky na výzkum v evropském prostoru
v oblasti biologie, zemědělství, zahradnictví, potravinářství, lesnictví, dřevařství, ekonomie a
ekonomiky a odpovídalo rovněž koncepčnímu zaměření formulovanému v dlouhodobých
záměrech univerzity i jednotlivých fakult a ve statutech těchto subjektů.
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. Součástí
výzkumných záměrů MZLU v Brně se stalo i několik grantově financovaných projektů
s podporou Evropské unie a řada nových návrhů projektů byla v roce 2001 připravena pro V.
Rámcový program Evropské unie. Součástí výzkumných záměrů se staly rovněž čtyři
výzkumné projekty programu „Posílení výzkumu na vysokých školách“. Na řešení
výzkumných záměrů MZLU v Brně se v roce 2001 podílelo celkem 143 profesorů a docentů,
dalších 149 odborných pracovníků a 229 studentů v magisterských a doktorských studijních
programech.
V rámci výzkumných záměrů MZLU v Brně bylo celkem publikováno 201 původních
vědeckých prací, 4 monografie, 26 autorizovaných projektů, 438 vědeckých sdělení ve
sbornících z konferencí a vědeckých seminářů, 112 abstrakt, bylo uspořádáno 31 vědeckých
konferencí a seminářů, publikováno dalších 71 původních vědeckých prací, které úzce
souvisejí s problematikou výzkumných záměrů. V souvislosti s řešením výzkumných záměrů
bylo zpracováno celkem 83 diplomových prací, 30 disertačních prací studentů v doktorských
studijních programech, 4 práce absolventů v bakalářských programech, 6 učebních textů, 11
výzkumných zpráv a 3 expertízy. Pro potřeby zemědělské praxe bylo uspořádáno 187
odborných přednášek. V souvislosti s řešením výzkumných záměrů se uskutečnilo rovněž 29
zahraničních pracovních cest.
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7. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI
7.1 Kvalifikační a věková struktura
Tabulka č. 12 Věková struktura akademických pracovníků MZLU v Brně k 31. 12. 2001
Pedagogičtí pracovníci
docenti
odborní asist. asistenti
52
1
2
70
20
74
38
71
29
19

Věk
profesoři
do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
nad 70 let
celkem

Tabulka č. 13

3
21
23
2
49

89

externí

Vědečtí pracovníci
výuka / bez výuky

5
3
1

1

4
2
1
7

9

Počet externích a interních pracovníků MZLU v Brně (fyzické a přepočtené počty)
k 31.12.2001
Pedagogičtí pracovníci

Pracovníci
Interní

286

lektoři

Fyzické
osoby
přepočtení
Fyzické
osoby
přepočtení

profesoři
49

docenti
89

odb. asist. asistenti
286
1

lektoři

Vědečtí
pracovníci
137

42,626

81,544

231,790

0,996

106,273

16

29

141

9

43

0,260

0,425

1,863

0,029

0,652

V roce 2001 bylo po úspěšném řízení jmenováno 11 nových profesorů (z toho tři externí),
spisy dalších tří byly postoupeny k řízení MŠMT ČR. Na základě habilitačního řízení převzali
dekrety čtyři noví docenti (z toho dva externí), dva docenti byli také po úspěšných
obhajobách doktorských disertačních prací jmenováni doktory zemědělsko-lesnických věd
(DrSc.).
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8. HODNOCENÍ ČINNOSTI
8.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na MZLU v Brně
V této oblasti činnosti se všechny fakulty MZLU v Brně řídí vypracovaným interním
systémem hodnocení kvality studia. Systém hodnocení kvality je zaměřen do tří hlavních
oblastí – kvalita výukového procesu, účelnost a vhodnost zařazených předmětů a uplatnění
absolventů na trhu práce. Potřebné informace jsou získávány od uchazečů, studentů i
absolventů formou dotazníkového průzkumu.
Získané informace byly v maximální míře použity i při reakreditacích a akreditacích
studijních programů zajišťovaných jednotlivými fakultami. Do systému hodnocení, který
zahrnuje i pravidelné hodnocení pracovníků ústavů fakult zpracovávané příslušnými
vedoucími ústavů, jsou zapojeni také studenti doktorských studijních programů.

9.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ

9.1 Zapojení univerzity do mezinárodních programů a zahraniční mobilita studentů
a akademických pracovníků MZLU v Brně v rámci těchto programů
V programu SOCRATES měla MZLU v Brně v roce 2001 kromě vlastního
institucionálního projektu (mobilita studentů a učitelů, zavádění ECTS) účast v 1. Evropském
Modulu (EM) a CDA (projekt pro rozvoj učebních osnov) „Wine Marketing a European
Master in GIScience“ a dále partnerství v tzv. intenzivních programech „Novel and
Functional Foods“, „Compared Animal chains in Europe“, „European Agribusiness“ a
„Quality Mangement in Europe“. V rámci těchto aktivit vycestovalo celkem 7 učitelů a 12
studentů, jejichž počty jsou zahrnuty do tabulky vysílaných pracovníků. Zbytek tvoří
studentské a učitelské mobility. K dalším aktivitám patří účast v tématických sítích programu
SOCRATES AFANet a THENUCE.
Univerzita není zapojena v podprogramech programu SOCRATES Comenius, Grundtvig,
Lingua, Minerva.
V rámci programu LEONARDO DA VINCI je zapojena Lesnická a dřevařská fakulta
MZLU v Brně jako partner dvou pilotních projektů EDUFOREST („European network of
forestry training centres“) a ILEFOGOS („Interactive learning of vocational German for
forestry staff“).
V programu CEEPUS má MZLU v Brně celkem tři projekty – celouniverzitní projekt
„The Agriculture of Central Europe in Reflection of EU Accession“, projekt Zahradnické
fakulty „Green Network“ a projekt Lesnické a dřevařské fakulty „Biology-geologyeconomy“. V rámci tohoto programu neproběhl doposud velký počet mobilit, přesto
v poslední době došlo k nárůstu aktivit.
V programu AKTION byly v roce 2001 aktivní čtyři projekty, z toho tři na Agronomické
fakultě („Problém šťovíku v lukařství“, „Význam vodní bilance jako stresového faktoru pro
rostlinnou produkci v hraniční oblasti Rakouska a Česka 1, 2“) a jeden na Lesnické a
dřevařské fakultě („Mechanizovaná těžba dřeva – produkce, zisk a škody“).
V oblasti ostatních projektů se jedná o projekty Provozně ekonomické fakulty TEMPUS –
„Regional EU Training Centres in EU Affairs“ (projekt byl v roce 2001 ukončen, stejně jako
působnost programu TEMPUS v ČR), EUROMOVE – regionální projekt ke zlepšení
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regionální spolupráce a zvýšení podnikatelské přitažlivosti regionu (partnerství v projektu),
MIBP PECO – regionální projekt pro mobility studentů a učitelů (partnerství v projektu
koordinovaném ESC Chambéry), Jean Monnet – projekt v programu pro tvorbu předmětu,
projekt ÖSI (Rakouský Institut) – adaptační opatření pro zemědělské plodiny ve vztahu
k očekávané změně klimatu v Rakousku a České republice.
V rámci vládních stipendií byly vlivem omezené nabídky rozpisem kvót výjezdy jen
ojedinělé. Kontakty v rámci smluv o přímé spolupráci byly vesměs začleněny do aktivit
programu SOCRATES, pokud jde o členské země EU, s ostatními zeměmi pokračují. V roce
2001 byly učiněny kroky k realizaci dohod o přímé meziuniverzitní spolupráci mimo Evropu,
z nichž dvě byly následně podepsány.
Tabulka č. 14
Program
Počet projektů
Počet vyslaných
studentů
Počet přijatých
studentů
Počet vyslaných
akademických
pracovníků
Počet přijatých
akademických
pracovníků

Tabulka č. 15

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
SocratesErasmus

Comenius

Minerva

Leonardo

6
93

2

11
33

3

18

Ostatní programy

Program
Počet projektů
Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných akademických pracovníků
Počet přijatých akademických pracovníků

Tabulka č. 16

Socrates
Grundtvig
Lingua

Ceepus
3
5
5
2
4

Aktion

Ostatní
6
3
1
33
9

4

7
6

Další studijní pobyty v zahraničí

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

Vládní stipendia
1
1

Přímá meziuniverzitní spolupráce
v Evropě
mimo Evropu
1
1
15
1
6
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10. ČINNOST FAKULT A DALŠÍCH SOUČÁSTÍ MZLU V BRNĚ
10.1 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
10.2 Celoškolská pracoviště
10.2.1 Ústav vědecko – pedagogických informací a služeb
Ústav vědecko – pedagogických informací a služeb zabezpečoval kompletní informační
služby pro potřeby univerzity, a to činností pracovišť audiovizuálního centra, edičního
střediska, ústřední knihovny a informačního centra. Audiovizuální centrum vyrábí
audiovizuální programy, natáčí dokumenty univerzity, zabezpečuje zvukovou a audiovizuální
techniku při odborných akcích, pečuje o didaktickou techniku na učebnách, provozuje interní
informační systém a vede filmotéku a videotéku (databáze téměř 2 800 titulů). Ediční
středisko zabezpečuje výrobu studijních textů (v roce 2001 vyrobeno 77 titulů), dalších
publikací, kopírování, tisk a knihařské práce. Ústřední knihovna zajišťuje centrální akvizici,
katalogizaci a evidenci českých a zahraničních publikací, provádí zahraniční výměnu.
V databázi eviduje přes 350 tisíc knižních jednotek (přes 6 tisíc přírůstků ročně) a téměř 500
titulů odebíraných periodik. Ústřední knihovna má 108 knihoven dílčích. Informační centrum
tvoří prostory vlastního informačního centra, dále čítárna, studovna a útvary rešerší a
meziknihovnických výpůjček. Informační centrum disponuje 142 studijními místy, 90 místy
čtenářskými a 52 počítači s plným vstupem na internet a k celoškolské síti. Umožňuje rovněž
volný výběr ze 7 tisíc knižních titulů a služby 2 kopírek. Za rok 2001 pracoviště vykazuje
téměř 102 tisíce návštěvníků.
10.2.2 Ústav výpočetní techniky
Těžiště činnost ústavu leží v souladu s koncepcí rozvoje ICT na MZLU v Brně v řešení
úkolů spojených s provozem informační a komunikační infrastruktury a v zajištění jejího
rozvoje.
V oblasti výstavby počítačové sítě bylo dosud prioritou umožnit přístup k informačním
zdrojům v počítačové síti co největšímu počtu studentů a pracovníků školy. V současné době
jsou uspokojeny požadavky všech pracovišť na připojení počítačů do počítačové sítě v areálu
univerzity.
Na studentských kolejí J.A.Komenského byla UTP kabeláž přivedena do dalších 93
dvoulůžkových pokojů tak, že je „zasíťováno“ všech 6 pater budovy (186 přípojek na
pokojích a 8 v klubovně), na studentských kolejích v Lednici byla přivedena počítačová síť
do klubovny a klubovna byla vybavena 4 ks počítačů. Na centrálním spínači ACCELAR
1100 byl proveden upgrade instalací karty 2x ethernet 1Gb/s. K této kartě je připojen server
Library (služby ÚVI). Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně je budováno záložní
připojení do sítě BAPS. V roce 2001 byla uzavřena smlouva o věcném břemenu (zajištění
přístupu ke kabelové šachtě pro správce sítě BAPS) a přivedena přípojka do areálu naší
univerzity. Definitivní ukončení druhé větve metropolitní sítě BAPS bude v nově budovaném
objektu, kde bude zřízen uzel gigabitové sítě národního výzkumu CESNET 2.
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V oblasti zajištění provozu centrálních aplikací a správy centrálních serverů pokračoval
proces soustřeďování poskytovaných služeb. Byly zrušeny servery ASTRAL a UVTNT a
instalován nový server LIBRARY, který je určen k zajištění provozu knihovnického
informačního systému, licenčního serveru pro spouštění programu AutoCAD a mimo jiné
uchovává program pro výuku jazyků EURO+. V říjnu roku 2001 byl instalován a
konfigurován firewall na bázi PC, určený k ochraně serveru pro zpracování hospodářských
agend EKON2, který umožňuje přístup na server pouze z určených počítačů.
Neopomenutelnou součástí činnosti ÚVT je i technická péče o výpočetní techniku na
MZLU v Brně. Pracovníci ÚVT provádějí jak opravy nefunkční výpočetní techniky, tak i
modernizace techniky funkční, ale zastaralé. Na IC byl proveden upgrade 28 počítačů.
Současně s prováděním modernizací počítačů vzniká potřeba školit uživatele v používání
nového programového vybavení. ÚVT provedl 23 různých kurzů, kterých se zúčastnilo 170
účastníků (7,4 / kurz).
10.2.3 Botanická zahrada a arboretum
Botanická zahrada a arboretum je pracoviště, které je svým unikátním řešením areálu
známé již v mnoha zemích Evropy. Každým rokem je navštěvováno vysokým počtem
zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, v posledních létech rovněž i studenty
zahradnických škol z Rakouska, Německa a Holandska. BZA se již třicet let systematicky
věnuje údržbě, obnově a zhodnocení areálu, shromažďování a rozšiřování sbírek rostlin.
Významný je také podíl tohoto pracoviště pro pedagogickou činnost, studium rostlin,
praktickou výuku, dále pro vědeckou a v neposlední řadě pro bohatou osvětovou činnost.
Každoročně je BZA pořadatelem několika výstavních akcí. V roce 2001 to byla rozsahem
zcela mimořádná výstava orchidejí, spojená s ukázkami živých tropických motýlů (výstavu
shlédlo téměř 30 tisíc návštěvníků). Jako doprovodná akce výstavy byla uspořádána
mezinárodní konference „Interorchid 2001“. Již tradičně byla konána výstava kosatců „IRIS
2001“. BZA MZLU v Brně se rovněž prezentovala na výstavě „Flóra Olomouc“, kde
v soutěži o nejlépe řešenou expozici získala zlatou medaili a diplom za 1.místo.
10.2.4 Správa kolejí a menz
V roce 2001 došlo k relativnímu poklesu ubytovaných studentů, a to v důsledku snížení
kapacity kolejí. Tato změna je důsledkem úsilí o zkvalitnění ubytování studentů na kolejích
univerzity formou oprav a rekonstrukcí, které byly prováděny v prázdninovém období, aby
nenarušovaly ubytování studentů. V roce 2001 pokračovala rekonstrukce sociálního zařízení a
pokojů na bloku C na Tauferových kolejích, při které byly pokoje přebudovány na buňky se
samostatnými kuchyňkami a sociálním zařízením, včetně vybavení novým nábytkem.
Pokračování této akce je plánováno na rok 2002. Dále byla dokončena rekonstrukce
elektroinstalace na kolejích P. Bezruče v Lednici. Na realizaci těchto finančně náročných akcí
byly získány systémové dotace ve výši 7 mil. Kč. Na prvotní vybavení a opravy na
Tauferových kolejích činila neinvestiční dotace 5 989 tis. Kč a na havarijní opravu požárního
vodovodu byla přidělena škole dotace ve výši 480 tis. Kč. Dále byla realizována oprava
střechy kolejí J. A. Komenského, oprava služebních bytů na Tauferových kolejích, generální
oprava výtahů na kolejích J. A. Komenského, rekonstrukce elektroinstalace bloku C a D na
kolejích v Lednici (II. etapa) a oprava budovy ředitelství SKM. I přes provádění rekonstrukcí
a oprav v předcházejících třech létech je třeba pokračovat v rekonstrukci ubytovacího fondu
univerzity (dokončení přestavby Tauferových kolejí a zahájení přestavby bloku D na kolejích
J. A. Komenského) a zahájit přestavbu menzy tak, aby odpovídala všem technickým a
hygienickým normám.
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10.3 Činnost vysokoškolských statků
Obdobně jako v minulých létech byla činnost vysokoškolských statků MZLU v Brně –
Školního zemědělského podniku Žabčice a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny –
v roce 2001 zaměřena především na praktickou výuku a praxe posluchačů všech forem studia,
na výzkumnou činnost v její experimentální a verifikační fázi, odborné poradenství,
presentaci odborné práce univerzity na veřejnosti a na spolupráci učitelů fakult při řízení
provozů statků s cílem vzájemného obohacení a zvýšení úrovně práce.Výše uvedené činnosti
spadají do kategorie tzv. hlavní, nebo-li účelové činnosti vysokoškolských statků. Nedílnou
součástí pracovních aktivit statků je taktéž výkon doplňkové, respektive hospodářské činnosti,
která je charakterizována v části 10.3.3.
10.3.1 Účelová činnost vysokoškolských statků
Celkový rozsah účelového využití vysokoškolských statků ve vzdělávací a výzkumné
činnosti univerzity charakterizují mimo jiné následující údaje:
• praxe studentů (271 osob, 30 238 studentohodin)
• cvičení v provozech (6 297 osob, 102 138 studentohodin)
• exkurze (9 829 osob)
• diplomové práce (100)
• doktorské disertační práce (16)
• výzkumné úkoly (59)
• propagační a presentační akce (69)
V tabulce č. 17 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.
Tabulka č. 17

Kvantifikace účelové činnosti na školních podnicích v roce 2001

Druh
účelové činnosti
Praxe
Praktická cvičení
Exkurze
Diplomové práce
Doktorské práce
Výzkumné úkoly
Propagace a prezentace
Druh
účelové činnosti
Praxe
Praktická cvičení
Exkurze
Diplomové práce
Doktorské práce
Výzkumné úkoly
Propagační a prezentační akce

ŚKOLNÍ PODNIK KŘTINY
plán
hodin
osob
sth
hodin
120
230 30 040
111
18
105

3 000
5 500

54 000
-

21
152

35
0
27
58

41
4
40
62

počet
počet
počet
počet

ŚKOLNÍ PODNIK ŽABČICE
plán
hodin
osob
sth
hodin
1 800
19
1 800
840
750
10

3 000
350

32 500
-

748
12

60
8
20
4

59
12
19
7

počet
počet
počet
počet
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skutečnost
osob
sth
264
29 398
3 391
9 399

69 528
-

skutečnost
osob
7

sth

2 906
430

32 610
-

840

Účelová činnost na obou vysokoškolských statcích probíhala v roce 2001 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 je chápána jako velmi důležitá a
nedílná činnost MZLU v Brně.
Souhrnně lze hodnotit zabezpečení, průběh i kvalitu plnění účelové činnosti na obou
vysokoškolských statcích v roce 2001 na základě vyjádření většiny kooperujících pracovišť
v zásadě kladně. Dobrá úroveň plnění účelové činnosti vyplývá i z výsledků hodnocení
jmenovitých výzkumných úkolů účelové činnosti za rok 2001, jež byly počátkem roku 2002
formou interního oponentního řízení poprvé projednávány na všech zúčastněných fakultách.
10.3.2 Výzkumné úkoly řešené ústavy fakult na vysokoškolských statcích v roce 2001
ŠZP Žabčice
• Zaorávka chrástu cukrovky, její vliv na sladovnickou kvalitu ječmene jarního a
modifikace pěstební technologie
• Zhodnocení a rozšíření genetické variability zdravotně preventivních složek na zrna
jarního ječmene
• Vliv vybraných cizorodých prvků na růstové reakce porostu raných brambor při
rozdílných technologiích pěstování
• Vliv vybraných prvků organického zemědělství na produkci a kvalitu hlavních
zemědělských plodin
• Polní pokusy se sortimentem obilnin pro ověření výkonnosti odrůd
• Polní pokusy s jarním ječmenem a kukuřicí pro SDO ve spolupráci s ÚKZÚZ v Brně
• Možnost využití nových technologií pro výrobu školkařského materiálu
• Zlepšení biologické kvality výsadbového materiálu
• Parametrizace a vertifikace modelu Macros
• Změny proměnlivosti klimatu vyvolané zesílením skleníkového efektu a jejich dopady na
zemědělství
• Dlouhodobé polní pokusy s různým zastoupení obilnin v osevních postupech
• Inovace pěstebních technologií obilnin na rentabilní pěstování
• Výzkum účinku herbicidů ovlivňujících fotosyntézu
• Systém integrované RV napojené na výzkumnou STT EU
• Modely systémů hospodaření na půdě
• Energetická a ekonomická analýza pěstebních technologií obilnin
• Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní
• Studium potřeby živin u prasat
• Exprese genu LEP u prasnic po porodu
• Sledování výživného stavu révy vinné
• Údržba a průběžná obnova výsadeb na demonstrační ploše
• Výukové sortimenty, kolekce, vzorníky okrasných dřevin, stále zelené, pnoucí, kvetoucí
rostliny
• Kontejnerová výroba sazenic, ukázky moderních evropských technologií, výroba sazenic
okrasných dřevin
• Jakost peckového ovoce po sklizni, změny látkových složek vína ve vinařské technologii
• Zakládání a údržba výukových květinových záhonů
• Racionalizace výživy slunečnice
• Ověřování vhodnosti zařazení do systému hospodaření a technologie pěstování
suchovzdorných plodin v kukuřičné výrobní oblasti
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•
•
•

Nové technologie a zlepšení kvality výsadbového školkařského materiálu
Zlepšení biologických a kvalitativních znaků výsadbového materiálu
Uchování a konzervace genetických zdrojů

ŠLP Křtiny
• Pedologická naučná stezka
• Arboretum Habrůvka
• Arboretum Řícmanice
• Arboretum Křtiny a Hackerova školka
• Zpracování diplomových prací na projektech 2 LC na polesí Habrůvka
• Netradiční technologie zpevňování svahů – pokusné úseky jako demonstrační objekty
• Netradiční technologie zpevňování LDS – pokusné úseky jako demonstrační objekty
• Péče o výukový areál Lednice
• Výzkumná stanice Silviculturum Olomučany
• Růstové procesy, produkce a jejich ovlivňování u hlavních hospodářských dřevin
• Založení provenienční pokusné plochy s istebňanským smrkem
• Založení demonstračního objektu s ekotypy borovice lesní
• Provenienční pokusné plochy a semenné sady
• Školka Řečkovice
• Školka Sokolnice
• Tvorba digitálního modelu terénu na ŠLP Křtiny
• Ekologicko – ekonomické aspekty hodnocení výběrného způsobu hospodaření
• Zpracování návrhů marketingových principů řízení v podmínkách ŠLP Křtiny
• Lesnický audit
• Kalkulace nákladových sazeb těžební činnosti pro účely oceňování lesů
• Zajišťování nákladů a výnosů v rámci plnění LHP
• Vodohospodářské podklady pro revitalizační záměry
• Struktura smrčin ve funkčně integrovaném hospodaření
• Oxidační stabilita bioolejů používaných k mazání řetězů JMP
• Převodovky Albox – vhodnost použití bioolejů v převodovkách lesnických a dřevařských
strojů
• Sledování vlivu pojezdů těžkých strojů na stav kořenového systému lesních dřevin
• Kompletace a praktické ověření funkčního modelu zadního rampovače na UKT
• Analýza funkčních vlastností standardních a nízkotlakých pneumatik, vliv na půdu
• Komparace hloubkových fréz pro přípravu půdy a jejich účinků na přirozené zmlazení
• Vnímání životního prostředí TH a D pracovníky ŠLP Křtiny
• Aplikace biologických preparátů k ochraně jírovců maďalů proti klíněnce jírovcové
• Sledování početnosti srnců ve vztahu k intenzitě okusu a mysliveckému plánování
• Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR
• Výzkum DNA u černé zvěře na ŠLP Křtiny
• Rozbor přesnosti měření průměrů a délek výřezů na manipulační lince BZ
• Vyhodnocení výtěžnosti pilařského provozu na ŠLP Křtiny
• Optimalizace pilařských sortimentů při současných těžbách na ŠLP Křtiny
• Analýza významných VOC ve výrobě nábytku
• Stanovení stavu napjatosti u příhradového nosníku při statickém a dynamickém zatížení
• Stanovení variability vybraných vlastností dřeva na ŠLP Křtiny
• Optimalizace sušících řádů pro kondenzační sušárnu
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•
•

Pěstování bukových porostů – společný projekt s Univerzitou ve Freiburgu
Vliv stresu na aktivizaci fytofágů břízy

10.3.3 Hospodářská činnost vysokoškolských statků
Tabulka č. 18

Základní ukazatele hospodaření vysokoškolských statků

Ukazatel
Celková rozloha (ha)
Lesní půda (ha)
Zemědělská půda (ha)
z toho orná půda
vinice (zahrady)
sady
louky
pastviny
Půda vrácená MZLU (ha)
Počet pracovníků
z toho: D
z toho: THP
Počet středisek
Mzdové prostředky
(tis.Kč)
Průměrná mzda (Kč)
Výnosy celkem (tis.Kč)
Z toho veškeré dotace a příspěvky
Přidaná hodnota (tis. Kč)
Produktivita práce z výnosů
(tis.Kč/prac.)
Náklady celkem
(tis.Kč)
Hospodářský výsledek (tis.Kč)

ŠLP KŘTINY
ŠZP ŽABČICE
1999
2000
2001 1999 *) 2000 *)
2001
10 436 10 490 10 473
3 055
3 012
3 008
10 251 10 308 10 293
0
0
0
139
104
103
2 778
2 896
2 892
66
29
28
2 319
2 289
2 284
12
11
11
190
190
228
10
10
10
115
114
98
38
39
39
260
268
268
13
15
15
76
9 943
9 972
0
0
235
319
299
304
215
190
193
247
233
236
180
156
157
71
66
69
35
34
36
12
12
15
22
21
23
38 073 39 362 44 139 23 890 22 636
25 254
9 939 10 714 11 820
9 259
9 928 10 904
170 740 180 515 193 132 132 913 116 922 125 752
18 176 22 711 10 394 26 628 22 877
19 138
63 351 63 344 68 918 21 009
4 351 22 718
535
604
635
618
615
943
168 731 179 987 192 557 134 867 128 016 125 693
+2 009

+528

+527

-1 954 -11 094

+59

*) Údaje za léta 1999 a 2000 vznikly prostou kumulací dat v té době samostatných statků Lednice a Žabčice, od
roku 2001 tvořících sloučený ŠZP Žabčice. Proto je nutno považovat je jen za orientační informační zdroj.

Hospodářskou situaci v roce 2001 na obou školních podnicích lze charakterizovat jako
stabilizovanou i přes problémy, které se projevily počátkem roku při slučování obou, do té
doby samostatných zemědělských statků v jediný Školní zemědělský podnik Žabčice.
Celková rozloha obou školních podniků nezaznamenala oproti roku 2000 větších změn
(ŠLP Křtiny 10.473 ha, ŠZP Žabčice 3.008 ha). Přes veškerou snahu vedení univerzity
dokončit proces bezúplatného převodu zemědělských pozemků a ostatních nemovitostí ze
správy Pozemkového fondu ČR do majetku univerzity, se nepodařilo tento proces dokončit a
Pozemkový fond převedl pouze cca 280 ha z nárokovaných 1.374 ha.
Oba školní podniky zaměstnávají celkem 497 pracovníků, kteří pracují na 38 střediscích.
Mzdové prostředky, vynaložené v roce 2001, dosáhly výše 69,3 mil. Kč při průměrné mzdě
11.362 Kč. Výnosy činily cca 318,9 mil. Kč a náklady 318,3 mil. Kč. Hospodářský výsledek
k 31. 12. 2001 byl u obou podniků kladný a činil řádově cca 0,6 mil. Kč (ŠLP Křtiny 0,5 a
ŠZP Žabčice 0,1 mil. Kč). Celková dotace poskytnutá univerzitou školním statkům v členění
na účelovou činnost a nespecifický výzkum činila 11,5 mil. Kč, z této částky obdržel ŠLP
Křtiny 3 mil. Kč a ŠZP Žabčice 8,5 mil. Kč. Kladný hospodářský výsledek dosažený ŠZP
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Žabčice svědčí, že postupně dochází ke konsolidaci sloučeného podniku a tedy, že sloučení
ŠZP Žabčice a Lednice bylo jednoznačně přínosným opatřením.
Situaci podniků lze souhrnně charakterizovat:
ŠZP Žabčice
• účelová činnost splnila úkoly uložené plánem na rok 2001;
• hospodaření skončilo jako vyrovnané i přes řadu problémů spojených se sloučením;
• nepříznivé počasí v závěru vegetace ovlivnilo výrobu vinic a sadů, v polní výrobě však
bylo dosaženo pozoruhodných výsledků (kukuřice na zrno, řepka, slunečnice, mák i
obilí);
• uspokojivá je situace i v živočišné výrobě (produkce mléka, odchov selat, přírůstky
hovězího i vepřového výkrmu).
ŠLP Křtiny
• účelová činnost splnila úkoly uložené plánem na rok 2001;
• podnik prohlubuje a zkvalitňuje své účelové poslání, zvyšuje kvalitu hospodaření
v lesních porostech se zaměřením na kvalitu a hospodárnost prováděných prací,
projevující se minimalizací ztrát na kulturách, v kvalitě výchovných zásahů a v celkovém
zlepšování stavu lesa;
• hospodaření skončilo mírným přebytkem přes problémy související např. s poklesem cen
dřeva, nízkou efektivností dřevovýroby, poklesem prodeje strojírenských výrobků,
zvýšením objemu vázaných prostředků, značným investičním zatížení apod.
Významným problémem pro oba podniky jsou nedořešené majetkoprávní vztahy
k užívaným pozemkům a nemovitostem vlivem velmi pomalého postupu převodu majetku
z vlastnictví státu (prostřednictvím PF ČR) do vlastnictví univerzity.
11. AKTIVITY MZLU V BRNĚ
11.1 Významné konference a semináře
11.1.1 AGRONOMICKÁ FAKULTA
Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Biologické indikátory kvality půd
ústav půdoznalství a mikrobiologie
leden 2001

Název akce:
Pořadatel:

Devátý seminář šlechtitelů na MZLU v Brně
ústav pěstování a šlechtění rostlin, komise genetiky, šlechtění a
semenářství ČAZV
leden 2001

Termín:
Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Seminář s mezinárodní účastí „Kukuřice“
ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, ČZU Praha, KWS
Semena, s.r.o.
leden 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Aktuální poznatky v chovu a šlechtění prasat
ústav chovu hospodářských zvířat
leden 2001
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Název akce:
Pořadatel:
Termín:

17th International Conference on Plant Growth Substances
ústav botaniky a fyziologie rostlin ve spolupráci s ČSEBR, ÚEB AV
ČR pod záštitou International Plant Growth Substances Association,
AV ČR, MZe ČR a Magistrátu města Brna
červenec 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Seminář „Silážování“
ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Alltech CZ, s.r.o.
březen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Mlýnské a pekárenské výrobky a jejich uplatnění v lidské výživě
ústav technologie potravin
březen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

XXVIII. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin
ústav technologie potravin
březen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Mléko a mléčné výrobky ve výživě člověka
ústav technologie potravin
březen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

7. konference o technologii masa
ústav technologie potravin
březen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Odborný seminář „Ryba – potravina zdravé výživy II.“
ústav rybářství a hydrobiologie
březen 2001

Název akce:
Pořadatel:

Seminář „Konzervace krmiv“
ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agrokonzulta Žamberk,
s.r.o.
duben 2001

Termín:
Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Seminář „Perspektivní technologie v chovu prasat“
ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Plemo, a.s., Sdružení
Jihomoravských chovatelů
duben 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Obnova plošné a bodové zeleně
ústav krajinné ekologie
červen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

„MZLU pěstitelům“
ústav pěstování a šlechtění rostlin a ústav obecné produkce rostlinné
červen 2001
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Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Seminář „Oligosacharidy ve výživě zvířat“
ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Alltech CZ, s.r.o.
červenec 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

10th International symposium Forage Conservation
ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, VÚŽV Nitra, VÚŽV
Praha, VFU Brno, NutriVet Pohořelice
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

MendelNet 01
ústav výživy a krmení hospodářských zvířat
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Konference doktorandů v Přerově „Genetika a šlechtění zvířat“
ústav genetiky
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

II. International Conference Pasture and Animal
ústav chovu hospodářských zvířat a ústav pícninářství
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Kurz ICP
ústav chemie, ČCHS, MU Brno
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Nové trendy a poznatky v chovu skotu
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, MZe ČR
říjen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Nové trendy a poznatky při pěstování obilovin
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, MZe ČR
říjen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Nové trendy a poznatky při pěstování okopanin
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, MZe ČR
říjen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Implementace směrnice Rady 96/61/EC v zemědělství a potravinářství
ČR - Studená
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, MZe ČR
říjen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Nové trendy a poznatky při pěstování olejnin a speciálních plodin
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, MZe ČR
listopad 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Nové trendy a poznatky v chovu prasat a drůbeže
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, MZe ČR
listopad 2001
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Název akce:
Pořadatel:
Termín:

N-látky
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
listopad 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Agrolaboratorní přístroje a metody měření v oblasti obilnářství
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
listopad 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Aktuální problematika v chovu ovcí a koz
ústav chovu hospodářských zvířat
listopad 2001

Název akce:

Mezinárodní konference „Biologicky aktivní fenolické látky v
zemědělských plodinách“
ústav chemie, VÚRV Praha
listopad 2001

Pořadatel:
Termín:
Název akce:
Pořadatel:
Termín:
Název akce:
Pořadatel:
Termín:
11.1.2

Implementace směrnice Rady 96/61/EC v zemědělství a potravinářství
ČR - Klatovy
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, MZe ČR
prosinec 2001
Možnosti efektivního hospodaření v kulturní krajině marginálních
oblastí ČR
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
prosinec 2001

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA

Název akce:
Pořadatel:
Termín:
Název akce:

Seminář „Výsledky a postupy výzkumu v imisní oblasti SV
Krušnohoří“
ústav ekologie lesa
březen 2001

Pořadatel:
Termín:

Seminář „Problémy oceňování trvalých porostů na nelesních
pozemcích“
ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
duben 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Seminář „Informace a informační systémy v lesním hospodářství ČR“
ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
duben 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Working session „RPC-CONFOREST“
LDF MZLU v Brně
duben 2001
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Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Seminář „Nová strategie zpracovávání lesních hospodářských plánů“
ústav hospodářské úpravy lesů
květen 2001

Název akce:

Celostátní seminář Pro Silva Bohemica „Odkaz opočenského lesního
hospodářství Huga Koniase“
ústav zakládání a pěstění lesů
květen 2001

Pořadatel:
Termín:
Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Celostátní konference Pedagogické dny 2001 „Půda, její funkce,
vlastnosti a taxonomie v zemědělské a lesní krajině“
ústav geologie a pedologie
květen 2001

Název akce:
Termín:

Konference „Sustainable use of land an water“
červen 2001

Název akce:

Celoevropský seminář „Meeting of Council of PRO SILVA in
Trebon/Czechia“
ústav zakládání a pěstění lesů
červen 2001

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

Mezinárodní symposium „35. mezinárodní symposium Mechanisierung
der Ealdarbeit – FORMEC 2001“
ústav lesnické a dřevařské techniky
září 2001

Pořadatel:
Termín:

Výroční jednání účastníků mezinárodní sítě UNIGIS „UNIGIS Big
Meeting“
ústav geodézie a fotogrammetrie
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Mezinárodní seminář „Sněm a odborné setkání nábytkářů“
LDF MZLU v Brně
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Seminář „Hodnota a cena lesa“
ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
říjen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Mezinárodní doprovodný program a seminář Brno
ústav základního zpracování dřeva
říjen – listopad 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Mezinárodní konference „Ekologické sítě“
ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie
listopad 2001
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Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Seminář „Cadwork a jeho použití v dřevostavbách“
ústav základního zpracování dřeva
listopad 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Školení pracovníků příjmu dříví
ústav základního zpracování dřeva
prosinec 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Konference „Ekonomické a právní poměry lesního hospodářství
a dřevozpracujícího průmyslu ČR“
LDF MZLU v Brně
prosinec 2001

Název akce:
Pořadatel:

Mezinárodní konference „Interorchid 2001“
ústav ochrany lesů a myslivosti

Název akce:
Pořadatel:

Mezinárodní sympozium „Tlející dřevo 2001“
ústav ochrany lesů a myslivosti

11.1.3

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Besedy „Co víte o Evropské unii?“
Město Brno a zástupci ústavu financí PEF MZLU v Brně
září 2000 – květen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

„Využívání strukturálních fondů EU“
ústav financí a DHV Brno
září 2000 – květen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Konference informatických oborů „Studnice VIII.“
ústav informatiky
leden 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

„Firma a konkurenční prostředí“
ústav marketingu a obchodu
březen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Odborný seminář „Přímé termínované obchody“
ústav financí s GPM Engineering, s.r.o.
květen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Mezinárodní seminář o agroturistice
ústav marketingu a obchodu
květen 2001
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Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Odborný seminář „Zemědělství EU - reforma Společné zemědělské
politiky a proces rozšíření“
ústav podnikové ekonomiky
červen 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Školení poradců poradenského systému MZe ČR
ústav podnikové ekonomiky
září 2001

Název akce:

Mezinárodní seminář „Kvantitativní metody v ekonomii a
managementu“
ústav statistiky a operačního výzkumu
září 2001

Pořadatel:
Termín:
Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Mezinárodní seminář „Demografické, sociální a hospodářské důsledky
transformace ekonomik ČR a SR“
ústav statistiky a operačního výzkumu
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Konference „Studnice IX.“
ústav informatiky
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Cyklus odborného školení zástupců zemědělských podniků
Centrum pro poradenství MZLU v Brně, ústav ekonomiky podniků PEF
říjen - listopad 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Odborný seminář „Dopady 11. září 2001 na kapitálové a finanční trhy“
ústav financí a Regionální pobočka ČSE v Brně
listopad 2001

11.1.4

ZAHRADNICKÁ FAKULTA

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

Návštěva genofondových výsadeb meruněk a broskvoní, včetně
Agrosadu Velké Bílovice
ústav ovocnictví a vinohradnictví
červen 2001
Odborný seminář věnovaný Prof. Ing. Jaroslavu Machovcovi, CSc.
u příležitosti 75. narozenin
ústav biotechniky zeleně
únor 2001
Jarní etapa mezinárodní výstavy květin „FLORA Olomouc“, účast
v aranžérské soutěži, prezentace ústavů ZF
FLORA Olomouc, ZF MZLU v Brně - Lednice
duben 2001
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Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Workshop „Stav šlechtění v rostlinné výrobě“ spojený s valnou
hromadou Svazu šlechtitelů ČMŠSA
ústav ovocnictví a vinohradnictví
listopad 2001

Název akce:

„9th International Conference of Horticulture“

Pořadatel:
Termín:

ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Praktický seminář „Řez broskvoní“
ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
duben 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

„MZLU pěstitelům“ – ŠZP Žabčice
ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
červen 2001

Název akce:

Celostátní výstava ovoce a zeleniny s mezinárodní účastí
„HORTIKOMPLEX Olomouc“
ZF MZLU v Brně – Lednice
září 2001

Pořadatel:
Termín:
Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Workshop v rámci programu KONTAKT „Krajinný ráz a kulturní
hodnota krajiny“
ZF MZLU v Brně – Lednice
listopad 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

„Moderní trendy laboratorní kontroly vína“
ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, ČZPI Brno
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Odborný celostání seminář „Životní prostředí a veřejná zeleň ve
městech a obcích, Klatovy 2001“
ústav biotechniky zeleně
září 2001

Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Výstava ovoce „VMP Rožnov pod Radhoštěm“
ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
říjen 2001

Název akce:
Pořadatel:

Dny zahradní a krajinářské tvorby
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a ústav biotechniky
zeleně
listopad 2001

Termín:
Název akce:
Pořadatel:
Termín:

Evropská letní akademie ekologického zemědělství (mezinárodní
symposium)
MZe ČR, MZeŽP Rakouska, ZF MZLU v Brně
červen 2001
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11.2 Jiné nepedagogické aktivity
11.2.1 Činnost MZLU v Brně v poradenském systému MZe ČR
V rámci poradenského systému MZe ČR bylo na MZLU v Brně zřízeno Konzultační a
poradenské středisko (KPS). MZLU v Brně poskytuje poradenskou činnost dle Statutu,
registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 15.února 1999, a je
registrovaná jako poradenská organizace na MZe ČR pod registračním číslem 252/00. Na
základě Koncepce zemědělského poradenství MZe ČR byla pro MZLU v Brně přidělena dvě
místa poradců ve veřejném zájmu, kterými jsou Dr. Ing. Luboš Sychra – ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty a Ing.Jaroslav Jánský, CSc. –
ústav podnikové ekonomiky Provozně ekonomické fakulty.
KPS MZLU v Brně zajišťovalo v roce 2001 dotazy tzv. „infopultu“, provozovaného ÚZPI
v Praze, a to v celkovém rozsahu cca 70 dotazů z různých oblastí, ke kterým se KPS při
MZLU v Brně zavázala poskytovat informace a odpovědi. Jednotlivé dotazy se lišily svým
odborným zaměřením i požadovaným rozsahem odpovědi. Dále byla prováděna konzultační
činnost pro zemědělskou veřejnost, a to formou individuálních konzultací pracovníků MZLU
v Brně pro oblasti zaměření dle požadavků zemědělců (případně jiných zájemců ve vztahu
k zemědělské výrobě), ve formě přednášek na základě požadavků agrárních komor a byly
pořádány odborné semináře. Individuální konzultační činnost byla prováděna průběžně od
dubna 2001, pro odbornou zemědělskou veřejnost (zahrnuje i registrované poradce) bylo na
KPS při MZLU v Brně uspořádáno celkem 6 odborných seminářů v bloku nazvaném „Nové
trendy a poznatky v zemědělské výrobě“, na kterých bylo předneseno 42 odborných
přednášek a zúčastnilo se jich 167 posluchačů. Semináře byly zaměřeny na pěstování obilovin
(8 příspěvků), pěstování okopanin (8 příspěvků), pěstování olejnin a speciálních plodin (9
příspěvků), chov skotu (6 příspěvků), chov prasat a drůbeže (7 příspěvků), ekonomika,
efektivnost investic (4 příspěvky). Další poradenská činnost byla prováděna formou
vyžádaných přednášek na různých akcích pořádaných Okresními agrárními komorami Brno,
Blansko a Třebíč v době od dubna do listopadu 2001. Specifickou konzultační činností bylo
pořádání vzdělávacího kurzu pro poradce „ve veřejném zájmu“. Tento kurz proběhl ve dnech
2. – 4. října 2001 v Brně, celková hodinová dotace kurzu činila 27 hodin. Kurz byl zaměřen
na problematiku ekonomiky zemědělské výroby a související otázky. Zaměření jednotlivých
bloků přednášek bylo následující: marketing pro zemědělce, řízení obchodu, tržní řády,
externality zemědělské výroby, mimoprodukční funkce zemědělství, zemědělské provozy ve
vztahu k vlivu na životní prostředí, vztah Směrnice IPPC k zemědělství ČR.
Zveřejňování informací z oblasti vědy a výzkumu pracoviště řešitele probíhalo od
listopadu, kdy byl od administrátora Společného informačního systému umožněn přístup
k redakčnímu systému za účelem proškolení pověřené osoby a přidělení přístupových práv
zástupci KPS při MZLU v Brně. Další informace obdobné povahy byly v době řešení projektu
a jsou i nadále zveřejňovány na www stránkách jednotlivých pracovišť MZLU v Brně, a to
informacemi o publikační činnosti pracovníků, výsledků výzkumných úkolů a záměru
jednotlivých pracovišť univerzity apod. Další formou prezentace výsledků jsou publikace,
které byly na pracovišti řešitele v rámci činnosti KPS vydány v měsících říjen a listopad jako
doplněk k pořádaným seminářům. Jednalo se o 5 publikací – „Nové trendy a poznatky při
pěstování obilnin“ (náklad 100 kusů), „Nové trendy a poznatky při pěstování
okopanin“(náklad 60 kusů), „Nové trendy a poznatky při pěstování olejnin“ (náklad 60 kusů),
„Nové trendy a poznatky v chovu skotu“ (náklad 100 kusů), „Nové trendy a poznatky
v chovu prasat a drůbeže“ (60 kusů). Kromě tištěné formy byly tyto publikace zasílány
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zájemcům v elektronické podobě, ve které jsou rovněž volně k dispozici na www stránkách
řešitele projektu.

12. PÉČE O STUDENTY
12.1

Ubytování a stravování

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně má 4 objekty kolejí pro ubytování
studentů s celkovou kapacitou 2 954 lůžek. Z toho 2 objekty jsou v Brně a 2 objekty
v Lednici na Moravě. Část kapacity kolejí v Brně využívá na základě smlouvy Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno.
Tabulka č. 19 Péče o studenty MZLU v Brně – ubytování, stravování
Lůžková kapacita kolejí - celková

2954

Počet lůžek určených k ubytování studentů

2 923

Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců

15

Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy

16

Počet lůžek v pronajatých zařízeních

0

Počet podaných žádostí o ubytování v příslušném
akademickém roku
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k
31.10. příslušného akademického roku

2 936
1 994

Výše kolejného v Kč za 1 měsíc podle kategorií

studenti

A - buňkový systém
B - vícelůžkové pokoje
C - ostatní

900-1000
740-900
1950
450
studenti
zaměst. VŠ
18,10
18,10
Z toho:
studenti
zaměst. VŠ

Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo
Počet hlavních jídel vydaných v příslušném akademickém
roku
celkem

190 890

Kolej

lůžková kapacita

Kolej J. Taufera
Kolej J. A. Komenského
Koleje v Lednici na Moravě
Menza
Menza J. A. Komenského

879
1 719
356
kapacita jídel
1 500
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zaměst.VŠ

89 886

ostatní

ostatní
36,00
ostatní
37 692

12.2

Stipendia

Podle Stipendijního řádu MZLU v Brně mohou fakulty studentům za vynikající studijní
výsledky, za vynikající vědecké, vývojové a další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení
znalostí studentů a v některých dalších případech vyplácet stipendia. Úhrnná výše stipendií
v roce 2001 činila 1 361 tis. Kč, z toho bylo vyplaceno 1 261 tis. Kč na prospěchová stipendia
a 100 tis. Kč jako mimořádné odměny děkanů.
12.3

Informační a poradenské služby

Informační a poradenská služba pro studenty, která je zaměřena na aspekty pedagogickopsychologické a na profesní poradenství, včetně uplatňování absolventů na trhu práce, je
provozována 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 o možnostech zaměstnání. V roce 2002 se připravuje
umístění poradenského centra do prostoru studentských kolejí, aby se ještě více přiblížilo
místům, kde jsou studenti nejvíce shromážděni.
12.4

Sportovní aktivity

Univerzita současně nabízí studentům řadu možností tělovýchovné a sportovní činnosti, a
to jednak v rámci aktivit organizovaných Ústavem tělesné výchovy, jednak ve
Vysokoškolském sportovním klubu MZLU v Brně.
Ústav tělesné výchovy nabízí a organizuje každoročně pro více než 2 000 studentů všech
fakult MZLU v Brně 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.
Vysokoškolský sportovní klub MZLU v Brně nabízí sportovní vyžití zájemcům o
výkonnostní sport v oddílech: baseball, lyžování, orientační běh, odbíjená, florball,
kulturistika, tenis, košíková a kanoistika. Tyto oddíly se zapojují do soutěží pořádaných
ČSTV a reprezentují MZLU v Brně i v zahraničí. Příkladem jsou studenti, kteří se zúčastňují
světových letních a zimních universiád.
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13. ROZVOJ MZLU V BRNĚ
13.1 Investiční rozvoj MZLU v Brně
V roce 2001 byla investiční činnost realizována v souladu s dlouhodobými záměry
univerzity, které byly věcně upraveny v návaznosti na objem vyčleněných finančních
prostředků.
13.1.1 Byly realizovány investice a větší opravy v celkovém finančním objemu 92.505 tis.
Kč, z toho činily:
• stavební investice 59.549 tis. Kč (vlastní zdroje – FRIM 28.763 tis. Kč, systémové dotace
30.786 tis. Kč);
• stroje a zařízení 32.956 tis. Kč (vlastní zdroje – FRIM 11.253 tis. Kč, systémové dotace
na výzkumné záměry 8.723 tis. Kč, systémové dotace FRVŠ 4.259 tis. Kč, systémové
dotace ostatní z MŠMT ČR 6.133 tis. Kč, systémové dotace z jiných resortů – granty 496
tis. Kč, mimorozpočtové zdroje – granty – TEMPUS 2.092 tis. Kč).
13.1.2 Významnější stavební investice podporující cíle na vzdělání a výzkum:
• Přepažení laboratoře A448 – zlepšení podmínek pro výzkum ochrany rostlin vytvořením
dalších laboratorních míst pro řešené úlohy.
• Stavební úpravy objektu J – vzniklo nové pracoviště s učebnami a dílnami pro výuku
ústavu základů techniky a automobilové dopravy Agornomické fakulty.
• Počítačová síť 2001 – došlo k napojení dalších výukových prostor a výzkumných
pracovišť v areálu univerzity v Brně – Černých Polích na celoškolskou síť a byla
realizována částečná inovace již dříve zhotovených síťových rozvodů.
• Oprava učebny A44 – modernizace výukového prostoru pro ústav chovu hospodářských
zvířat Agronomické fakulty, včetně instalace moderní audiovizuální techniky.
• Rekonstrukce učebny A24 – pro ústav obecné produkce rostlinné Agronomické fakulty
byla rekonstruována bývalá laboratoř na počítačovou učebnu.
• Přemístění včelínu – pro účely výuky byla zahájena výstavba nového objektu včelínu,
který byl v místě nové výstavby objektu specializovaných výukových prostor. Prostory
budou odpovídat požadavkům moderní výuky.
• Rekonstrukce laboratoří D01 a D02 – zpracováním projektové dokumentace byla
zahájena práce na poslední části úprav laboratoří ústavu chemie a biochemie v pavilonu
D. Vlastní realizace se předpokládá v roce 2003.
• Stavební úpravy A166, A06, A996, A014 – stavebními úpravami bylo zlepšeno celkové
prostředí pro výuku, a to jak z hlediska hygienického, tak i z hlediska pedagogického.
• Rekonstrukce vzduchotechniky – v pavilonu C byla rekonstruována stará
vzduchotechnika v prostorách laboratoří ústavu výživy a krmení hospodářských zvířat.
Na základě provedených úprav dostala Agronomická fakulta akreditaci pro řešení
grantových úkolů.
• Technický izolát Lednice – vzniklo nové výzkumné pracoviště pro testování viruprostého
genetického materiálu teplomilných ovocných druhů a révy vinné. Akce byla financována
ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR.
• Modernizace A01 a knihovny – velkokapacitní posluchárna A01 byla stavebně upravena
pro použití moderní audiovizuální techniky. V knihovně byly stavebně upraveny výdejní
pulty, čímž došlo ke zlepšení a urychlení procesu objednávání a výdeje studijní literatury.
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13.1.3 Významnější investice zaměřené na rekonstrukce a modernizace objektů univerzity:
• Zateplení hlavních objektů – v rámci akce byly zatepleny štítové stěny objektu A a byla
vyměněna všechna okna tohoto objektu. Tím došlo ke zlepšení celkové tepelné pohody a
ke snížení energetických ztrát. Akce bude pokračovat i u dalších objektů v areálu
univerzity v Brně – Černá Pole.
• Rekonstrukce ZTI budovy A – rozsáhlá výměna rozvodů vody a odpadů v hlavní budově.
• Objekt specializovaných výukových prostor – pro novou výstavbu byla zpracována
projektová dokumentace pro stavební povolení a byla rozpracována i prováděcí
projektová dokumentace. Vlastní realizace této největší investiční akce univerzity bude
zahájena v dubnu roku 2002.
• Karlov – přístřešek – byla vybudována nová hospodářská budova obsahující kromě
skladovacích prostor i dílnu a garáž pro terénní vozidlo tohoto výukového a rekreačního
střediska.
• Sanace Rybničního zámečku – v první etapě rekonstrukčních prací byla vybudována nová
vodovodní přípojka k objektu. Práce budou pokračovat v dalších létech záchovnými
opravami tohoto významného lednického památkového objektu I. kategorie.
• Trafostanice MZLU v Brně – byla realizována dodávka stavebních prací i nové
technologie trafostanice, čímž byly odstraněny příčiny častých poruch v rozvodné síti
areálu univerzity v Brně – Černá Pole.
• Elektronický zabezpečovací systém – byla dobudována další část zabezpečovací
signalizace, která chrání majetek univerzity proti zcizování.
• Úpravy ústředního topení univerzity v areálu Brno – Černá Pole – v rámci příprav na
modernizaci současné regulace otopné soustavy univerzity byly provedeny přípravné
práce. Byla provedena demontáž starého technologického zařízení původní kotelny.
• Oprava střechy bytovky Mendelea v Lednici – na celém objektu byla přeložena střešní
krytina a byly vyměněny některé dřevěné prvky krovu.
• Opravy hlavní budovy Zahradnické fakulty v Lednici – v rámci této akce byla vyměněna
okna vestibulu, byl opraven stropní podhled.
• Přesklení skleníku Zahradnické fakulty v Lednici – byla dokončena 2. etapa přesklení
starého skleníku sloužícího převážně pro ročníkové a diplomové práce studentů
Zahradnické fakulty.
13.2

Zapojení do projektů „Fondu rozvoje vysokých škol“

Ve výběrovém řízení programu MŠMT ČR „Fond rozvoje vysokých škol“ jsme v roce
2001 získali o 24 projektů více než v roce 2000, finanční prostředky však zůstávají na úrovni
předcházejícího roku. Tradičně představují prostředky získané úspěšnými projekty v rámci
výběrového řízení tohoto programu významnou podporu rozvoje studijních oborů, jejich
inovacím a zkvalitňují rovněž technickou podporu pedagogického procesu. Zvláště cenná
svým motivujícím charakterem jsou stipendia MŠMT ČR pro úspěšné studentské granty.
Tabulka č. 20

Zapojení MZLU v Brně v programech FRVŠ

Počet přijatých projektů
72

Přidělené finanční prostředky
investiční
neinvestiční
celkem
3085
8357
11442
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13.3

Zapojení do „Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy“

Tabulka č. 21

Zapojení MZLU v Brně do „Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy“

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy

Program podpory bakalářských studijních
programů jako výraz podpory realizace
Boloňské deklarace a Program podpory
vybraných studijních programů
Program podpory celoživotního vzdělávání

Počet
podaných
projektů

Počet
přijatých
projektů

Přidělené fin.
prostředky v tis.
Kč

2

1

552

1

1

100

1

1

27

4

3

679

Program podpory mezinárodní mobility
studentů veřejných vysokých škol
Program podpory studijních programů
garantovaných VVŠ a realizovaných na VOŠ
Program podpora rozvoje učitelských
vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích
aktivit
CELKEM

14. ZÁVĚR
Posouzení činnosti univerzity v roce 2001 v kontextu základních cílů vymezených
„Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti MZLU v Brně“ vede k závěru, že v hodnoceném roce bylo úspěšně pokračováno
v naplňování koncepce rozvoje univerzity. Celkově úspěšně byly plněny i úkoly formulované
aktualizací dlouhodobého záměru pro rok 2001.
Rozbor hlavních úseků činnosti současně naznačuje problematiku, na kterou bude
nezbytné soustředit pozornost v roce 2002 a v dalších létech:
• v rámci realizace dvoustupňového systému pregraduálního studia se zaměřit na
kvalitativní stránku úrovně vzdělávání, především pak na magisterském stupni;
• na základě roční zkušenosti vyhodnotit vliv nového Studijního a zkušebního řádu na
kvalitu pedagogického procesu a na využití vzdělávacích kapacit školy;
• rozšiřovat kurzy celoživotního vzdělávání a připravit podmínky pro úspěšné dobudování
univerzitního centra celoživotního vzdělávání;
• zintenzívnit péči o personální vybavení nově založených studijních programů a oborů
(zejména „Technologie potravin“, „Agroekologie“, „Rostlinolékařství“, „Dřevařské
inženýrství“, „Krajinné inženýrství“, „Veřejná správa“, „Management zahradních a
krajinářských úprav“);
• obsahově i personálně připravit nové výzkumné záměry a účast univerzity v „Národním
programu orientovaného výzkumu a vývoje“;
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•
•

s cílem vyšší úspěšnosti v získávání grantových prostředků vytvořit předpoklady pro
profesionální řízení účasti pracovišť školy v grantových soutěžích, zejména
v mezinárodních programech;
dokončit převod majetku do vlastnictví univerzity v souladu s platnými zákony.

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

Brno, květen 2002
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