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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 2002.
Základními a závaznými dokumenty pro všechny oblasti činnosti Mendelovy zemědělské a
lesnické univerzity v Brně v roce 2002 byly a jsou i nadále její Dlouhodobý záměr pro léta
1999 – 2005 a jeho aktualizace pro rok 2002 a pro rok 2003.
V roce 2002 pokračovala univerzita v realizaci cílů, stanovených v „Aktualizaci jejího
dlouhodobého záměru pro rok 2002“, která orientovala univerzitu především na :
• nárůst počtu studentů v bakalářských a magisterských studijních programech a realizaci
přestavby stávajících magisterských oborů na dvoustupňové;
• průzkum uplatnění absolventů jednotlivých studijních programů a oborů, vyhodnocení
poznávací účinnost metodiky tohoto průzkumu a na zdokonalení této metodiky
s ohledem na potřeby dlouhodobého plánování rozvoje univerzity;
• zavedení nového informačního systému „Student“ pro kompletní studijní agendu;
• akreditaci studijních programů Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty a
Zahradnické fakulty;
• novelu vysokoškolského zákona především s ohledem na celoživotní vzdělávání;
• výsledky dosahované při řešení výzkumných záměrů fakult;
• hodnocení přínosu vědecké práce akademických pracovníků a jednotlivých pracovišť
podle vypracovaných kriterií;
• prohloubení spolupráce s resortními výzkumnými ústavy a pracovišti Akademie věd ČR;
• vypracování priorit výzkumu a vývoje univerzity a fakult v souladu s připravovaným
Národním programem orientovaného výzkumu a vývoje České republiky a
s výzkumnými programy Evropské unie, a to s cílem soustředit na tyto priority finanční a
výzkumný potenciál;
• vydání šesti čísel univerzitního sborníku Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae
Mendelianae Brunensis;
• celoškolské a fakultní aktivity v rámci programů EU, zejména v programech
SOCRATES – ERASMUS a LEONARDO DA VINCI;
• realizaci vybraných stavebních akcí na úseku investičního rozvoje;
• vytvoření odpovídající materiálně-technické základny na školních podnicích univerzity
pro praktickou výuku studentů, a to v souvislosti s rozšířením bakalářských studijních
programů;
• restrukturalizaci výroby vyplývající ze sloučení ŠZP Žabčice a ŠZP Lednice;
• realizaci projektu „Univerzitní centrum pro celoživotního vzdělávání – zámek Křtiny“ a
ve spolupráci s Úřadem městské části Brno-sever a Magistrátem města Brna projektu
„Lesní školy Jezírko“;
• vybavení střediska dřevovýroby Josefov zařízením pro výrobu dřevostaveb,
odpovídajícím potřebám výuky studentů studijního programu „dřevařské inženýrstvíspecializace dřevostavby“ i výrobního programu střediska.
Celkové rámcové hodnocení činnosti univerzity vede k závěru, že uvedené cíle byly
naplněny následovně:
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Nárůst počtu studentů byl naplněn v magisterských studijních programech i v
bakalářských studijních programech (realizace 3stupňového studia u řady studijních
programů, uskutečňovaných PEF, ZF, LDF). Růst počtu studentů 1. – 3. ročníků ve srovnání
s rokem 2001 zaznamenal z důvodu vysokého procenta propadavosti a nedostatečné nabídky
atraktivních studijních oborů stagnaci.
Přestavba stávajících magisterských studijních programů na dvoustupňové studium
proběhla na úrovni tvorby studijních programů na všech fakultách, včetně jejich úspěšné
akreditace. Realizace akreditovaných dvoustupňových studijních programů probíhá na třech
ze čtyř fakult univerzity.
Průzkum uplatnění absolventů jednotlivých studijních programů a oborů byl
realizován pilotním projektem na PEF (ve spolupráci s ostatními brněnskými VŠ). Účinnost
byla vyhodnocena ve smyslu možnosti zobecnění závěrů uplatnění absolventů. V současné
době probíhá tento průzkum u absolventů všech fakult v rozmezí let 1996 – 2002.
Pilotní fakultní informační systém pro studijní agendu byl od roku 2001 vyvíjen jako část
univerzitního informačního systému. Hlavní náplní vývojového a aplikačního týmu byla
studijní agenda, přičemž k dnešnímu dni jsou vytvořeny aplikace – katalog předmětu,
registrace předmětů, záznamník učitele, přihlašování se ke zkoušce, tisk zkušebních zpráv,
studijní úspěšnost, zápisy ke studiu, přijímací řízení, tisk rozvrhů, přihlášky na ubytování na
kolejích a další. Využívání aplikací se na jednotlivých fakultách různí podle připravenosti
fakult. Problémem je především nejednoznačnost výkladu jednotlivých ustanovení Studijního
a zkušebního řádu MZLU v Brně na fakultách.
Veškerá dokumentace pro akreditaci studijních programů Agronomické fakulty,
Lesnické a dřevařské fakulty a Zahradnické fakulty byla předložena. Výsledkem je úspěšná
akreditace předložených studijních programů.
Celoživotního vzdělávání je podle novely vysokoškolského zákona dosud realizováno
pouze na Provozně ekonomické fakultě. Pro jeho účinnou realizaci i na ostatních fakultách
bude zřízeno koordinační pracoviště (celouniverzitní pracoviště celoživotního vzdělávání).
Na základě předložených podrobných hodnotících zpráv o postupu řešení jednotlivých
výzkumných záměrů v létech 1999 – 2002 a výsledků jejich řešení lze v souladu se závěry
Vědecké rady a Správní rady MZLU v Brně konstatovat, že řešení výzkumných záměrů
fakult MZLU v Brně probíhalo v souladu se stanovenými metodikami a podle plánu a
dispozic odborných garantů. Dobrou úroveň řešení konstatovala rovněž hodnocení všech šesti
výzkumných záměrů na úrovni poskytovatele, tj. MŠMT ČR a zahraničních lektorů.
Za období 1999 – 2002 bylo v rámci výzkumných záměrů publikováno 36 monografií, 917
původních vědeckých prací, dalších téměř 200 původních vědeckých prací úzce souvisejících
s obsahem řešení výzkumných záměrů, 1696 vědeckých sdělení na konferencích a seminářích,
přes 250 odborných prací, bylo uspořádáno 139 vědeckých konferencí a seminářů,
zpracováno 537 diplomových prací, 94 prací studentů v doktorských studijních programech a
pro potřeby zemědělské praxe bylo uspořádáno 553 odborných přednášek. Byly vypracovány,
optimalizovány a ověřeny některé nové biologické, chemické a technologické metodiky,
které jsou již využívány nebo budou využity v dalším výzkumu a pro praxi, nebo budou
postoupeny pracovištím služeb pro zemědělskou výrobu.
Nezanedbatelný význam mezi výsledky řešených výzkumných záměrů představuje
rozšíření materiálně technické základny pracovišť MZLU v Brně. Finanční prostředky určené
na pořízení přístrojů investičního charakteru představují za období 1999 – 2002 hodnotu přes
28 milionů Kč, což umožnilo pořídit a zabezpečit kvalitní technické zázemí vědeckým a
pedagogickým pracovištím.
V rámci hodnocení bylo rovněž konstatováno, že významným posláním výzkumných
záměrů je také podpora tvůrčí činnosti pregraduálních a postgraduálních studentů, posílení
meziústavní spolupráce a spolupráce se zahraniční vědeckou komunitou. Na řešení
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výzkumných záměrů se ročně podílí 350 – 400 studentů v magisterských a doktorských
studijních programech a přes 400 odborných pracovníků, docentů a profesorů,
Finanční prostředky přidělené účelově ze státního rozpočtu na řešení výzkumných záměrů,
tj. za období 1999 – 2002 v hodnotě přes 183 milionů Kč, byly čerpány racionálně, podle
schválených plánů a dispozic odborných garantů, vedení fakult i univerzity.
Materiál „Hodnocení vědecko-výzkumné, tvůrčí a odborné činnosti ústavů MZLU
v Brně“ byl projednán a schválen kolegiem rektora 25. září 2001. Na základě ověření jeho
kritérií v podmínkách Lesnické a dřevařské fakulty byl doporučen vedením jednotlivých
fakult jako doplňující hodnotící materiál v oblasti vědecko-výzkumných aktivit za rok 2002,
respektive jako doplňující materiál k již dříve schváleným „Kritériím pro posuzování vědecké
kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazečů o jmenování docentem nebo profesorem
(část A – vědecko-výzkumná a odborná činnost)“.
V oblasti spolupráce s resortními výzkumnými ústavy a pracovišti AV ČR lze konstatovat,
že na úseku vědecko-výzkumné činnosti je tato spolupráce s výzkumnými ústavy
v působnosti MZe ČR zaměřena především na řešení společných projektů, které jsou
financovány GA ČR, NAZV MZe ČR, MŽP ČR a na plnění zakázek MZe ČR. V roce 2002
výrazně vzrostl počet společně řešených projektů, úspěšných především ve výběrovém řízení
Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR. Poradenská činnost a posuzování
výsledků vědecko-výzkumné činnosti probíhá na základě společných výzkumných aktivit.
Byly zpracovány a novelizovány normy a metodické postupy, častou aktivitou je reciproční
členství ve vědeckých radách institucí, společná prezentace výsledků výzkumu a spolupráce
při pořádání odborných seminářů a konferencí. Pracovníci výzkumných ústavů a pracovišť
jsou externími učiteli MZLU v Brně, jsou konzultanty diplomových a doktorských prací,
členy komisí pro státní závěrečné zkoušky, členy oborových rad doktorských studijních
programů, habilitačních komisí a návrhových komisí pro jmenování profesorů. Spolupráce
s resortními výzkumnými ústavy se v posledním období rozšiřuje i na úseku využití
přístrojového vybavení a zdrojů šlechtitelského materiálu. Vědecká spolupráce s Akademií
věd ČR se uskutečňuje v rámci společně řešených projektů GA ČR a GA AV ČR.
Nejvýznamnějším společným projektem v posledních létech jsou dvě výzkumná centra –
„Signální dráhy u rostlin“ a „Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad“. Výsledkem této
spolupráce jsou publikace ve vědeckých časopisech a společná vystoupení na četných
odborných setkáních. Významnou aktivitou je uzavření „Smlouvy o vzájemné spolupráci při
uskutečňování doktorských studijních programů“ s prezidiem AV ČR. Pracovníci ústavů AV
ČR jsou členy oborových rad doktorských studijních programů, habilitačních komisí,
návrhových komisí pro jmenování profesorů a i školiteli nebo školiteli-specialisty
doktorských dizertačních prací.
Jako priority výzkumu a vývoje si stanovila univerzita trvale udržitelné zemědělství,
tvorbu obnovitelných zdrojů a cílené řízení biologických procesů. V této souvislosti jsou
vnímány a zohledňovány rostoucí konkurence na liberalizujícím se světovém agrárním trhu,
nová kritéria garancí kvality a bezpečnosti potravin a fakt, že zemědělství ztrácí své dřívější
rozhodující postavení a naopak vzrůstá tržní síla jeho navazujících článků v potravinovém
řetězci agrobyznisu. Priority výzkumné a vývojové činnosti, obsažené v „Koncepci rozvoje
MZLU v Brně“ a „Dlouhodobém záměru MZLU v Brně“, tj. zaměření šesti výzkumných
záměrů fakult univerzity, řešených grantových projektů a v omezené míře projektů řešených
s institucionální podporou, zůstávají v současné době v platnosti, a to především s ohledem na
zpracované a odeslané žádosti o prodloužení řešení stávajících výzkumných záměrů o jeden
rok, tj. do 31. prosince 2004. Nadále zůstává prioritní rovněž snaha o aktivní zapojení do 6.
Rámcového programu EU a úsilí o širší zapojení pracovišť do mezinárodních výzkumných
programů. Další rozšíření uvedených priorit bude aktuální v souvislosti s přípravou a
formulací nových výzkumných záměrů univerzity.
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Vydávání vědeckého časopisu univerzity Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae Brunensis zaznamenalo značný nárůst počtu příspěvků. Od roku
2001 vychází šest čísel za rok, na domovské stránce univerzity jsou zveřejněny anglické
souhrny článků z vědeckého sborníku, abstrakta z vědeckých konferencí studentů a souhrny
obhájených disertačních prací na jednotlivých fakultách.
Na úseku spolupráce se zahraničím je možno konstatovat postupné naplňování záměru
zvýšit aktivity v programech EU, které jsou v současné době vzhledem ke snahám o začlenění
do Evropského společenství prioritní.
V programu SOCRATES-ERASMUS vyjelo v akademickém roce 2001/2002 v rámci
studentských mobilit celkem 93 studentů na 493 studentoměsíců, v akademickém roce
2002/2003 jsou plánovány pobyty pro více než 130 studentů na celkem 720 měsíců výuky na
partnerských univerzitách. V rámci učitelských mobilit vycestovalo do zahraničí v roce
2001/2002 celkem 35 učitelů, v akademickém roce 2002/2003 by se mělo jednat o 68 učitelů
a jejich pobyty by měly pokrýt celkem až 80 týdnů. Počet přijíždějících studentů se zvýšil
v akademickém roce 2002/2003 na 29 (z 19 v akademickém roce 2001/2002).
V programu LEONARDO DA VINCI byl schválen projekt centrální zahraniční kanceláře
s názvem INTEREXCHAGE na realizaci stáží studentů v délce tří měsíců v pracovních
podmínkách zemí EU – Itálii, Finsku a Švédsku a dále se připravují pobyty studentů v rámci
partnerského projektu Společnosti mladých agrárníků „Austria Agri“ zaměřeného na
praktickou přípravu studentů českých zemědělských univerzit na konkurenční prostředí
Společné zemědělské politiky Evropské unie, demonstrované v ukázkových podmínkách
rakouského zemědělství.
Jednotlivé fakulty jsou zapojeny v pilotních projektech a projektech jazykových
dovedností jako partnerské instituce. Lesnická a dřevařská fakulta v projektu EDUFOREST
(vytvoření internetové sítě evropských lesnických vzdělávacích institucí), v projektu
jazykových dovedností ILEGEFOS (zlepšování znalostí odborné němčiny pracovníků
v lesním hospodářství), a v projektu LOGOS GAIAS. Zahradnická fakulta je partnerem
projektu Modular courses on Production Qiality in Wine and Cheese. Provozně ekonomická
fakulta získala nové projekty v programu Evropské unie ACTION JEAN MONNET, když po
prvním projektu (Jean Monnet chair) získala další dva tříleté projekty – Principles of
European Economic Integration in Global Perspective (Permanent course) a EC Law for
Managers and Administrators. Záměrem je zřízení Jean Monnet Centre of Excellence, což
představuje nejvyšší formu grantové podpory EU pro aktivity tohoto druhu. Provozně
ekonomická fakulta je také partnerem regionálního projektu MIBP PECO, zaměřeného na
pobyty studentů.
MZLU v Brně se dále účastní aktivit programu CEEPUS, který je věnován spolupráci
zemí střední a východní Evropy a jednotlivé ústavy fakult jsou zapojeny do projektů
programu AKTION, dvoustranného programu spolupráce s Rakouskými institucemi.
Z významnějších, v roce 2002 realizovaných, modernizačních, rekonstrukčních a
stavebních prací a oprav, je třeba uvést zateplení objektů hlavních budov v areálu Černá
Pole, objekt specializovaných výukových prostor, rekonstrukce bufetu a menzy objektu O,
výměna výtahu v objektu A, přemístění včelínu AF, úpravy ústředního topení v areálu Černá
Pole, rekonstrukce chodeb v objektu A, stavební úpravy učeben a laboratoří v objektech A a
F, úprava kanalizace za objektem T, rekonstrukce zdravotně technických instalací objektu B,
úprava strážnice a vjezdu, stavební úpravy posluchárny C01 a C02, stavební úpravy v objektu
B, stavební úpravy objektu T – výměna oken, instalace chlazení C411, rekonstrukce vstupu
objektu ZF, rekonstrukce starých skleníků ZF, přepažení laboratoří 212, rekonstrukce
mechanizační haly J, sanace Rybničního zámečku, výstavba hospodářského objektu BZA,
počítačová síť 2002, rekonstrukce rozvodu vody budovy A, elektronický zabezpečovací
systém 2002 a páteřní rozvod napětí.
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Z celoškolského Fondu rozvoje investičního majetku byl poskytnut významný příspěvek
na rekonstrukci Zámku ve Křtinách Školnímu lesnímu podniku Masarykův les Křtiny a na
zateplení tankové haly v Lednici Školnímu zemědělskému podniku Žabčice.
V rámci činnosti technického odboru byly v roce 2002 realizovány i některé jmenovité
akce tzv. velké údržby, financované z provozních prostředků, tj. opravy a úpravy učeben,
laboratoří, chodeb, stavebně technických instalací a elekroinstalací a některých dislokovaných
pracovišť, zejména ústavu genetiky ZF – Mendelea a výukového a rekreačního střediska
v Karlově pod Pradědem.
V souvislosti s dokončením restrukturalizace výroby vyplývající ze sloučení ŠZP
Žabčice a ŠZP Lednice byla upravena organizační struktura obou pracovišť, jež tvoří ŠZP
Žabčice, tak, aby odpovídala potřebám sloučeného školního podniku. Vzhledem k náročnosti
tohoto procesu, jakož i k situaci v zemědělském sektoru ČR v roce 2002, nelze považovat
restrukturalizaci výroby za dokončenou, a proto bude pokračovat v roce 2003, a to i vzhledem
k dalšímu vývoji zemědělského resortu ČR. Na ŠLP Křtiny pokračovala realizace projektu
„Univerzitní centrum pro celoživotní vzdělávání – zámek Křtiny“, a to zejména
budováním hospodářského zázemí zámku. Ve spolupráci s Úřadem městské části Brno-sever
a s Magistrátem města Brna se uskutečnilo také zahájení stavby „Lesní škola Jezírko“ (do
konce roku byly provedeny základy pro všechny tři objekty, vrtaná studna pro zásobování
vodou a byly zahájeny částečně terénní úpravy). Středisko dřevovýroby Josefov nebylo
prozatím, po zvážení současných investičních možností a s přihlédnutím k aktuálním
potřebám výuky studentů dřevařského oboru a výrobního programu střediska, vybaveno
zařízením pro výrobu dřevostaveb s programovým vybavením. Byly provedeny pouze
stavební úpravy části střediska určené pro vytvoření ubytovací kapacity a dílčí technologické
úpravy výrobních prostor.
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2. ORGANIZACE UNIVERZITY
MZLU v Brně byla v roce 2002 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 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 2002

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
Doc. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prorektor pro řízení vysokoškolských statků
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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
ředitel pobočky Vyškov, Komerční banka, a.s.
Členové:
Ing. Jaroslav Hunkes
ředitel AGRO Brno-Tuřany, a.s.
Ing. Lubomír Konšel
náměstek ministra zemědělství ČR pro zemědělskou výrobu
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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
náměstek primátora města Brna pro školství, tělovýchovu, sport, kulturu, zdravotnictví
a sociální záležitosti, Magistrát města Brna
RNDr. Jaroslav Staňa
ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně
Ing. Jakub Šebesta
ústřední ředitel České zemědělské a potravinářské inspekce v Brně
Ing. Josef Vozdecký
generální ředitel a předseda představenstva společnosti BOHEMIA SEKT, Českomoravská
vinařská akciová společnost Starý Plzenec
Tajemnice správní rady:
JUDr. Věra Sedlářová
kvestorka MZLU v Brně

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
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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
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 (do 31. 1. 2002)
ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky AF MZLU v Brně
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Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
rektor MZLU v Brně
vedoucí ústavu botaniky a fyziologie rostlin AF MZLU v Brně
Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
děkan ZF MZLU v Brně
vedoucí ústavu biotechniky zeleně ZF MZLU v Brně
Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
proděkan ZF MZLU v Brně
vedoucí ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MZLU v Brně
JUDr. Věra Sedlářová
kvestorka MZLU v Brně
Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
děkan LDF MZLU v Brně
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
RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc.
předsedkyně AS MZLU v Brně (od 6. 2. 2002)
vedoucí ústavu matematiky LDF 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

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
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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 pobočky Komerční banky, a.s. Vyškov
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
Ing. Josef Vozdecký
generální ředitel a předseda představenstva společnosti BOHEMIA SEKT, Českomoravská
vinařská akciová společnost Starý Plzenec
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3.4 Akademický senát
3.4.1 Složení Akademického senátu do 31. ledna 2002
Předseda:
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
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
ústav agrochemie a výživy rostlin
Doc. Ing. Jan Mareček, DrSc.
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
Ing. Karel Janák, CSc.
ústav základů zpracování dřeva
Prof. Ing. Petr Kantor, CSc.
ústav zakládání a pěstění lesů
RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc.
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
Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
ústav statistiky a operačního výzkumu
Studenti:
Kateřina Heflerová
Jaroslav Bartoš
Milan Šorm
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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
3.4.2 Složení Akademického senátu od 1. února 2002
Předsedkyně:
RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc.
ústav matematiky LDF MZLU v Brně
Místopředseda:
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF MZLU v Brně
Tajemník:
Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
ústav managementu PEF MZLU v Brně
Členové:
Agronomická fakulta
Akademičtí pracovníci:
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
ústav agrochemie a výživy rostlin
Ing. Jiří Jandák, CSc.
ústav půdoznalství a mikrobiologie
Dr. Ing. Jan Mareš
ústav rybářství a hydrobiologie
Studenti:
Petr Humpolíček
Josef Šustek
Lesnická a dřevařská fakulta
Akademičtí pracovníci:
Dr. Ing. Petr Horáček
ústav nauky o dřevě
Dr. Ing. Libor Jankovský
ústav ochrany lesů a myslivosti
Ing. Václav Kupčák, CSc.
ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
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Studenti:
Libor Krček
Martin Kroupa
Provozně ekonomická fakulta
Akademičtí pracovníci:
Prof. Ing. Jiří Erbes, CSc.
ústav managementu
Prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
ústav statistiky a operačního výzkumu
Dr. Ing. Jiří Rybička.
ústav informatiky
Studenti:
Ing. Milan Šorm
Jaroslav Bartoš
Zahradnická fakulta
Akademičtí pracovníci:
Dr. Ing. Alena Salašová
ústav zahradní a krajinářské architektury
Ing. Josef Balík, Ph.D.
ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
ústav biotechniky zeleně
Dr. Ing. Anna Němcová
ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Studenti:
Jiřina Foukalová
Tomáš Kulhánek

3.5 Poradní orgány
•
•

•

Kolegium rektora
Komise rektora:

- 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
- Redakční rada sborníku Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae Brunensis
Poradní sbory vysokoškolských statků:
- 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 styky
se zahraničím a
Public Relations

Školní zemědělský
podnik Žabčice

Prorektor pro
vědecko-výzkumnou
činnost

Školní lesní podnik

Masarykův les Křtiny

Správa kolejí a
menz

Prorektor pro
pedagogickou
činnost a informatiku

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 ekonomie
Ústav podnikové ekonomiky
Ústav managementu
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Ústav účetnictví a daní
Ústav marketingu a obchodu
Ústav informatiky
Ústav práva
Ústav financí
Ústav humanitních věd
Školící a poradenské centrum PEF
Děkanát
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Zahradnická fakulta
Ústav ovocnictví a vinohradnictví
Ústav zahradnické techniky
Ústav zelinářství a květinářství
Ústav šlechtění a množení
zahradnických rostlin
Ústav posklizňové technologie
zahradnických produktů
Ústav zahradní a krajinářské
architektury
Ústav biotechniky zeleně
Ústav genetiky - Mendeleum
Děkanát

Obr. 3

ORGANIČNÍ SCHÉMA REKTORÁTU

REKTOR

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
statků

KVESTOR

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

Psychologická
poradna

Oddělení údržby

Poznámka:

Stavební oddělení

vyjadřuje přímé řízení
Řízení v v odborné oblasti vykonává na základě delegace pravomocí příslušný prorektor.
Řízení v ekonomické oblasti vykonává na základě delegace pravomoci kvestor.
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ODDĚLENÍ
AUTOMATIZACE
INFORMAČNÍCH
SOUSTAV

4.

STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST

4.1 Studijní programy a studijní obory
V akademické roce 2001/2002 měly fakulty MZLU v Brně Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR akreditováno:
• 14 studijních programů s 25 studijními obory pro bakalářské studium,
• 23 studijních programů se 44 studijními obory pro magisterské studium (5leté
magisterské a 2leté navazující magisterské),
• 17 studijních programů s 29 studijními obory pro doktorské studium.
Nově akreditované studijní programy jsou koncipovány ve smyslu Boloňské deklarace,
tzn. jako třístupňové vysokoškolské studium s tříletým bakalářským programem, navazujícím
2letým magisterským a 3letým doktorským programem.
Studijní programy a obory, v nichž byla na fakultách naší univerzity v daném
akademickém roce uskutečňována vzdělávací činnost, jsou uvedeny v tabulce č. 4.1 a podle
fakult v tabulkách č. 4.1a – 4.1d.
Tabulka č. 4.1

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

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
Celkem
bak.
mag.
dokt. stud.prog./oborů
3/4
3/4
3/4
6/8
4/5
13/17
8/14
14/27
7/16
29/57

3/7

6/9

3/4

12/20

14/25

26/44

17/29

57/98

(KKOV)

Název studijního
programu

Kód studijního
oboru

(STUD PROG) 1)

Kód studijního
programu

Tabulka č. 4.1a Studijní programy a obory uskutečňované v akademickém roce 2001/2002
na Agronomické fakultě

Název studijního
oboru

Standardní doba studia
v akademických rocích
Forma studia 1)

B
B 2901

Chemie a technologie potravin

2901 R

B 4102

Fytotechnika

4102 R

B 4103
B 4104
B 4106

Zootechnika
Rostlinolékařství
Zemědělská specializace

4103 R
4104 R
4106 R
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Výroba a distribuce potravin
Technologie potravin
Fytotechnika
Biotechnologie rostlin
Zootechnika
Rostlinolékařství
Pozemkové úpravy, ochrana
a využití půdního fondu
Všeobecné zemědělství
Provoz techniky
Agroekologie

M, N

P

FS, A

3
3
3
3
3
3

P
P
P
P
P
P

3

P

3
3
3

P
P
P

Tabulka č. 4.1a (pokračování)
N 2901
N 4102

N 4103

N 4104
N 4106

M 2901
M 4101
M 4102
M 4103
M 4106

P 1407
P 1507
P 1601
P 2901

P 4102

P 4103

P 4104
P 4106

P 2812

Chemie a technologie potravin
Fytotechnika

Zootechnika

Rostlinolékařství
Zemědělská specializace

Chemie a technologie potravin
Zemědělské inženýrství
Fytotechnika
Zootechnika
Zemědělská specializace

2901 T
4102 T

4103 T

4104 T
4106 T

2901 T
4101 T
4102 T
4103 T
4106 T

Chemie
Botanika
Ekologie a ochrana prostředí

1407 V

Chemie a technologie potravin

2901 V

Fytotechnika

Zootechnika

Rostlinolékařství
Zemědělská specializace

Biotechnologie odpadů

1507 V
1601 V

4102 V

4103 V

4104 V
4106 V

2810 V

1)

Technologie potravin
Fytotechnika
Biotechnologie rostlin
Genetika a šlechtění rostlin
Zootechnika
Krmivářství
Rybářství a hydrolobiologie
Živočišné biotechnologie
Rostlinolékařství

(2)

P

(2)

P

(2)

P

(2)

P

(2)

P

(2)

P

(2)

P

(2)

P

(2)

P

Automobilová doprava
Management techniky
Agroekologie
Rozvoj venkova
Zemědělské inženýrství
Technologie potravin

(2)

P

(2)

P

(2)

P

(2)

P

(2)

P

5

P

5

P, K

5

P

5

P

5

P

5

P

Všeobecné zemědělství
Fytotechnika
Zootechnika
Provoz techniky a
automobilová doprava
Agroekologie
Odpadové hospodářství
Zemědělská chemie
Anatomie a fyziologie rostlin
Aplikovaná a krajinná
ekologie
Vlastnosti a zpracování
zemědělských materiálů a
produktů
Obecná produkce rostlinná
Speciální produkce rostlinná
Ochrana rostlin
Obecná zootechnika
Speciální zootechnika
Molekulární biologie a
genetika živočichů
Rostlinolékařství
Odpadové hospodářství
Technika a mechanizace
zemědělství
Biotechnologie odpadů

5

P
3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program,
M – magisterský studijní program P – doktorský studijní program.
2)
Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na studijní
program bakalářský.
3)
P – prezenční forma studia, D – distanční forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy
(studijní obory) uskutečňované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce.
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Studijní programy a obory uskutečňované v akademickém roce 2001/2002
na Lesnické a dřevařské fakultě

Název studijního
programu

Kód studijního
oboru
(KKOV)

Kód studijního
programu
(STUD PROG)

Tabulka č. 4.1b

Název studijního
oboru

Standardní doba studia
v akademických rocích
Forma studia
B M, N

B 3341
B 3915
B 4132
N 3301

Dřevařství
Krajinářství
Lesnictví
Dřevařské inženýrství

N 3914
M 3301
M 3914
M 4107
P 1507
P 3301

Krajinné inženýrství
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Botanika
Dřevařské inženýrství

3914 T
3301 T
3914 T
4107 T
1507 V
3301 V

P 3914

Krajinné inženýrství

3914 V

P 4107

Lesní inženýrství

4107 V

P 6208

Ekonomika a management

Dřevařství
Krajinářství
Lesnictví
Dřevostavby a dřevěné prvky
staveb
Nábytek, výrobky design
Prvovýroba
Biotechnické úpravy krajiny
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
Fytologie lesa
Technologie zpracování
dřeva
Ekologie lesa
Tvorba a ochrana krajiny
Pěstění lesa
Ochrana lesa
Myslivost
Technika a mechanizace
lesnické výroby
Hospodářská úprava lesa
Ekonomika a management
obnovitelných přírodních
zdrojů

3341 R
3915 R
4132 R
3301 T

6208 V

P

3
3
3

FS, A
P, K
P
P, K

(2)

P, K

(2)
(2)
(2)
5
5
5
3

P, K
P, K
P
P, K
P
P, K
P, K

3

P, K

3
3
3
3
3

P, K
P, K
P, K
P, K
P, K

3

P, K

3

P, K

3

P, K

Název studijního
programu

Kód studijního
oboru
(KKOV)

Kód studijního
programu
(STUD ROG)

Tabulka č. 4.1c Studijní programy a obory uskutečňované v akademickém roce 2001/2002
na Provozně ekonomické fakultě

Název studijního
oboru

B 6202

Hospodářská politika a správa

6202 R Finance

B 6208

Ekonomika a management

6208 R Manažersko-ekonomický obor

Veřejná správa

B 6209
N 6202

Systémové inženýrství a
informatika
Hospodářská politika a správa

Ekonomika zemědělství a
potravinářství
Sociálně ekonomický obor
Management obchodní činnost
6209 R Ekonomická informatika
6202 T Finance

Veřejná správa
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Standardní doba studia
v akademických rocích
Forma studia
B M, N
3
3
3

P

FS, A
P
P
P,K, A

3

P, K

3
3

P, K
P, K

3

P
(2)
(2)

P
P

Tabulka č. 4.1c (pokračování)

N 6209
M 6202
M 6208

M 6209
P 6202
P 6208
P 6209

Ekonomika a management
Systémové inženýrství a
informatika
Hospodářská politika a správa
Ekonomika a management
Systémové inženýrství a
informatika
Hospodářská politika a správa
Ekonomika a management
Systémové inženýrství a
informatika

Kód studijního
programu
(STUD PROG)

Tabulka č. 4.1d

6208 T Manažersko-ekonomický obor

Ekonomika zemědělství a
potravinářství
6209 T Ekonomická informatika
6202 T
6208 T

Finance
Manažersko – ekonomický obor
Ekonomika zemědělství a
potravinářství
6209 T Ekonomická informatika
6202 V
6208 V
6209 V

B 4109

N 4108

N 4109

M 4108

M 4109
P 4108
P 4109

P,K,A

(2)

P, K

(2)

P

5
5

P
P,K,A

5

P, K

5

P
3
3

P, K
P,K,A

3

P, K

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

Název studijního
Programu

Název studijního
oboru

Standardní doba studia
v akademických rocích
Forma studia
B

B 4144
B 4108

(2)

Finance
Řízení a ekonomika podniku
Ekonomická informatika

Kód studijního
oboru
(KKOV)

N 6208

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

4144 R
4108 R

4109 R

4108 T

4109 T

4108 T

4109 T
4108 V
4109 V

Zahradnictví
Zahradnictví
Zpracování zahradnických
produktů
Zahradní a krajinářská
architektura
Management zahradních a
krajinářských úprav
Zahradnictví
Zpracování zahradnických
produktů
Zahradní a krajinářská
architektura
management zahradních a
krajinářských úprav
Zahradnictví
Zpracování zahradnických
produktů
Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradnická produkce
Zahradní a krajinářská
architektura
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M, N

P

FS, A

3
3

K
P, K

3

P

3

P

3

P
(2)

P, K

(2)

P

(2)

P

(2)

P

5

P

5

P

5

P
3

P, K

3

P, K

4.2 Programy celoživotního vzdělávání
Tabulka č. 4.2

Počty programů celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně

Skupiny oborů

Kód skupiny
kmen. oborů

Programy CŽV v rámci
akreditovaných SP
bezplatné
placené

Přírodní vědy a nauky
11 až 18
Technické vědy a nauky
21 až 39
Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
41 až 43
Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
51 až 53
Společenské vědy, nauky a služby
61,65,67,71-74
Ekonomie
62
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68
Pedagogika, učitelství a sociál. péče
75
Obory z oblasti psychologie
77
Vědy a nauky o kultuře a umění
81,82
Celkem
11 až 82

Ostatní

Celkem

4

4

2

5

3

3

9

12

3

3

4.3 Počty studentů a absolventů
Podle dat evidovaných v matrice studentů k 31. 10. 2002 studuje na fakultách MZLU
v Brně 6 105 studentů (bez cizinců – stipendistů a jinoplátců), z nichž studovalo 2 456, tj.
40,2 % studentů v bakalářských, 3 231, tj. 52,9 % studentů v magisterských a 418, tj. 6,9 %
studentů v doktorských studijních programech. Dále na univerzitě studovalo 17 cizinců –
stipendistů.
Z celkového počtu 6 105 studentů MZLU v Brně studuje na Agronomické fakultě 29,6 %
studentů, na Lesnické a dřevařské fakultě 21,1 % studentů, na Provozně ekonomické fakultě
35,4 % studentů a na Zahradnické fakultě 13,9 % studentů.
Tabulka č. 4.3.1 Počty studentů 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

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

876
1 661

dokt.
50
49
230

Celkem
studenti
50
1 211
2 673

1 388

694

89

2 171

2 456

3 231

418

6 105

bak.

mag.

286
782

Tabulka č. 4.3.2

Počty absolventů 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

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.
10
159
1
31
335
29

Celkem
absolventi
10
160
395

42

265

3

310

73

759

43

875

Tabulka č. 4.3.3 Počty neúspěšných studentů 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

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. Celkem
programu
neúspěšní
stud.
bak.
mag.
dokt.
4
4
6
112
4
122
104
202
6
312

102

13

5

120

212

327

19

558

Pozn. Údaje k 31.10. zahrnují všechny formy studia a počty studentů včetně cizinců.

V roce 2002 na MZLU v Brně úspěšně absolvovalo studium celkem 875 studentů, což
představuje 14,3 % ze studujících ve všech typech a formách studia. Z tohoto počtu bylo
8,3 % absolventů bakalářských studijních programů, 86,8 % absolventů magisterských
studijních programů a 4,9 % absolventů doktorských studijních programů.
V akademickém roce 2001/2002 neúspěšně ukončilo studium celkem 558 studentů ve
všech typech a formách studia, což představuje 9,72% z celkového počtu rozpočtových
studentů pro uvedený akademický rok.

4.4 Zájem o studium a výsledky přijímacího řízení
Při hodnocení zájmu o studium na MZLU v Brně v roce 2002 můžeme konstatovat, že ve
srovnání s rokem 2001 jsme zaznamenali mírný pokles zájmu o studium na naší univerzitě.
Jestliže v roce 2001 byl celkový počet přihlášek 6 861, tak v roce 2002 to bylo 6 291
přihlášek, což představuje asi 8,7% pokles.
Zájem uchazečů o studium na MZLU v Brně je uveden v tabulce 4.4. V následujících
tabulkách 4.4a – 4.4f je podrobně vyhodnoceno chování uchazečů a výsledky přijímacího
řízení po jednotlivých fakultách a oborech.
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Tabulka č. 4.4

Zájem uchazečů o studium na MZLU v Brně pro akademický rok 2002/2003

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

Kód skupiny kmen.
oborů
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

Podaných
přihlášek 1)

Přihlášených 2)

Počet
přijetí přijatých zapsaných
4)

3)

5)

6 291

2 637

1 848

877
1 964

531
1 140

359
853

3 450

966

636

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. 4.4a

Počet uchazečů a přijatých studentů v bakalářských a magisterských studijních
oborech prezenčního studia v letech 2001 a 2002
Počet uchazečů
v roce
2001
2002

Fakulta, studijní obor
Bakalářské studium profesní
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
AF celkem
Bakalářské studium
Hospodářskosprávní činnost a podnikání v lesnictví
Hospodářskosprávní činnost a podnikání v dřevozp.p.
Magisterské studium
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
LDF celkem
Bakalářské studium
Finance
Ekonomika a management
Systémové inženýrství a informatika
Navazující magisterské studium
Finance
Ekonomika a management
Systémové inženýrství a informatika
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Počet zapsaných
k 31.10.
2001
2002

44
7
59

55
12
100

22
33

19
55

128
80
46
130
246
143
170
1053

175
77
64
112
281
145
205
1226

64
43
21
40
124
73
90
510

88
41
24
44
123
75
108
577

8
11

31
16

-

-

225
224
378
846

257
195
303
802

92
54
116
262

96
64
128
288

772
2 395
462

595
1784
447

78
301
95

117
246
104

-

23
41
13

-

5
4
6

Tabulka č. 4.4a (pokračování)
PEF celkem
Magisterské studium
Zahradnictví
Zpracování zahradnických produktů
Zahradní a krajinářská architektura
Management zahradních a krajininářských úprav
ZF celkem
MZLU úhrnem

Tabulka č. 4.4b

474

482

220
74
284
578
6 106

196
46
265
70
577
5 508

118
34
40
192
1 438

97
22
41
44
204
1 551

Počet uchazečů
v roce
2001
2002

Magisterské studium
Všeobecné zemědělství
AF celkem
Magisterské studium
Dřevařské inženýrství
Lesní inženýrství
LDF celkem
Bakalářské studium
Ekonomika a management
Navazující magisterské studium
Ekonomika a management
PEF celkem
Bakalářské studium
Zahradnictví
ZF celkem
MZLU úhrnem

Počet zapsaných
k 31. 10.
2001
2002

59
59

58
58

30
30

32
32

28
53
81

28
47
75

17
32
49

21
37
58

461

416

95

135

461

131
547

95

19
154

154
154
755

103
103
783

58
58
259

53
53
297

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 auto.doprava
Technologie potravin
Všeobecné zemědělství
Zootechnika
AF celkem

2903

Počet uchazečů a přijatých studentů v bakalářských a magisterských studijních
oborech kombinovaného studia v letech 2001 a 2002
Studijní obor

Tabulka č. 4.4c

3 629

Počet
uchazečů

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

55
12
100

83,6
25,0
80,0

54,5
72,0

63,3
76,4

19
55

175
77
64
112
281
145
205

87,4
90,9
75,0
84,8
85,4
84,1
77,6

70,3
81,8
65,3
52,7
69,4
73,1
70,7

71,5
65,1
57,1
74,6
63,1
70,7
74,5

88
41
24
44
123
75
108

1 226

82,6

68,1

69,1

577
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Tabulka č. 4.4c (pokračování)
Bakalářské studium
Hospodářskospráv. činnost .. v DP
Hospodářskospráv. činnost .. v LH
Magisterské studium
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství

16
31

-

-

-

-

257
195
303

81,7
80,0
80,9

53,7
53,8
55,1

69,6
60,9
76,6

96
64
128

802

76,2

51,1

70,2

288

595
1 784
447

87,0
84,0
70,0

33,6
23,7
33,6

58,5
69,3
58,1

117
246
104

23
41
13

52,0
83,0
77,0

26,1
19,5
53,8

83,3
50,0
85,7

5
4
6

PEF celkem
Magisterské studium
Zahradnictví
Zpracování zahradnických produktů
Zahradní a krajinářská architektura
Management zahr. a kraj. úprav

2 903

84,8

27,3

58,8

482

196
46
265
70

83,2
84,8
91,7
91,4

73,5
82,6
15,5
70,0

67,4
57,9
100,0
89,8

97
22
41
44

ZF celkem
MZLU úhrnem

577
5 508

88,2
84,4

47,1
42,5

75,0
67,1

204
1 551

LDF celkem
Bakalářské studium
Hospodářská polit. a správa
Ekonomika a management
Systémové inženýr. a informat.
Navazující magisterské studium
Hospodářská polit. a správa
Ekonomika a management
Systémové inženýr. a informat.

Tabulka č. 4.4d Účast uchazečů o kombinované bakalářské a magisterské studium u přijímacích zkoušek
Typ studia, obor
Magisterské studium
Všeobecné zemědělství
AF celkem
Magisterské studium
Dřevařské inženýrství
Lesní inženýrství
LDF celkem
Bakalářské studium
Ekonomika a management
Navazující magisterské studium
Ekonomika a management
PEF celkem
Bakalářské studium
Zahradnictví
ZF celkem
MZLU úhrnem

Počet
uchazečů

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

58
58

65,5
65,5

58,6
58,6

94,1
94,1

32
32

28
47
75

82,1
80,1
81,3

75,0
78,7
77,3

100,0
100,0
100,0

21
37
58

416

71,4

35,5

91,2

135

131
547

72,5
71,7

18,3
31,4

79,2
89,5

19
154

103
103
783

78,6
78,6
73,0

60,2
60,2
41,6

85,5
85,5
91,1

53
53
297
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Tabulka č. 4.4e

Struktura studentů 1. ročníků prezenčního bakalářského a magisterského studia podle
pohlaví, absolvované střední školy a podle krajů
Počet studentů v % podle

Fakulta, studijní obor
Bakalářské studium
Pozemkové úpravy, …
Výroba a distribuce potrav.
Magisterské studium
Agroekologie
Fytotechnika
Odpadové hospodářství
Provoz techniky a aut.doprava
Technologie potravin
Všeobecné zemědělství
Zootechnika
AF celkem
Magisterské studium
Dřevařské inženýrství
Krajinné inženýrství
Lesní inženýrství
LDF celkem
Bakalářské studium
Finance
Ekonomika a management
Ekonomická informatika
Navazující magisterské studium
Finance
Ekonomika a management
Ekonomická informatika

pohlaví
muži ženy

místo, odkud se hlásí
SŠ
VOŠ
VŠ
OST

Jm

kraje
Om

Č

47,4
21,8

52,6
78,2

47,4
58,2

5,3
3,6

36,8
23,6

10,5
14,6

42,1
38,2

42,1
47,3

15,8
14,5

32,9
53,7
21,7
100,0
30,1
52,0
31,5

67,1
46,3
78,3
69,9
48,0
68,5

59,1
48,8
73,9
72,7
66,7
69,3
58,3

2,3
2,4
4,3
9,1
4,0
3,7

23,9
31,7
4,3
9,1
18,7
11,3
17,6

14,7
16,9
17,5
10,1
14,6
15,4
20,4

40,9
34,2
34,8
54,5
46,3
18,7
32,4

50,0
58,5
56,5
31,8
41,5
52,0
48,2

9,1
7,3
8,7
13,7
12,2
29,3
19,4

40,1

59,9

62,3

3,1

19,3

37,7

37,7

47,0

15,3

88,5
50,0
80,5

11,5
50,0
19,5

63,5
73,4
82,0

3,1
1,6
2,3

10,4
10,9
4,7

23,0
16,1
11,0

39,6
37,5
18,7

43,8
34,4
47,6

16,6
28,1
33,7

76,4

23,6

74,0

2,4

8,0

15,6

30,0

43,4

26,6

21,4
27,6
82,1

78,6
72,6
17,9

65,0
52,2
67,0

1,7
2,8
3,8

8,5
8,3
17,0

24,8
36,7
12,2

x)

x)

x)

40,0
25,0
83,3

60,0
75,0
16,7

-

-

60,0
100,0
50,0

40,0
50,0

PEF celkem
Magisterské studium
Zahradnictví
Zpracování zahrad. produktů
Zahradní a krajinářská arch.
Management zahr. a kraj. ú.

38,6

61,4

56,9

2,6

12,0

28,5

65,7

12,6

21,7

30,9
81,2
14,6
15,9

69,1
18,2
85,4
84,1

72,2
68,2
57,2
59,1

4,6
7,3
9,1

12,4
13,6
14,6
13,4

15,4
13,6
20,9
18,4

28,9
77,3
36,6
22,7

43,3
9,1
43,9
27,3

27,8
13,6
19,5
50,0

ZF celkem
MZLU úhrnem

29,9
45,0

70,1
55,0

64,7
63,1

3,9
3,0

12,8
14,0

18,6
19,9

34,3
44,5

36,3
34,2

29,4
21,3

Vysvětlivky k tabulkám:
SŠ - střední škola
VOŠ - vyšší odborná škola
VŠ - vysoká škola
OST - ostatní
Jm - kraj Jihomoravský
Om - ostatní moravské kraje
Č - Čechy
x) data pro PEF byla získána z UIS, krajové rozdělení bylo pouze za celou fakultu
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Tabulka č. 4.4f

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
Ekonomika a management
Navazující magisterské studium
Ekonomika a management
PEF celkem
Bakalářské studium
Zahradnictví
ZF celkem
MZLU úhrnem

pohlaví
muži ženy

Počet studentů v % podle
místo, odkud se hlásí
SŠ
VOŠ
VŠ
OST
Jm

kraje
Om

Č

56,3
56,3

43,7
43,7

3,1
3,1

-

9,4
9,4

87,5
87,5

34,4
34,4

59,4
59,4

6,2
6,2

94,6
85,7
91,4

5,4
14,3
8,6

-

-

-

100,0
100,0
100,0

32,4
9,5
24,1

56,7
61,9
58,6

10,9
28,6
17,3

41,2

58,8

-

-

0,7

99,3

x)

x)

x)

57,9
43,2

42,1
56,8

-

-

0,6

100
99,4

69,1

14,1

16,6

64,2
64,2
57,9

35,8
35,8
42,1

15,1
15,1
3,0

5,7
5,7
1,0

3,8
3,8
2,0

75,4
75,4
94,0

52,8
52,8
52,5

26,4
26,4
30,0

20,8
20,8
17,5

Vysvětlivky k tabulkám:
SŠ - střední škola
VOŠ - vyšší odborná škola
VŠ - vysoká škola
OST - ostatní
Jm - kraj Jihomoravský
Om - ostatní moravské kraje
Č - Čechy
x) data pro PEF byla získána z UIS, krajové rozdělení bylo pouze za celou fakultu

4.5 Inovace již uskutečňovaných studijních programů
Výsledkem zásadní inovace uskutečňovaných studijních programů je úspěšná akreditace
bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů.
Realizace 3stupňového vysokoškolského studia je různá na jednotlivých fakultách (na AF a
LDF bude 3stupňové studium, resp. bylo zahájeno od akademického roku 2002/2003, na ZF
je uskutečňováno 3. rokem, na PEF je již plně realizováno).
Obsahová inovace výuky, včetně modernizace výukových metod a organizace studia, je
realizována podle „Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti MZLU v Brně a jednotlivých fakult na období 1999 – 2005“.
4.6 Možnosti studia handicapovaných studentů
Univerzita plně respektuje požadavky na zapojení handicapovaných studentů do
vysokoškolského vzdělávání. K takto postiženým studentům je volen zcela individuální
přístup, odvislý od stupně jejich specifických potřeb, jak v oblasti kvalifikované poradenské
péče, tak v oblasti individuálních potřeb ve výuce, stejně jako technickými úpravami přístupu
do budov a učeben.
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5. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Rozvoj informačních a komunikačních technologií patří k prioritám univerzity. Do rozvoje
těchto technologií vkládá univerzita nemalé finanční prostředky. Důraz je kladen především
na trvalý přístup studentů a zaměstnanců k výpočetní technice a zkvalitňuje se infrastruktura a
dostupnost informačních zdrojů. Byla zpracována nová koncepce rozvoje ICT a IS/IT naší
univerzity, na jejímž základě je vyvíjena část „univerzitního informačního systému“ pro
studijní agendu.
5.1 Stav ICT na univerzitě
Do počítačové sítě MZLU v Brně je zapojeno 1 282 počítačů. Dalších 250 přípojek je
přístupných na studentských kolejích (kolej J. A. Komenského 198, kolej J. Taufera 52). Do
sítě Zahradnické fakulty se sídlem v Lednici na Moravě je připojeno 70 počítačů. U
instalované výpočetní techniky se daří udržet si pětiletý inovační cyklus.
Lze konstatovat, že každý akademický pracovník má trvalý přístup do sítě Internet
z vlastního počítače. Obdobná služba je poskytována i studentům v počítačových učebnách,
Informačním centru univerzity a na studentských kolejích v Brně i v Lednici na Moravě. Část
počítačové kapacity připojené na síť je v provozu 24 hodin denně.
5.2 Rychlost koncových připojení
Areál univerzity v Brně-Černých Polích je připojen do sítě CESNET 2 optickým kabelem.
Přenosová rychlost spoje je 1 Gbps. Zahradnická fakulta 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 byly v roce 2002 dokončeny. Lesnická a dřevařská fakulta byla uvnitř připojena
spojem 1 Gbps.
5.3 Superpočítače na vysoké škole
MZLU v Brně nevlastní žádný superpočítač. Má zajištěn přístup k této výpočetní technice
instalované na jiných brněnských školách (na VUT 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 78 počítačů
připojených na Internet v pracovních dnech od 7 do 21 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. 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
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interní elektronický systém, umožňující vedení studijní agendy, prozatím jen na Provozně
ekonomické fakultě.
Dá se 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. Celkem je nyní zabezpečen přístup do 49 elektronických databází pro
studenty, pedagogy a vědecké pracovníky. V roce 2002 byly již realizovány absenční
výpůjční služby ústřední knihovny bez vyplňování písemných výpůjčních stvrzenek a
s využitím čipových karet studentů a zaměstnanců univerzity.
5.6 Stav evidence knihovny
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, bylo 13. 12.
2002 registrováno jako samostatná knihovna podle zákona č. 257/2001 Sb., který nabyl
účinnosti 1. 1. 2002. Současně byl vydán pod ev. č. 3030/2002 i nový knihovní řád.
5.7 Nově budované prvky informační infrastruktury
Neustále pokračuje rozvoj počítačové sítě na univerzitě, zvyšují se počty počítačů
v Informačním centru a v knihovnicko-informačních službách. V roce 2002 byly komplexně
modernizovány univerzitní posluchárny C01 a C02, které byly vybaveny multimediálními
didaktickými prostředky (vizualizér, dataprojektor, videorekordér, DVD, matnice, počítač na
síti, elektronický řídící systém s přístupem na čipovou kartu) a byly provedeny další úpravy
technického vybavení v největší univerzitní posluchárně A 01.
Součástí této problematiky je část vyvíjeného Univerzitního informačního systému pro
studijní agendu, který napomáhá organizaci a řízení studia, studijní agendy a dalších
záležitostí se studium spojených. Univerzitní informační systém byl k 1. 9. 2002 zaveden na
všech fakultách univerzity. V současné době je v provozu základní studijní agenda pro
děkanáty, učitele a studenty, dále aplikace na výrobu karet. Do provozu bylo uvedeno nové
hardwarové vybavení (cluster PC + SUN), umožňující zvládnutí zvýšené zátěže v době
registrace a zápisů studentů do semestru. Rozvoj především technické části byl výrazně
posílen finančními prostředky, které univerzita získala v rámci transformačních a rozvojových
projektů veřejných vysokých škol.
Nákupy informačních zdrojů pro potřeby výuky, vědy a výzkumu jsou centralizovány a
zabezpečuje je Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb, a to ve všech formách od
tištěných, přes magnetické nosiče až po přístupy k plným textům v tuzemských i zahraničních
databázích prostřednictvím Internetu v rámci poskytovaných licencí.
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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 neprobíhá v současné době na žádné z fakult univerzity. Na
fakultách 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
Aktualizace dlouhodobého záměru MZLU v Brně stanovila pro rok 2002 jako jeden z cílů
vypracovat v souladu s připravovaným Národním programem orientovaného výzkumu a
vývoje ČR a s výzkumnými programy EU priority výzkumu a vývoje na MZLU v Brně a
jejích fakultách a soustředit na tyto priority finanční a výzkumný potenciál.
Výzkumný program univerzity, který byl v 90. letech ovlivněn zejména světovou výzvou
koncepce trvale udržitelného zemědělství, novou úlohou agrárního sektoru jako nositele jeho
mimoprodukčních funkcí, specifikami transformujícího se zemědělství a později rovněž
přípravou vstupu do EU, přijal další nové podněty pro výzkumnou orientaci v podobě
přípravy účasti v 5. a 6. Rámcovém programu EU a expertních prací pro koncepci výzkumné
politiky ČR, zejména základních koncepčních materiálů připravovaného Národního programu
orientovaného výzkumu a vývoje ČR, a to mimo aktivní účasti v pracovní skupině
zpracovávající koncepci a priority dílčího programu 2 (kvalitní a bezpečná výživa v rámci
tématického programu 1 – kvalita života), také zpracováním expertní studie pro sektor
zemědělství a potraviny.
V souvislosti s možností prodloužit řešení stávajících výzkumných záměrů univerzity,
kterou umožnilo usnesení vlády ČR č. 1165, bylo v rámci univerzity přijato usnesení o toto
prodloužení ministerstvo školství požádat. S ohledem na tuto skutečnost potom priority, které
stanovila novelizovaná „Koncepce rozvoje MZLU v Brně“ a „Dlouhodobý záměr MZLU
v Brně“ pro zaměření šesti výzkumných záměrů univerzity, zůstávají v současné době
v platnosti. Pokud se týká grantových projektů a problematiky řešené s institucionální
podporou, univerzita preferuje a rozšiřuje své koncepční záměry ve smyslu závěrů „Společné
zemědělské politiky EU“ pro evropský model zemědělství o nová témata typu: zvýšení
bezpečnosti potravin, zdokonalování monitoringu jakosti potravin, vývoj systémů precizního
zemědělství s různou vahou jeho produkčních a mimoprodukčních funkcí, řešení prostorové
funkce krajiny, její revitalizace a polyfunkční využití, přínos zemědělství a lesnictví pro
stabilizaci venkova, formování konkurenceschopnosti sektoru, evaluace environmentálních
přínosů zemědělství, multikreiteriální hodnocení vlivu agrární politiky na trvale udržitelný
rozvoj aj.
Nadále zůstává prioritní snaha o aktivní zapojení do 6. Rámcového programu EU a úsilí o
širší zapojení do mezinárodních výzkumných programů.
Další rozšíření uvedených priorit a jejich vyhlášení bude aktuální v souvislosti s přípravou
a formulací nových výzkumných záměrů univerzity v roce 2004.
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6.2 Organizační, personální a materiální stránka
Organizace vědecko-výzkumné činnosti je nadále vedena snahou o optimální kompromis
mezi povinností uskutečňovat výzkum a vývoj ve všech akreditovaných oborech, ve kterých
univerzita zabezpečuje vysokoškolské vzdělávání a všeobecným trendem věnovat se několika
stanoveným prioritám výzkumu. Pracoviště teoretického zaměření se věnují badatelskému
výzkumu, a to ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky, pracoviště
technologického zaměření jsou orientovány na výzkum aplikační ve spolupráci s resortními a
nestátními výzkumnými ústavy.
Finanční prostředky na vědecko-výzkumnou činnost jsou souhrnem čtyř zdrojů, které tvoří
institucionální finanční prostředky, dále finanční prostředky získané ve veřejných grantových
soutěžích, dotace ze zahraničních zdrojů a konečně zakázky ze zdrojů resortů MZe ČR a MŽP
ČR.
Institucionální finanční prostředky na tzv. nespecifikovaný výzkum (od roku 2003 tzv.
specifický výzkum) jsou v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 5. ledna 2000 č. 16, o
Národní politice výzkumu a vývoje ČR, poskytovány univerzitě od roku 2001 formou dotace.
Částka vyčleněná na tuto dotaci veřejným vysokým školám je stanovena Radou vlády ČR pro
výzkum a vývoj v rozsahu 9 % celkové státní podpory pro výzkum a vývoj. Pro rok 2002 se
jednalo o částku 1,04 miliardy Kč. Z toho činil podíl pro naši univerzitu 3,2 %. Osmé místo
dle výše uvedeného objemu získané dotace v pořadí 24 vysokých škol nás již po několik let
řadí mezi první třetinu úspěšnějších vysokých škol. Tato dotace na nespecifikovaný výzkum
byla v rámci naší univerzity dále posílena účelovými prostředky na výzkum a vývoj, a to
částkou téměř 5 mil. Kč, což byly prostředky v rámci programů KONTAKT, ACTION,
COST, EUREKA, INGO, programu „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ (LI) a
programu VÝZKUMNÁ CENTRA. Další významný zdroj představují finanční prostředky
získané na řešení výzkumných záměrů univerzity v objemu přes 62 mil Kč. Grantové
prostředky agentur MZe ČR (NAZV), GA ČR, MŽP ČR, MK ČR, GA AV spolu se
zakázkami resortu zemědělství a životního prostředí tvoří další významný zdroj finančních
prostředků, které v roce 2002 dosahují výše téměř 39 mil. Kč. Dotace na řešení rozvojových
programů MŠMT ČR a úspěšných projektů FRVŠ sice posilují především činnost, která je
neoddělitelně spojena se vzděláváním – s akreditovanými studijními programy, jejich
rozšířením, inovací, popř. jejich novým zavedením, ale svým charakterem jednoznačně
korespondují s filozofií tzv. nespecifikovaného výzkumu, neboť tato činnost je rovněž
neoddělitelně spojena právě s výzkumnou a vývojovou činností. Dotace na tyto aktivity
dosahují v roce 2002 téměř 22 mil Kč (FRVŠ 7,5 mil. Kč, rozvojové programy 14, 5 mil.
Kč). Podpora mobilit učitelů i studentů v programech SOCRATES a LEONARDO a podpora
zahraničních grantů představuje objem téměř 13 mil. Kč.
Veškeré uvedené dotace a podpory grantových projektů dosáhly v roce 2002 částky téměř
143 mil. Kč (viz dále tabulka č. 6.4.1 – 6.4.3).
V souladu s Národní politikou výzkumu a vývoje České republiky, která klade mimo jiné
důraz na výsledky vědy a výzkumu, jejichž efektivnost a význam jsou hodnoceny
transparentními a nezávislými postupy, usiluje MZLU v Brně 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.
Z prezentovaných výsledků výzkumu našich pracovníků v roce 2002 jsou významnější:
např. byl podán definitivní důkaz regulační úlohy FGF-2 a jeho proteo-glykanových
koreceptorů specifických pro embryonální buňky v profilaci a diferenciaci. Výsledky exprese
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jednoho z receptoru pro FGF-2, onkogenu FGFR-3 u pacientů s chronickou myeloidní
leukémií poskytly nový marker, který je využitelný pro monitorování vývoje onemocnění
nebo léčby. Podařilo se odhalit polyformismus genu OPN u prasete, byl prozkoumán příjem,
transport a metabolismus kyseliny 2,4-dichlorfenoxyoctové při indukci somatické
embryogeneze, zjištěna interakce mezi porosty trav a biologickou složkou půd na různým
způsobem narušených lokalitách, dokončena novelizace norem potřeby živin pro vybraná
hospodářská zvířata a určena energetická náročnost a účinnost prefinalizačních procesů při
výrobě ethanolu z obilovin. Byla ověřena kvalita aplikace minerálních hnojiv v systému
precizního zemědělství, vyzkoušeny alternativní metody dálkového průzkumu země
s využitím nepilotovaných, dálkově řízených prostředků, byl dokumentován vliv jednotlivých faktorů šlechtění moravského teplokrevníka na vývoj jeho vlastností.
U nových perspektivních odrůd jablek byly sledovány fyziologické charakteristiky
v období zrání plodů na stromě a při chladírenském skladování objektivně měřenými parametr
produkce etylenu, pevnosti plodu a její charakteristiky vyplývající ze zatěžování vnější silou
a změny látkových složek. V oblasti metodického šetření moderní technologie výroby
révových vín byly zvládnuty techniky stanovení netěkavých složek sušiny. Byla rozšířena
škála kvasných kmenů, jež mohou být doporučeny pro vinařskou praxi. Nové odrůdy ovoce,
révy vinné, podnoží, květin a nové technologické poznatky byly předány pěstitelům ve
specializovaných produkcích, registrované materiály procházejí licenčním množením.
Poloprovozně je v zemědělských produkcích ověřována nově vyvíjená technika.
Průběžně jsou vyhodnocovány a posuzovány dílčí studie, které v syntéze hledají vědecky
podložené argumenty pro trvale udržitelný rozvoj lesních ekosystémů ve vazbě na krajinu
v podmínkách střední Evropy. Důraz je kladen na zabezpečení produkce dřeva jako
obnovitelné suroviny při splnění požadavků veřejného zájmu na lesích ve všech jeho
environmentálních funkcích. Vyhodnocovány jsou rovněž sociálně ekonomické dopady na
využívání dřeva a podmínky zpracování a využívání dřeva. Kromě dendrochronologického a
fyziologického výzkumu jsou sledovány numerické simulace chování dřeva. Při sledování
těkavých organických látek ve dřevě bylo vyvinuto unikátní testovací zařízení KOMORA
VOC.
V rámci přípravy Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje byla zpracována
expertní studie pro sektor zemědělství a potraviny. V návaznosti na současné trendy vývoje
podnikatelského prostředí bylo sledováno, jak se v podmínkách ČR projevují tendence
přechodu od uplatňování konkurenčních strategií ke strategiím kooperativním. Analyzována
konkurenceschopnost českého zemědělství před a po vstupu do EU, vyhodnocována finanční
situace zemědělských podniků ČR, proveden základní okruh prací orientovaných na přípravu
návrhu účetních a daňových předpisů, řešena problematika posílení stupně daňové
harmonizace se systémy v evropských zemích a realizace daňové politiky prorůstového
charakteru, zpracována nová metodika na úpravu vrácení spotřební daně z uhlovodíkových
paliv a maziv právnickým a fyzickým osobám provozujícím zemědělskou prvovýrobu
analyzovány sociálně demografické charakteristiky, podrobně analyzována nezaměstnanost
v okresech Jihomoravského kraje.
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 2002
částku 16 846 tis. Kč a umožnila pořídit a zabezpečit kvalitní technické zázemí vědeckým a
pedagogickým pracovištím.
Publikace výsledků výzkumné činnosti formou původních vědeckých prací ve vědeckých
časopisech je nezbytnou formou výstupu vědeckých aktivit. U publikační aktivity učitelů a
vědeckých pracovníků univerzity (562) zaznamenáváme každoročně vzestupný trend,
především v počtu původních vědeckých prací v oponovaných časopisech v České republice i
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v zahraničí. Celkem bylo v roce 2002 publikováno 1 916 prací, z toho 19 monografií, 445
původních vědeckých prací (z toho 149 v zahraničí), 1 052 článků ve sbornících z vědeckých
konferencí (z toho 309 v zahraničí), 400 populárně vědeckých prací a zpracováno 676 recenzí,
posudků a expertíz.
Vydávání vědeckého časopisu univerzity Acta Universitatis Agriculturae et Silvicul-turae
Mendelianae Brunensis dosáhlo optimální požadované periodicity a zaznamenává stabilní
nárůst počtu příspěvků. Od roku 2001 vychází již čísel šest, zájem o publikování v našem
vědeckém časopisu projevují kromě našich učitelů, vědeckých pracovníků a studentů
v doktorských studijních programech také autoři externí, a to z resortních výzkumných
ústavů, ústavů AV ČR, českých univerzit (ČZU Praha, VFU Brno, VUT Brno, JčU České
Budějovice), ale i z pracovišť zahraničních (Slovensko, Polsko, Srbsko, Turecko, Japonsko).
Naše univerzita organizuje každoročně v průměru více než 50 sympozií a vědeckých
konferencí. V roce 2002 jich bylo celkem 69 a mezi nejvýznamnější se řadily např.
mezinárodní konference „From oocyte to embryonic stem cell: A lesson from pluripotency“,
„ISEP 2002 – 5th International conference on food physics“, „9. International tagung
eletromischer qualitattest“, „Waldbauliche behandlung von laufbaumarten –
Mischbestanden“, „2. mezinárodní seminář odborníků v oblasti projekce a realizace
dřevěných konstrukcí a staveb“, „Mezinárodní seminář o agroturistice“, konference „Právo
ČR a SR na prahu EU“ a mezinárodní konference „Firma a konkurenční prostředí“.
Spolupráce s Akademií věd ČR a resortními výzkumnými ústavy je na MZLU v Brně
tradiční a ve vědecké a výzkumné činnosti má svou významnou úlohu, místo i kvalitu.
Uchování a rozvoj dlouholeté vazby na tuto spolupráci, včetně zemědělských organizací a
jiných institucí, mají neocenitelný význam pro udržení živých kontaktů se zemědělskou a
lesnickou praxí, a to pro obě strany. V únoru 2003 byla podepsána mezi MZe ČR a MZLU
v Brně „Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu, vědecko-výchovné a
pedagogické činnosti“. Na jejím základě budou organizována pravidelná setkání vybraných
zástupců obou stran za účelem zhodnocení dosavadní činnosti a dosažených výsledků, dále za
účelem rozvíjení a konkretizace jednotlivých směrů a etap vzájemné spolupráce. Konkrétní
podmínky spolupráce budou řešeny formou dvoustranných a vícestranných smluv mezi
jednotlivými výzkumnými ústavy zřízenými MZe ČR a MZLU v Brně.
Spolupráce s ústavy AV ČR je kromě vědecké a výzkumné činnosti rozšířena rovněž o
spolupráci v činnosti pedagogické. Významnou aktivitou na tomto úseku je uzavření
„Smlouvy o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů“
s prezidiem AV ČR. Účelem bylo spojit odborné kapacity smluvních stran při výchově
doktorandů. Tomuto cíli bude sloužit mimo jiné i rozšíření akreditace některých oborů
doktorských studijních programů pro pracoviště ústavů AV ČR. Dílčí smlouvy o spolupráci
jsou uzavřeny s řadou resortních i nevládních výzkumných ústavů. Významným prvkem
spolupráce zůstává nadále založení společného pracoviště AV ČR a MZLU v Brně „Laboratoř
embryonální genetiky“, které se stalo pracovištěm reprezentativním a ve svém oboru
mimořádně úspěšným, a to nejen v České republice, ale na základě poměrně bohaté
spolupráce s obdobnými pracovišti rovněž i v zahraničí (zejména v Japonsku, Francii).

6.3 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu
Podíl mezinárodní spolupráce se zahraničními pracovišti ve výzkumných a vzdělávacích
programech v roce 2002 představoval v objemu finančních prostředků 18 710 tis. Kč (13 %)
v poměru k celkovému objemu disponibilních finančních prostředků z grantových projektů a
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zakázek (143 mil. Kč). Z toho vzdělávací programy více než 6 % (tj. programy Socrates,
Leonardo), výzkumné programy a společné projekty se zahraničními partnery necelých 7 % .
Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, které eviduje a vyhlašuje MŠMT
ČR, tj. EUREKA, EUPRO, COST, INGO, KONTAKT a AKTION jsou na naší univerzitě
zastoupeny 10 smlouvami v celkovém objemu necelých 3 mil. Kč. Jedná se o dotaci –
příspěvek MŠMT ČR na projekty podpořené úspěšnou dohodou se zahraničním partnerem o
konkrétní spolupráci. Významné jsou však i individuální kontakty a společné řešení
výzkumných projektů (např. na LDF je řešena ve spolupráci s Univerzitou v Lisabonu
problematika toku vody v lesním ekosystému a lesních dřevinách společně za téměř 4 mil.
Kč).
Významnou součástí současné vědecké práce jsou zahraniční výměny v rámci
mezinárodních vzdělávacích programů SOCRATES-ERASMUS a LEONARDO, neméně
významná je zahraniční odborná spolupráce, která se již stala potřebou kvalitního výzkumu.
Naše pracoviště spolupracují s významnými vědeckými ústavy a univerzitami v zahraničí,
především ve SRN, Velké Británii, Švédsku, Rakousku, Itálii, Japonsku a USA. Rovněž řada
našich učitelů je členem významných vědeckých, výzkumných a odborných společností a
institucí v zahraničí.

6.4 Zapojení MZLU v Brně do projektů grantových agentur ČR
V roce 2002 zabezpečovala MZLU v Brně řešení 298 grantových projektů a zakázek
v celkové hodnotě 143 milionů Kč (z toho téměř 17 milionů Kč na investice), což představuje
ve srovnání s předcházejícím rokem 2001 navýšení o 13 %. Projekty (114) zahrnuté do
Centrální evidence projektů (CEP), které jsou rozhodující při tvorbě rozpočtu vysokých škol,
představují více než 96 milionů Kč.
Specifikacím odborného zaměření pracovišť na čtyřech fakultách s rozdílnou profilací
odpovídá rovněž značná různorodost výzkumných celků a projektů, které obecně
korespondují s obory zemědělských, biologických, lesnických a ekonomických věd.
Tabulka č. 6.4.1 Projekty a podpory řešení projektů výzkumu a vývoje v roce 2002 zařazené v CEP
Praco.
Višě
AF
LDF
ZF
PEF

VZ

VC

42797
1
11196
2
3631
2
4493
1

2140
1
x
x
x

GA
ČR
5428
25
1850
9
239
1
735
6

MZe
ČR
7190
27
2400
6
4113
14
1006
3
450
1

MŽP
ČR

MK
ČR

INGO

EUREKA

COST

x

x

81
2

x

x

675
2

x

x

150
1

270
1

x

88
1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1000
1

x

ŠLP

x

x

x

Rektorát

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MZLU

62117
6

2140
1

8252
41

15159
51

675
2

88
1

81
2

1150
2

270
1

Pozn.:
VZ - Výzkumné záměry
VC - Výzkumná centra
GA ČR - Grantová agentura ČR
MZe ČR - Národní agentura pro zemědělský výzkum MZe ČR
MK ČR - Ministerstvo kultury ČR
LI - Program Informační zdroje pro výzkum a vývoj
LP - Program Zpřístupňování výsledků výzkumu
GA AV - Grantová agentura Akademie věd ČR

38

(v tis. Kč, údaj v ukazateli = počet grantů)
GA
ZahraKontakt LP
Celkem
AV
ni čí
400
58036
X
x
X
x
1
57
283
3818
20642
X
x
x
2
2
25
48
8119
X
x
x
x
1
19
6234
X
x
x
x
x
10
1450
X
x
x
x
x
2
2060
2060
x
x
x
1
1
2060
283
400
48
3818
96541
1
2
1
1
2
114
LI

Tabulka č. 6.4.2
Fak.
AF
LDF
PEF
ZF
Rekt.
MZLU

Projekty, zakázky a jejich finanční podpory v roce 2002 – mimo CEP

FRVŠ

Action

Kontakt

Eureka

Ped.
progr.

3043
25
1843
14
1043
13
808
8
339
1
7076
61

86
2

x

x

x

x

37
1

550
1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

86
2

37
1

550
1

Tabulka č. 6.4.3

3817
2
1131
1
9438
2
14386
5

(v tis. Kč, údaj v ukazateli = počet projektů/zakázek)
MŽP
Socra- ZahraNadace
Zakázky
Celkem
ČR
tes
ničí
64
372
2264
5829
x
1
5
28
61
64
188
3902
6594
x
1
3
59
79
74
247
168
5275
x
1
2
2
19
8
7853
9800
X
x
2
6
17
9128
18905
X
x
x
x
4
7
138
247
9128
736
14019
46403
2
2
4
12
93
183

Granty, projekty, zakázky a jejich finanční podpory v roce 2002 – včetně CEP
(v tis. Kč, údaj v ukazateli = počet projektů/zakázek)

Fakulta
AF
LDF
ZF
PEF
ŠLP
Rektorát
MZLU celkem

Projekty,zakázky mimo
CEP

Granty CEP
58036
57
20642
25
8119
19
6234
10
1450
2
2060
1
96541
114

5829
61
6594
79
5275
19
9800
17
x
18905
7
46403
183

Aktivity celkem
63865
118
27236
104
13394
38
16034
27
1450
2
20965
8
142944
298

Tabulka č. 6.4.4 Přehled grantových projektů, Grantová agentura ČR
Ukazatel
Fakulta
AF
ZF
LDF
PEF
MZLU

Granty GA ČR
počet
25
1
9
6
41

tis.Kč
5 428
239
1 850
735
8 252

Zaměření projektů zahrnuje širokou škálu problematiky od teoretických úseků molekulární
biologie a embryonální genetiky, přes studium využití molekulárně biologických metod např.
k identifikaci živočišných tkáních v masokostních moučkách, studium thalia v potravních
řetězcích, k projektům, které usilují o zušlechťování osiva obilnin, optimální výživu
hospodářských zvířat, zlepšení plodnosti, užitkovosti a jatečné hodnoty prasat. Ekonomické
projekty vyhodnocují krajinotvornou funkci zemědělství, sledují chování podnikatelských
subjektů v distribučním procesu zemědělství a potravinářství, spotřebitelské chování na
potravinových trzích ČR, usilují o optimalizaci daňového systému a řízení daňové politiky.
Projekty zaměřené na lesnictví zkoumají ekologickou stabilitu lesních ekosystémů, jejich
obhospodařování s cílem tlumení povodní, optimalizace jejich druhové skladby, studují
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působení klimatických faktorů a změn vodního režimu, hledají také metody snižující
negativní dopady činnosti lesní mechanizace apod.
Prostředky získané z GA ČR se proti roku 2001 nepatrně snížily (o 8 %), i když celkový
počet projektů řešených s podporou GA ČR je o jeden vyšší. V roce 2002 bylo nově zahájeno
20 grantových projektů, přičemž opět si velmi dobře vedli absolventi doktorských studijních
programů, kteří jsou schopni připravit dobré návrhy projektů (11 nových projektů z výše
uvedených 20). Podařilo se tedy nahradit 19 projektů, které v roce 2001 ukončily tříleté
řešení.
Tabulka č. 6.4.5
Ukazatel
AF
ZF
LDF
PEF
ŠLP
MZLU

Přehled grantových projektů a zakázek Ministerstva zemědělství ČR
Granty NAZV
řešitelé, počet, tis.Kč
27
7190
14
4113
6
2400
3
1006
1
450
51
15159

Zakázky
počet, tis. Kč
28
2264
6
7853
59
3902
x
x
x
x
93
14019

55
20
65
3
1
144

Celkem
počet, tis. Kč
9454
11966
6302
1006
450
29178

Z resortu MZe ČR jsme obdrželi o 47 % více finančních prostředků než v roce 2001.
Podstatnou část těchto prostředků představuje 22 nových projektů z roku 2001 a dále zakázky.
Řešené projekty mapují široké spektrum problematiky zemědělsko-potravinářského sektoru, a
to v oblastech systémů trvale udržitelné rostlinné produkce, optimalizace a inovace
pěstitelských technologií hlavních plodin, jejich konkurenceschopnosti, metod stabilizace
půdní úrodnosti, využití i ochrany drnového půdního fondu. V oblasti živočišné výroby jsou
projekty zaměřeny na optimalizaci plemenné hodnoty hospodářských zvířat, využití
genetických markerů a ovlivnění jejich reprodukční užitkovosti, sledovány jsou normy
potřeby živin, ale také optimální normativy spotřeby pohonných hmot a energií na výrobu
zemědělských produktů. Řada projektů je zaměřena na problematiku zahradnické produkce,
inovace pěstitelských systémů i skladovatelských technologií, diagnostiku karanténních
fytopatologických organismů, systémy ochrany a komplexní rezistence proti chorobám.
Ekonomicky zaměřené projekty sledují možnosti posílení konkurenceschopnosti českého
zemědělství, efektivnost hospodaření zemědělských podniků v ekologických systémech a
analyzují význam odbytových organizací a jejich právního postavení. Problematika lesních
ekosystémů je sledována z hlediska jejich stability, produkčního potenciálu, antropického
ovlivňování a jejich poškození imisemi.
Významné zakázky představují dotační tituly pro zachování genových zdrojů vybraných
kolekcí rostlin, udržování genetického potenciálu osiv a sadby, podporu ozdravování polních
a speciálních plodin, ale také pro podporu rozvoje systému poradenského a informačního
zajištění pracovišť.
Do nového výběrového řízení NAZV MZe ČR byly v roce 2002 podány kvalitní návrhy
dalších projektů.
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Tabulka č. 6.4.6
Uk.

LI, INGO

Výzkumné projekty financované ze zdrojů resortu školství

FRVŠ

LP,COST

Kontakt

Eureka

P

P

tis.Kč

AKTION
CEEPUS

V. centra

P

P

tis.Kč

P

tis. Kč

P

tis.Kč

AF

2

81

25

3034

x

x

1

400

x

x

2

86

1

ZF

x

x

8

808

1

48

x

X

x

x

x

15

X

LF

x

x

14

1843

1

270

1

X

2

1150

x

X

PEF

x

x

13

1043

x

x

x

X

x

X

x

Rek

1

2060

1

339

x

x

x

X

x

X

x

Celke
m

3

2141

61

7076

2

318

2

400

2

1150

2

tis.Kč

P

tis.Kč

tis.Kč

V. záměry

Rozvoj. pr

P

tis.Kč

P

2140

1

42797

x

x

2

3631

1

X

x

2

11196

x

X

X

x

1

4493

X

X

x

x

x

101

1

2140

6

62117

5

tis.Kč

Celkem
P

tis. Kč

x

32

48547

1131

12

5633

x

20

14459

2

3817

16

9353

2

9438

4

11837

14386

84

89829

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

Vybrané ukazatele z tabulky č. 6.4.6:
a) Národní programy:
Program
Počet programů
Objem finančních prostředků

LS
x
x

LN
1
2140

LP
1
48

LI
1
2060

b) Mezinárodní programy:
Program
Počet programů
Objem finančních prostředků

c)

OE
2
1150

OC
1
270

OK
x
x

LA
2
81

ME
2
400

Zapojení v programech FRVŠ:
Počet přijatých projektů
61

Přidělené finanční prostředky
neinvestiční
celkem
4515
7076

investiční
2561

Finanční prostředky poskytnuté resortem MŠMT ČR představují 63 % veškerých
finančních zdrojů z grantů a zakázek univerzity v roce 2002; významné a zcela zásadní jsou
dotace na výzkumné záměry fakult, dotace na rozvojové programy pro vysoké školy a
rozvojové projekty Fondu rozvoje vysokých škol.
Tabulka č. 6.4.7 Výzkumné záměry MZLU v Brně - hodnocení za období 1999-2002
Ukazatel

AF

ZF

LDF

PEF

MZLU

Počet

1

2

2

1

6

Dotace MŠMT ČR v roce 1999

16300
6900

3150
894

6100
1200

3850
450

29400
2444

Dotace MŠMT ČR v roce 2000

28498
7500

3150
900

6676
2000

3850
600

42174
11000

Dotace MŠMT ČR v roce 2001

40594
6196

3466
702

10610
1280

4235
545

58905
8723

Dotace MŠMT ČR v roce 2002

42797
6196

3631
880

11196
1454

4493
200

62117
8730

Dotace celkem 1999 – 2002

128189
26792

13397
3376

34582
5934

16428
1795

192596
37897

Pozn.: Číselné údaje v tis. Kč = celková částka
z toho investice
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Na základě předložených podrobných hodnotících zpráv o postupu řešení jednotlivých
výzkumných záměrů v létech 1999 – 2002 a výsledků jejich řešení lze v souladu se závěry
Vědecké rady a Správní rady MZLU v Brně konstatovat, že řešení výzkumných záměrů
fakult MZLU v Brně probíhalo v souladu se stanovenými metodikami a podle plánu a
dispozic odborných garantů. Dobrou úroveň řešení konstatovala rovněž hodnocení všech šesti
výzkumných záměrů na úrovni poskytovatele, tj. MŠMT ČR a zahraničních lektorů.
Obsahové řešení výzkumných záměrů bylo koncipováno i realizováno v souladu se
současnými požadavky na výzkum v evropské oblasti na úseku biologie, zemědělství,
zahradnictví, potravinářství, lesnictví, dřevařství, ekonomie a ekonomiky a odpovídalo
koncepčnímu zaměření univerzity i fakult.
Za období 1999 – 2002 bylo v rámci výzkumných záměrů publikováno 36 monografií, 917
původních vědeckých prací, dalších téměř 200 původních vědeckých prací úzce souvisejících
s obsahem řešení výzkumných záměrů, 1 696 vědeckých sdělení na konferencích a
seminářích, přes 250 odborných prací, bylo uspořádáno 139 vědeckých konferencí a
seminářů, zpracováno 537 diplomových prací, 94 prací studentů v doktorských studijních
programech a pro potřeby zemědělské praxe bylo uspořádáno 553 odborných přednášek. Byly
vypracovány, optimalizovány a ověřeny některé nové biologické, chemické a technologické
metodiky, které jsou již využívány nebo budou využity v dalším výzkumu a pro praxi, nebo
budou postoupeny pracovištím služeb pro zemědělskou výrobu.
Nezanedbatelný význam mezi výsledky řešených výzkumných záměrů představuje
rozšíření materiálně technické základny pracovišť MZLU v Brně. Finanční prostředky určené
na pořízení přístrojů investičního charakteru představují za období 1999 – 2002 hodnotu přes
28 milionů Kč, což umožnilo pořídit a zabezpečit kvalitní technické zázemí vědeckým a
pedagogickým pracovištím.
V rámci hodnocení bylo rovněž konstatováno, že významným posláním výzkumných
záměrů je také podpora tvůrčí činnosti pregraduálních a postgraduálních studentů, posílení
meziústavní spolupráce a spolupráce se zahraniční vědeckou komunitou. Na řešení
výzkumných záměrů se ročně podílí 350 – 400 studentů v magisterských a doktorských
studijních programech a přes 400 odborných pracovníků, docentů a profesorů,
Finanční prostředky přidělené účelově ze státního rozpočtu na řešení výzkumných záměrů,
tj. za období 1999 – 2002 v hodnotě přes 192,6 mil. Kč, byly čerpány racionálně, podle
schválených plánů a dispozic odborných garantů, vedení fakult i univerzity.
Vzhledem k výsledku hodnocení obsahu a úrovně řešených výzkumných záměrů MZLU
v Brně za období 1999 – 2002 na úrovni vědeckých rad fakult, vědecké rady a správní rady
univerzity byly v souladu s usnesením vlády ČR č. 1165, o možnosti prodloužení řešení
výzkumných záměrů, v únoru 2002 dle zadané metodiky MŠMT ČR zpracovány a odeslány
příslušné žádosti o prodloužení řešení šesti stávajících výzkumných záměrů o jeden rok, tj. do
31. prosince 2004.
Tabulka č. 6.4.8 Zapojení MZLU v Brně do řešení projektů v programech výzkumu a vývoje
Účelové prostředky

1

Objem finančních
prostředků (v tis. Kč)
2 140

Grantová agentura ČR

41

8 252

MZe ČR

Národní agentura pro zeměd. výzkum

51

15 159

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

2

675

VC

Název programu
podpory výzkumu a vývoje
Výzkumná centra

GA ČR

Kód programu
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Počet projektů

Tabulka č. 6.4.9

Zapojení MZLU v Brně do řešení výzkumných záměrů
Institucionální prostředky
Objem finančních prostředků
na rok 2002 (v tis. Kč)

Výzkumný záměr
(zkrácený název)

Regulace biologických a technologických procesů pro
konkurenceschopné zemědělství

42 797

Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny – od koncepce k realizaci

9 311

Dřevo z antropicky ovlivněných lesů

1 885

Studium biodiverzity rostlin

2 966

Obnova památek krajinářské architektury

665

Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu

4 493

7. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI
7.1 Kvalifikační a věková struktura
Tabulka č. 7.1
Věk
do 29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
nad 70 let

Tabulka č. 7.1a

Věková struktura akademických pracovníků MZLU v Brně k 31. 12. 2002
profesoři
3
25
25
-

externí

lektoři
-

Vědečtí
Pracovníci
56
29
27
30
6
3

Počet externích a interních pracovníků MZLU v Brně (fyzické a přepočtené počty)
k 31. 12. 2002

Pracovníci
interní

Pedagogičtí pracovníci
docenti
odb. asist.
asistenti
66
1
4
70
17
73
35
66
24
23
-

Fyz.osoby
Přepočt.
Fyz.osoby
Přepočt.

profesoři
53
46,616
22
0,342

Pedagogičtí pracovníci
docenti
odb.as.
asistenti
80
298
1
74,705
243,553
0,617
15
136
8
0,461
1,499
0,012

lektoři
-

Vědečtí
pracovníci
151
108,865
43
0,652

Obnova pedagogického sboru, a to z hlediska věkové i kvalifikační struktury, představuje
strategický předpoklad pro úspěšný rozvoj univerzity. V roce 2002 bylo po úspěšném
habilitačním řízení jmenováno pět nových docentů (z toho jeden externí), po řízení ke
jmenování profesorem převzalo dekrety sedm nových profesorů; jeden návrh na jmenování
profesorem byl postoupen k dalšímu řízení na MŠMT ČR a řízení dalších tří bylo zahájeno
v rámci univerzity.
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8. HODNOCENÍ ČINNOSTI
8.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání na MZLU v Brně
V této oblasti činnosti se všechny fakulty řídí vypracovaným interním systémem
hodnocení kvality studia, který 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 jsou
zapojeni i studenti doktorských studijních programů.

9.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ

9.1 Zapojení MZLU v Brně v programech EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
V oblasti programů pro vzdělávání a přípravu na povolání byl hlavní důraz kladen na
aktivity programu SOCRATES-ERASMUS, který se každoročně rozvíjí jak z hlediska počtu
vyjíždějících a přijíždějících studentů a akademických pracovníků, tak z hlediska zapojení
univerzity do dalších aktivit (kurikulární projekty, tématické sítě). Také počet partnerských
univerzit a vysokoškolských institucí vzrostl a MZLU v Brně v roce 2002 spolupracovala
celkem s 56 institucemi EU ve všech evropských zemích kromě Portugalska a Dánska.
Úspěšně pokračovala implementace ECTS, která umožňuje bezproblémové uznávání studia
vyjíždějících i přijíždějících studentů. Díky zavádění nabídky stále většího počtu předmětů
vyučovaných v angličtině, zejména Lesnickou a dřevařskou fakultou, vzrostl také počet
přijíždějících studentů z partnerských institucí a snížil se tak nepoměr mezi vyjíždějícími a
přijíždějícími studenty, což v praxi odvrátí nebezpečí zániku bilaterálních dohod, které jsou
založeny na reciprocitě. Byla vydána celouniverzitní brožura ECTS Guide s nabídkou všech
předmětů vyučovaných v angličtině.
Vedle mobilitních aktivit, vyplývajících z vlastní institucionální smlouvy programu
SOCRATES, byla univerzita zapojena také v kurikulárním projektu Evropský modul Wine
marketing (PEF) a v šesti Intenzivních programech – Novel and Functional Food (AF),
Agriculture Source of Raw materials (AF), Quality Management in Europe (AF, ZF),
Compared Animal Chains in Europe (AF), European Agribusiness (PEF, AF, ZF),
Organisation of European Winemaking Sector (ZF, PEF, AF). Dále byla koordinátorem
Intenzivního programu Agroturistika, který proběhl v červnu 2002 za účasti 18 zahraničních
studentů a tří učitelů z celkem čtyř partnerských univerzit a učitelů a studentů z AF a PEF.
Počty vyjíždějících a přijíždějících studentů a akademických pracovníků v rámci těchto kurzů
jsou zahrnuty v tabulce programu SOCRATES-ERASMUS č. 9.1.
V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny partnerské univerzity v programu
SOCRATES, abecedně seřazené podle zemí, s uvedením platnosti pro jednotlivé fakulty:
Název partnerské instituce
Universität für Bodenkultur Wien
Universiteit Gent
TU Dresden
Fachhochschule Deggendorf
Justus-Liebig Universität Giessen

Země
A
BE
DE
DE
DE
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Město
Wien
Gent
Dresden
Deggendorf
Giessen

Zahrnuje fakulty
Všechny fakulty
AF, LDF
ZF
PEF
AF

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Hochschule Anhalt
TU München
Universität Rostock
Fachhochschule für Forstwirtschaft
Universität Hannover
Universität Mannheim
Universidad Politecnica de Madrid
Universidad de Vigo
Universidad de Girona
Universidad Politécnica de Valencia
University of Helsinki
University of Joensuu
Kymenlaakso Polytechnic
Mikkeli Polytechnic
Seinäjoku Polytechnic
Oulu Polytechnic
Rovaniemi Polytechnic
ESA Angers (FESIA)
Institut National d´Horticulture
Ecole Nationale Supérieure d´ Arts et Métiers Cluny
ESC Chambéry
Université de Metz
ENSA Montpellier
Université Henri Poincaré Nancy
ENSA Rennes
ENGREF Nancy
Université Catholique Lyon
Agricultural University of Athens
University of Thessaloniki
Thessaloniki Technical Unstitute
TEI Heraklion
University College Cork
Universita degli studi della Calabria
Universita degli studi della Basilicata
Universita degli studi di Palermo
Universita degli Studi della Tuscia
The Catholic University of the Sacred Heart
Universita degli studi di Milano
Universita degli studi di Firenze
Universita degli studi di Udine
Wageningen University
HAS den Bosh
Larenstein International Agricultural College
Christian Agricultural College
Swedish University of Agricultural Sciences
Scottish Agricultural College
University of Plymouth
South of Scotland European College
Aston University
University of Dundee
University College Suffolk
Inverness College

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

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

K dalším aktivitám programu SOCRATES patří dále zapojení ve třech tématických sítích –
AFANet, THENUCE a HEROdotNET: Thematic Network for Geography Teaching and
Training
V programu LEONARDO DA VINCI, který je zaměřen na přípravu studentů odborného
školství na výkon povolání a jeho aktivity se dělí na pilotní projekty, projekty jazykových
dovedností a projekty stáží a výměn, byla v roce 2002 partnerem ve třech projektech Lesnická
a dřevařská fakulta. Jedná se o projekt internetové sítě EDUFOREST s cílem prezentování
lesnických vzdělávacích institucí partnerských zemí prostřednictví internetové sítě
s francouzským koordinátorem z Centre Forestier v Bastide des Jourdans, dále pak projekt
jazykových dovedností ILEGEFOS-Interactive Learning of Vocational German for Forestry
Staff, koordinovaný slovenským Ústavem pro výchovu a vzdělávání pracovníků lesního a
vodního hospodářství ve Zvoleni a poslední projekt LOGOS GAIAS s koordinátorem
BOKU Wien.
Do aktivit pilotních projektů se zapojila také Zahradnická fakulta partnerstvím v projektu
Modular courses on Production Quality in Wine and Cheese.
Zahraniční kancelář rektorátu koordinuje první projekt stáží a výměn s názvem
INTEREXCHANGE (International exchange of students for placements), který má dvaceti
studentům nabídnout tříměsíční pracovní stáž v Itálii, Švédsku či Finsku. V roce 2002 v rámci
tohoto projektu vyjeli dva studenti Lesnické a dřevařské fakulty do Finska.
Dalším mobilitním projektem, ve kterém je MZLU v Brně zapojena jako partner, je projekt
společnosti mladých agrárníků „Austria Agri“ (praktická příprava studentů českých
zemědělských univerzit na konkurenční prostředí společné zemědělské politiky Evropské unie
demonstrované v ukázkových podmínkách rakouského zemědělství).
Tabulka č. 9.1

Zapojení MZLU v Brně v programech EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Program
Počet projektů
Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných ak. prac.
Počet přijatých ak. prac.

Socrates
Erasmus
8
125
47
55
16

Comenius

Socrates
Grundtvig
Lingua

Minerva

Leonardo
6
2
0
4
1

9.2 Ostatní programy
V programu CEEPUS byly na univerzitě celkem tři partnerství v sítích s nízkým počtem
výjezdů studentů a učitelů. Jednalo se o krátce trvající síť Agriculture of Central Europe in
Reflection of EU Accession, síť se zapojením Zahradnické fakulty Green Network a síť, ve
které byla zapojena Lesnická a dřevařská fakulta, Biology-geology-economy.
V programu AKTION byl v roce 2002 pouze jeden projekt na Agronomické fakultě, jeden
student studuje pod programem AKTION na Provozně ekonomické fakultě mimo projekty.
Provozně ekonomická fakulta je partnerem regionálního projektu MIBP PECO, jehož
základem jsou studentské studijní pobyty kombinované se stážemi. Tento projekt je
koordinován a financován z Francie.
V programu Jean Monnet vznikly na Provozně ekonomické fakultě celkem tři projekty,
z nichž dva byly přijaty v roce 2002. Jedná se o projekty na tvorbu předmětů s názvem
Principles of European Economic Integration in Global Pespective a EC Law for Managers
and Administrators. Tento program, který je svým charakterem zaměřen na humanitní obory,
je přístupný prakticky pouze Provozně ekonomické fakultě.
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Tabulka č. 9.2

Ostatní programy

Program
Počet projektů
Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných ak. prac.
Počet přijatých ak. prac.

CEEPUS
3
1
2
1
1

Aktion
1
0
1
1
0

Ostatní
5
2
1
5
0

9.3 Další studijní pobyty v zahraničí
V rámci vládních stipendií byla nabídka rozpisem kvót poněkud omezená, proto je počet
pobytů nízký. Pokud jde o smlouvy o přímé spolupráci, v rámci zemí EU byly začleněny do
aktivit programu SOCRATES, mimo země EU pokračují. V roce 2002 byly uzavřeny nové
smlouvy o přímé spolupráci, a to s Nova Scotia Agricultural College v Truro v Kanadě,
s Nottingham Trent University, s Martin-Luther Universität v Halle-Wittenbergu a se dvěma
univerzitami v kolumbijské Bogotě – Fundacion Universitaria Agraria de Colombia
(Uniagraria) a Universidad districtal Francisco Jose de Caldas.
Tabulka č. 9.3 Další studijní pobyty v zahraničí
Program
Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných ak. prac.
Počet přijatých ak. prac.

Vládní stipendia

Přímá meziuniverzitní spolupráce
v Evropě
mimo Evropu
0
1
0
2
6
0
6
2

4
2
1
0

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 2002 vyrobeno 56 titulů), dalších
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publikací, kopírování, tisk a knihařské práce. Ústřední knihovna provádí centrální akvizici,
katalogizaci a evidenci českých a zahraničních publikací a 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
meziknihovních 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 2002 pracoviště vykazuje
přes 150 tisíc návštěvníků (denně v průměru 630).
10.2.2 Ústav výpočetní techniky
Těžiště činnosti 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.
Pokračovala postupná rekonstrukce rozvodů počítačové sítě s cílem vytvořit technické
předpoklady pro vysokorychlostní přenosy dat. V budově „B“ byla provedena rekonstrukce
kabeláže v přízemí, v prvním, druhém, pátém poschodí a v polovině 4. poschodí (včetně
pracoviště ústavu účetnictví a daní PEF). V budově „C“ byla provedena rekonstrukce
kabeláže v přízemí (děkanát AF, ústav financí PEF). V budově „A“ byla provedena
rekonstrukce kabeláže na pracovišti ústavu půdoznalství a mikrobiologie a rozšířena kabeláž
na ÚVT pro potřeby instalace serverů UIS. Na Tauferových kolejích byla přivedena
počítačová síť do 56 pokojů. V jídelně univerzity v Černých Polích, na kolejích J. A.
Komenského a na Tauferových kolejích byl uveden do provozu stravovací systém KREDIT 7.
Pro potřeby provozu tohoto systému byl vybudován bezdrátový datový spoj mezi budovou
„B“ areálu univerzity v Černých Polích a kolejemi J. A. Komenského na Kohoutově ulici.
Tento datový spoj je vyhrazen pro zajištění replikace dat mezi servery, na kterých je
stravovací systém provozován. Nespolehlivý optický spoj trasy BAPS mezi BZA a kasárnami
na tř. gen. Píky byl nahrazen bezdrátovým radiovým spojem mezi MZLU (budova „B“) a
BZA.
V oblasti výstavby počítačové sítě byl realizován transformační projekt, jehož výsledkem
je připojení počítačové sítě campusu MZLU v Brně ke gigabitové síti národního výzkumu
CESNET 2. V rámci řešení tohoto projektu byla technologie gigabitového ethernetu využita i
pro připojení lokálních sítí v budově „E“ a „B“.
Do počítačové sítě je na MZLU v Brně připojeno 1 272 počítačů (o 137 více než v roce
2001). Na studentských kolejích je vytvořeno celkem 250 připojovacích míst (zásuvek). Byly
dokončeny práce na propojení univerzitní knihovny MZLU a jejího detašovaného pracoviště
v Lednici a byly sjednoceny databáze čtenářů a knihovních fondů.
Do provozu byl uveden centrální souborový server, který zajišťuje i autentifikaci všech
uživatelů přistupujících do počítačové sítě z informačního centra a učebny A27 (ÚVT). Jsou
prováděny práce na propojování jednotlivých aplikací tvořících IS univerzity (Kredit 7,
Ekonfis, UIS) tak, aby vzájemná výměna potřebných dat byla automatizována.
Neopomenutelnou součástí činnosti ÚVT je i technická péče o výpočetní techniku na
MZLU v Brně. Pracovníci ÚVT provádějí jak opravy veškeré výpočetní techniky, tak i
modernizace techniky funkční, ale zastaralé.
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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 letech rovněž i studenty
zahradnických škol z Rakouska, Německa a Holandska.
BZA se již přes třicet let systematicky věnuje údržbě, obnově a zhodnocování areálu,
shromažďování a rozšiřování sbírek rostlin. V roce 2002 bylo dokončeno architektonické
zpracování a výstavba netradičně řešených skalek (toto stanoviště je využito především pro
výsadby skalniček pocházejících z Evropy a Asie a pro rostliny vyžadující zvláštní péči).
Významný je také přínos tohoto pracoviště pro pedagogickou činnost, studium rostlin v
praktické výuce (v roce 2002 byly např. v rámci obnovení systému výukových ploch nově
vysazeny léčivé a hospodářské rostliny) dále pro vědeckou a v neposlední řadě pro bohatou
osvětovou činnost. Každoročně je BZA pořadatelem několika výstavních akcí. V roce 2002
byly tradičně konány výstavy kosatců „IRIS 2002“ a „Barvy podzimu“. Byla rovněž
uspořádána rozsáhlá digitalizace botanických druhů sbírky orchidejí BZA MZLU v Brně se
zpřístupněním na webových stránkách univerzity.
10.2.4 Správa kolejí a menz
V roce 2002 byla dokončena celková rekonstrukce ubytovací části Tauferových kolejí, což
v konečném důsledku znamená snížení kapacity, avšak značné zvýšení komfortu bydlení pro
studenty. Buňkový systém se osvědčil, jelikož skýtá studentům více soukromí pro studium,
což potvrzují i pozitivní ohlasy kolejní rady.
V roce 2002 byla ukončena rovněž celková rekonstrukce kolejí P. Bezruče v Lednici
(zateplení budovy, výměna oken, sedlová střecha, regulace topení). Interiéry v těchto kolejích
byly zrekonstruovány již v předchozích létech. I zde se plně osvědčil buňkový systém
s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením.
Za podpory univerzity a státní dotace Správa kolejí a menz komplexně zrekonstruovala
menzu na kolejích J. A. Komenského včetně technického vybavení, které odpovídá
hygienickým a technickým požadavkům vyhl. č. 107/2001 Sb.
Všechny tyto akce byly finančně náročné a jejich realizace byla možná pouze s finančním
přispěním státu (státní investiční dotace na rekonstrukci bloku A Tauferových kolejí 5 850
tis., zateplení Lednice 6 100 tis. Kč, rekonstrukce menzy 30 933 tis. Kč, neinvestiční dotace
na vybavení Tauferových kolejí 5 060 tis. Kč a opravy menzy 700 tis. Kč).

10.3 Činnost vysokoškolských statků
Činnosti vysokoškolských statků (podniků) – Školního zemědělského podniku Žabčice a
Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, lze i v roce 2002 tradičně rozlišit do dvou
kategorií. Do kategorie tzv. hlavní, neboli účelové činnosti vysokoškolských statků jsou
řazeny aktivity zaměřené především na:
• praktickou výuku a praxe posluchačů všech forem studia na MZLU v Brně,
• výzkumnou činnost v její experimentální a verifikační fázi,
• odborná poradenství,
• presentaci odborné práce univerzity na veřejnosti,
• spolupráci učitelů fakult při řízení provozů statků s cílem vzájemného obohacení a
zvýšení úrovně práce.
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Uvedené činnosti vyplývají z naplňování základního poslání vysokoškolských statků,
jakožto organizačních součástí univerzity.
Nedílnou součástí pracovních aktivit statků je zároveň jejich výkon doplňkové, neboli
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 (459 osob, 38 876 studentohodin)
• cvičení v provozech (7 054 osob, 139 595 studentohodin)
• exkurse (10 120 osob)
• diplomové práce (137)
• doktorské disertační práce (36)
• výzkumné úkoly (73)
• propagační a presentační akce (84)
V tabulce č. 10.3.1 jsou uvedeny tyto údaje za každý z obou vysokoškolských statků.
U diplomových prací, doktorských disertačních prací a výzkumných úkolů byly v rámci
účelové činnosti zajišťovány zejména experimentální práce, sledování a měření v provozech
statků či na speciálních experimentálních plochách a skupinách hospodářských zvířat a
porostech.
Tabulka č. 10.3.1a Kvantifikace účelové činnosti na ŠLP Křtiny v roce 2002
Druh účelové činnosti
Praxe celkem
z toho: výrobní
provozní
předdiplomní
ostatní
Praktická cvičení
Exkurze
z toho: zahraniční
Diplomové práce
Doktorské práce
Propagační a prezentační akce
Výzkumné úkoly

2001
Skutečnost
hod./počet
osob
111
264
106
229
120
15
159
19
240
1
21
3 391
152
9 981
64
513
41
4
62
40

2002
sth.
hod./počet
29 398
120
24 342
120
1 800
120
3 016
120
240
120
69 528
20
140
60
40
5
60
40

Plán
osob
246
220
10
15
1
3 500
9 000
400

sth.
29 500
26 400
1 200
1 800
100
70 000

Skutečnost
hod./poč.
osob
sth.
84
439
36 936
118
203
24 000
45
199
9 080
144
19
2 736
62
18
1 120
19
3 573
67 552
171
9 990
50
503
42
8
76
48

Tabulka č. 10.3.1b Kvantifikace účelové činnosti na ŠZP Žabčice v roce 2002
Druh účelové činnosti
Praxe celkem
z toho: výrobní
provozní
předdiplomní
ostatní
Praktická cvičení
Exkurze
z toho: zahraniční
Diplomové práce
Doktorské práce
Propagační a prezentační akce
Výzkumné úkoly

2001
Skutečnost
hod./počet
osob
840
7
840
7

748
12
4
0
0
0
0

2 906
430
32
59
12
7
19

2002
sth.
hod./počet
840
1 900
840
1 200
160

32 610
4 705
120
0
0
0
0

540
930
22
6
0
0
0
0

Plán
osob
22
13
1
8
3 510
420
70
108
28
44
26

sth.
1 900
1200
160
540
76 000
2 660
240
0
0
0
0

Skutečnost
hod./počet
osob
1 940
20
1 280
14
160
1
500
941
22
7
0
0
0
0

5
3 481
130
9
95
28
8
25

sth.
1 940
1 280
160
500
72 043
1 240
60
0
0
0
0

Účelová činnost na obou vysokoškolských statcích probíhala v roce 2002 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
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problémy při plnění jednotlivých úkolů. Účelová činnost je chápána jako velmi důležitá a
nedílná činnost MZLU v Brně.
MZLU v Brně poskytla na realizaci úkolů účelové činnosti na svých vysokoškolských
statcích příspěvek v celkové výši 11,5 mil. Kč. Z toho činil příspěvek na vlastní účelovou
činnost 8,8 mil. Kč (3,0 mil. Kč ŠLP Křtiny, 5,8 mil. Kč ŠZP Žabčice) a příspěvek na
nespecifikovaný výzkum 2,7 mil. Kč (0,2 mil. Kč ŠLP Křtiny, 2,5 mil. Kč ŠZP Žabčice).
Některé aktivity byly financovány i z jiných zdrojů (např. úkoly u ŠLP Křtiny uvedené v kap.
10.3.2 v oddílech Výzkumná stanice Křtiny a Programy EU nebo úkoly u ŠZP Žabčice
uvedené v téže kap. 10.3.2 v oddíle Akce vědecko-výzkumné činnosti).
Souhrnně lze hodnotit zabezpečení, průběh i kvalitu plnění účelové činnosti na obou
vysokoškolských statcích v roce 2002 kladně, jak vyplývá mj. z výsledků hodnocení
jmenovitých úkolů účelové činnosti za rok 2002, jež byly počátkem roku 2003 formou
interního oponentního řízení projednány na všech zúčastněných fakultách.
10.3.2 Jmenovité úkoly účelové činnosti realizované na vysokoškolských statcích
v roce 2002
ŠLP Křtiny
Výrobní a provozní praxe, semestrální a hlavní cvičení
• Výrobní a provozní praxe posluchačů LDF
• Semestrální a hlavní cvičení posluchačů
• Výrobní a provozní praxe posluchačů DI - vícenáklady
Pedagogická péče
• Arboretum Řícmanice
• Arboretum Křtiny a Hackerova školka
• Videoherbář – Dřeviny v arboretech
• Informační skládačka o arboretu Křtiny
• Zpracování diplomových prací na projektech malých vodních nádrží na polesí Habrůvka
• Asanace erozních rýh lesní cesty na polesí Habrůvka
• Zpevnění trvale neúnosných úseků zemních lesních cest
• Použití surových kmenů na opěrné zídky
• Zavedení programu Solid Works do výuky
• Péče o výukový areál Lednice
• Výzkumná stanice Silviculturum Olomučany
• Růstové procesy, produkce a jejich ovlivňování u hlavních hospodářských dřevin
• Demonstrační plochy pěstování smrkových, bukových a dubových porostů na ŠLP
• Založení demonstračního objektu s ekotypy borovice lesní
• Provenienční pokusné plochy a semenné sady
• Školka Řečkovice
• Vybudování infocentra na LDF
Výzkumná, poloprovozní a ověřovací činnost
• Vytvoření informačního systému území na podkladě informačního katastru nemovitosti
• Průzkum rezervací na ŠLP
• Zajištění nákladů a výnosů v rámci plnění LHP
• Ověření vhodných stavebních a revitalizačních objektů a konstrukcí u malých vodních
nádrží toků
• Podpora rekreačního využití vybraných území ŠLP
• Oxidační stabilita bioolejů používaných k mazaní řetězů RMŘP
• Zkoušky životnosti převodovek ALBOX
• Úpravy a funkční ověření zadního rampovače na UKT
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•
•
•
•
•
•

Vyhodnocení účinku hloubkových fréz na parametry připravené půdy
Dynamometrie u dělníků v LH
Vliv provozních podmínek na životnost dřevoobráběcích nástrojů v pilařských provozech
Stanovení a ověření metodiky zjišťování převodních koeficientů objemu rovnaného dříví
Umělá inokulace stromu dřevokaznou houbou Ganoderma lucidum
Zhodnocení rozsahu poškození smrkových porostů loupáním a následnými hnilobami a
návrh konkrétních nápravných opatření
• Zhodnocení stability smrkových porostů na ŠLP Křtiny z hlediska možných dopadů
klimatické změny
• Aplikace biologických preparátů k ochraně jírovců maďalů proti klíněnce jírovcové
• Umělá inokulace stromu dřevokaznou houbou Ganoderma applanatum
• Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR
• Výzkum DNA u černé zvěře na ŠLP Křtiny
• Produkce a stabilita smíšených porostů na ŠLP Křtiny s cílem optimalizace druhové
skladby
• Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa – převod na výběrný les ve
spojení s programem CONFOREST
• Rozbor přesnosti měření průměrů a délek výřezů na manipulační lince BZ
• Optimalizace sušení dřeva sušících režimů jehličnatého a listnatého řeziva
• Pěstování bukových porostů – společný demonstrační objekt s Univerzitou Freiburg
• Vliv stresu na aktivizaci fytofágů břízy
• Regionální centrum EFI – transformace smrkových porostů
• Stanovení distribuce jehličí a irradiance jako podklad pro optimalizaci probírek
• Kvantifikovaná mechanická destrukce kořenových systémů SM technickými prostředky
Výzkumná stanice Křtiny
• Technický vývoj lanovek
• Výzkum lanových vozíků
Programy Evropské unie
• Grant EU – SUSTMAN
ŠZP Žabčice
Úkoly pedagogické činnosti
• Didaktické stádo ovcí
• Výživa a krmení prasat
• Stanice polní rostlinné výroby
• Výživa rostlin
• Vzorník mas. plemen skotu
• Pracoviště reprodukce hospodářských zvířat
• Pracoviště školek ovocných dřevin
• Praktická výuka ve výrobních provozech
• Pedagogicko-výzkumné pracoviště
• Sportovní koně, chov, výcvik a výuka jezdectví
• Údržba a průběžná obnova výsadeb na demonstračních parcelách ovocnářských
• Údržba a průběžná obnova výsadeb na demonstračních parcelách vinohradnických
• Kolekce cibulnatých a hlíznatých květin, letniček a jahodníku
• Školkařská produkce okrasných dřevin
• Jakost peckového ovoce po sklizni, změny látkových složek vína ve vinařské technologii
• Zajištění sortimentu květin pro potřeby výuky disciplin Květinářství, Interiérové
květinářství, Aranžování rostlin a použití rostlin
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Akce vědecko-výzkumné činnosti
• Zaorávka chrástu cukrovky, její vliv na sladovnickou kvalitu ječmene jarního a
modifikace pěstební technologie
• Zhodnocení a rozšíření genetické variability zdravotně preventivních složek zrna jarního
ječmene
• Odrůdové pokusy brambor
• Vliv vybraných prvků organického zemědělství na produkci a kvalitu hlavních
zemědělských plodin
• Polní pokusy se sortimentem obilnin pro ověření odrůd
• Polní pokusy s jarním ječmenem a kukuřicí pro SDO ve spolupráci s ÚKZÚZ v Brně
• Možnost využití nových technologií pro výrobu školkařského materiálu MZe ČR
(NAZV)
• 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 zastoupením obilnin v osevních postupech
• Inovace pěstebních technologií obilnin na rentabilní pěstování
• Výzkum účinku herbicidů ovlivňujících fotosyntézu
• Systém integrované RV napojené na výzkumnou STT EU
• Modely systémů hospodaření na půdě
• Energická a ekonomická analýza pěstebních technologií obilnin
• Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní
• Studium potřeby živin u prasat
• Studium potřeby živin u koní
• Sledování výživného stavu révy vinné
• Zlepšení biologických a kvalitativních znaků výsadbového materiálu
• Zlepšení biologických a kvalitativních znaků školkařského materiálu
• Zlepšení biologických a kvalitativních znaků zeleninové sadby
• Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství
• Jakost peckového ovoce po sklizni, změny látkových složek vína ve vinařské technologii

10.3.3 Hospodářská činnost vysokoškolských statků
Tabulka č. 10.3.3.1

Základní ukazatele hospodaření vysokoškolských statků
ŠLP KŘTINY

Ukazatele
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

ŠZP ŽABČICE

2000
10 490
10 308
104
29
11
10
39
15
9 949
299,1

2001
10 473
10 293
103
28
11
10
39
15
9 948
304,3

2002
10 629
10 391
138
65
11
10

232,7
66,4

235,8
68,5
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2001
2 941
2 839
2 244
228
98
269
102
233
193

2002
2 782
2 668
2 142
193
85

9 962
292,4

* 2000
2 987
2 885
2 299
191
115
280
102
0
190

221,0
71,4

156
34

157
36

172
36

** 52

** 362
256
208

Tabulka č. 10.3.3.1 (pokračování)
Počet středisek
Mzdové prostředky (tis.Kč)
Průměrná mzda (Kč)
Náklady celkem (tis.Kč)
Výnosy celkem (tis.Kč)
Z toho veškeré dotace a příspěvky
Výnosy z prodeje HIM + NHIM (tis. Kč)
Přidaná hodnota (tis. Kč)
Produktivita práce z výnosů (tis.Kč/prac.)
Produktivita práce z přidané hodnoty
(tis.Kč/prac.)
Hospodářský výsledek (tis.Kč)

12
39 362
10 714
179 987
180 515
22 711
527
63 544
604
213

15
44 139
11 820
192 557
193 132
10 394
9
68 918
635
226

19
45 138
12 594
180 429
180 856
11 339
223
64 464
619
220

21
22 636
9 928
182 014
170 920
22 877
4 516
4 351
899,57
22,90

23
25 254
10 904
182 069
182 128
19 137
1 830
22 718
943,67
117,70

21
29 290
11 568
190 565
189 990
20 497
1 435
38 958
913,41
187,30

528

527

427

-11 094

59

-575

*) Údaje za rok 2000 v části tabulky presentující výsledky ŠZP Žabčice byly získány 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.
**) Katastr nemovitostí sjednotil označení pro druh pozemku louka a pastvina a nově užívá druh pozemku trvalý
travní porost.

Hospodářskou situaci v roce 2002 na obou školních podnicích lze charakterizovat jako
napjatou (zejména na ŠZP Žabčice), což souvisí s problémy, jež nastaly na ŠLP Křtiny např.
v souvislosti se zhoršenou situací na trhu s dřívím a na ŠZP Žabčice zejména v souvislosti
s celorepublikovým propadem cen zemědělských komodit, jejich obtížnou odbytelností, jakož
i s nepříznivými dopady klimatických faktorů.
Celková rozloha obou školních podniků nezaznamenala oproti roku 2001 větších změn
(ŠLP Křtiny 10 627 ha, ŠZP Žabčice 2 782 ha). I v roce 2002 MZLU v Brně i její školní
podniky vynaložily veliké úsilí o urychlení, resp. dokončení procesu bezúplatného převodu
zemědělských pozemků a ostatních nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do
majetku univerzity opakovaným podáváním žádostí o převody, součinností s ÚP PF,
intervencemi na různých úrovních kompetentních orgánů a institucí (PF ČR, MZe, MŠMT,
PÚ, KÚ apod.), avšak významnějšího pokroku v realizaci převodů se nepodařilo dosáhnout.
Pozemkový fond ČR uzavřel s MZLU k 31. 12. 2002 převodní smlouvy pouze na ca 130 ha
z nárokovaných 1 374 ha – viz tabulka č. 10.3.3.2. Mimo pozemky nárokované univerzitou na
PF ČR došlo na základě rozhodnutí MŠMT ČR k převodu 10 ha zemědělské půdy v k. ú.
Unkovice.
Tabulka č. 10.3.3.2

Přehled výměr nárokované a převedené půdy od PF ČR (ha)

Územní pracoviště PF ČR

Nárokovaná půda

Půda převedená
Půda převedená
v roce 2001
v roce 2002
Brno-venkov
514,7
233,0
9,0 + 85,0 *
Brno-město
55,7
0,0
Břeclav
749,6
22,0
45,0 *
Blansko
54,2
25,0
Celkem k 31. 12. 2002
1374,2
280,0
139,0*
*) takto označené převáděné pozemky dosud nejsou nezapsány do katastru nemovitostí – nejsou tedy
vykazovány jako vlastnictví univerzity

Vedení univerzity mimo jiné využilo schválení novely zákona o pozemkovém fondu
č. 148/2002 Sb., který umožňuje nárokový bezúplatný převod všech druhů nemovitostí, tedy i
zastavěných pozemků, budov a staveb, přímo na veřejné vysoké školy a znovu požádalo PF
ČR o převod jak dosud nepřevedených zemědělských pozemků, tak i ostatních nemovitostí.
Do 31. 12. 2002 nebyly však žádné budovy a stavby, kterých je požadováno k převodu cca
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400 kusů, ani zastavěné pozemky univerzitě převedeny. Opět je nutno zdůraznit, že univerzita
přitom splnila veškeré požadavky a náležitosti kladené ze strany Pozemkového fondu ČR.
Oba školní podniky zaměstnávají celkem 500 pracovníků, kteří pracují na 40 střediscích.
Mzdové prostředky vynaložené v roce 2002, dosáhly výše 74,4 mil Kč při průměrné mzdě
12 081 Kč. Výnosy činily cca 462,98 mil Kč a náklady 463,13 mil. Kč. Hospodářský
výsledek k 31. 12. 2002 souhrnně za oba podniky byl záporný a činil řádově cca -0,15 mil. Kč
(ŠLP Křtiny +0,43 mil. Kč a ŠZP Žabčice -0,58 mil. Kč). Výkony podniků v množstevních
jednotkách lze však hodnotit převážně positivně.
Situaci v hospodaření podniků lze souhrnně charakterizovat:
ŠZP Žabčice
• účelové poslání podniku je naplňováno v souladu s požadavky fakult;
• nepodařilo se dosáhnout vyrovnaného hospodaření i přes to, že plán výroby
v množstevních jednotkách byl v zásadě plněn; na výsledku hospodaření podniku se plně
projevil zejména nepříznivý dopad celkové situace na trhu s rostlinnými i živočišnými
zemědělskými komoditami v ČR;
• nepříznivé počasí na počátku vegetace (nedostatek vláhy) ovlivnilo výnosy zejména hustě
setých obilovin;
• výrazně zlepšená je situace v živočišné výrobě (nárůst produkce mléka, odchov selat a
výkrm prasat).
ŠLP Křtiny
• účelové poslání podniku je naplňováno v souladu s požadavky lesnické a dřevařské
fakulty;
• podnik usiloval o další zvyšování úrovně 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 i přes problémy související např. s poklesem
cen dříví i řeziva, pokračující nízkou efektivnost pilařské výroby, z větší části
kompenzovanou výsledky produkce dřevěných vazníků a stagnací prodeje strojírenských
výrobků.
Významným problémem pro oba školní podniky jsou nedořešené majetkoprávní vztahy
k užívaným pozemkům a nemovitostem vlivem velmi pomalého postupu bezúplatného
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 REKTORÁT
Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Výstava kosatců – IRIS 2002
Botanická zahrada a arboretum MZLU v Brně
květen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Barvy podzimu 2002
Botanická zahrada a arboretum MZLU v Brně
říjen 2002
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11.1.2 AGRONOMICKÁ FAKULTA
Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Využití kukuřice v podmínkách ČR
Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat
leden 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

XXIX. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin
Ústav technologie potravin
březen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

8. konference o technologii masa
Ústav technologie potravin
březen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

„Drůbež 2002“. Technologické systémy v chovu drůbeže.
Ústav technologie potravin
duben 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

„From oocyte to embryonic stem cell: A lesson from pluripotency“.
Laboratoř molekulární embryologie. a ÚŽFG AV ČR
červen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

XX. Genetické dny
Ústav genetiky
září 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

MZLU pěstitelům
Ústav obecné produkce rostlinné
Ústav pěstování a šlechtění rostlin
červen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

5th International Conference on Food Physics
Agronomická fakulta
květen 2002

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

Jak realizovat vizi přírodě blízkého hospodaření a využitím nerušeně
probíhající přirozené obnovy
LDF, ČAZV
červen 2002
Úkoly ochrany lesa při naplnění scénářů předčasného rozpadu lesa
vlivem antropických stresů.
Ústav ochrany lesa, ČAZV
březen 2002
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Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Stanovení limitů a posouzení rizik využívání produkční funkce lesů ve
zvláště chráněných územích podle kategorií ochrany
Ústav hospodářské úpravy lesa
květen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

2. mezinárodní konference nábytkářů ČR
Ústav nábytku
září 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Setkání odborných škol
Ústav nábytku
březen 2002

11.1.4 PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA
Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

FIRMA a konkurenční prostředí
PEF
březen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

K otázkám metodiky podnikové a odvětvové ekonomiky
Ústav podnikové ekonomiky
duben 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Mezinárodní odborná konference „Daně, účetnictví a veřejné finance
před vstupem do evropských struktur“
Ústav účetnictví a daní
květen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Reforma společné zemědělské politiky EU a proces rozšíření
Ústav podnikové ekonomiky
červen 2002

11.1.5 ZAHRADNICKÁ FAKULTA
Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

2. Evropská letní akademie ekologického zemědělství
ZF, ERNTE Niederösterreich Rakousko, PRO-BIO ČR
červen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authentication
ZF, Eurofins Scientific S.A. Nantes Francie
srpen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Přehlídka studentských ateliérových prací 1998 - 2002
Ústav zahradní a krajinářské architektury
listopad 2002
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Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel:

Problematika zachování a ochrany starších a krajových odrůd ovocných
dřevin
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
říjen 2002

Termín konání:

9. mezinárodní seminář „Elektrochemické testy kvality“
Ústav zelinářství a květinářství
Gesellschaft für Technik Boden, Qualität Kirchberk Jagst
květen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Pokroky ve skladování ovoce
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
květen 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích
ZF, MÚ Klatovy, VÚ Silva Taroucy Průhonice
září 2002

Název akce:
Pořadatel:
Termín konání:

Dny zahradní a krajinářské tvorby
ZF, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
listopad 2002

11.2 Jiné nepedagogické aktivity
11.2.1 Činnost MZLU v Brně v poradenském systému MZe ČR
Konzultační a poradenské středisko bylo na MZLU v Brně zřízeno v rámci poradenského
systému MZe ČR v roce 1999 (Statut střediska je registrován MŠMT ČR dne 15. 2. 1999,
č. 252/2000). Na základě Koncepce zemědělského poradenství MZe ČR byla MZLU v Brně
přidělena dvě místa poradců ve veřejném zájmu.
Konzultační a poradenské středisko MZe ČR při MZLU v Brně obdrželo 7. května 2002
Rozhodnutí 2/2002-3026St o poskytnutí dotace na účel projektu „Podpora rozvoje systému
poradenského a informačního zajištění pracovišť poskytujících poradenství ve veřejném
zájmu, ve smyslu zajišťování resortní politiky v zemědělství a v rozvoji venkova
v předvstupním období v rámci podpůrného programu 9.B.c Programy podpory poradenství
ve veřejném zájmu“. Celková dotace pro rok 2002 byla konzultačnímu středisku přiznána ve
výši 500 tis. Kč.
Konzultační činnost zahrnuje konzultace pro další poradce MZe ČR, veřejnou správu a pro
subjekty působící v zemědělství (rozsah cca 250 hodin). Konzultace v roce 2002 byly
zaměřeny na výklad resortní politiky MZe ČR, ekonomické poradenství, problematika chovu
hospodářských zvířat, problematika pěstování rostlin, skladování produktů rostlinné výroby,
zpracování nepotravinářských produktů, potravinářství, počítačové poradenství, welfare
v živočišné výrobě, posuzování vlivů na životní prostředí, program SAPARD.
Pro odbornou veřejnost bylo připraveno a uskutečněno šest odborných seminářů, které se
konaly v areálu MZLU v Brně a v Lednici na Moravě: „Posouzení finanční situace
zemědělských podniků a možnosti exportu zemědělských výrobků“ (22. srpna 2002),
„Racionální rostlinná produkce a precizní zemědělství“ (5. září 2002), „Nové aspekty
v pěstování rostlin“ (19. září 2002), „Praktické semenářství a vztah k platné legislativě“ (27.
září 2002), „Aktuální problematika v chovu a šlechtění prasat a drůbeže“ (17. října 2002),
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„Aktuální problematika v chovu a šlechtění přežvýkavců“ (24. října 2002). Pravidelné
vzdělávací školení poradců „ve veřejném zájmu“ se uskutečnilo ve dnech 10. – 12. září 2002
na MZLU v Brně v rozsahu 27 hodin, školení se zúčastnilo 35 poradců.
Zodpovídání dotazů a zpracování informací v návaznosti na požadavky Informačního pultu
ÚZPI Praha je závislé na systému rozdělování dotazů jednotlivým pracovištím poradenského
systému. Na Konzultační středisko MZLU v Brně bylo pražským střediskem přesměrováno
30 dotazů.
Vydávání odborných publikací zahrnuje zejména publikování informací rozšiřujících
poznatky prezentované v rámci pořádaných seminářů a metodik. V roce 2002 bylo vydáno
šest sborníků jako doplňkové informace uskutečněných seminářů. Ve spolupráci se ZF MZLU
v Brně byla vydána metodika „Extenzivní ovocnářství – jádroviny“ v nákladu 100 kusů. Další
zveřejňování informací z oblasti vědy a výzkumu se uskutečňuje v rámci redakčního systému
ÚZPI Praha, a to zejména na portálu AGRONAVIGÁTOR (200 publikovaných příspěvků).
Mediální podpora poradenství je uskutečňována formou informací o činnosti poradenského
střediska a systému poradenství obecně v odborném a denním tisku a na webových
portálech. V odborných periodikách Náš chov, Úroda, Zemědělec byly v měsících srpen a září
2002 publikovány příspěvky o výsledcích činnosti Konzultačního střediska MZLU v Brně.
11.2.2 Psychologická poradna
Psychologická poradna MZLU v Brně byla evidována Centrem pro studium vysokého
školství jako poradna č. 45 Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně. Od roku 2002 je
nově systémově zařazena v rámci Pedagogického a vědeckého oddělení rektorátu MZLU
v Brně a je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, koncipována a
pojímána jako součást poradenské činnosti univerzity.
Činnost Psychologické poradny MZLU v Brně vychází z modelu komplexní poradenské
péče, který spojuje vzájemné složky a vazby vzdělávacího, profesního a personálního
poradenství, a to převážně formou individuálních konzultací, se zařazením několika
skupinových sezení s relaxačně aktivačním programem. Poradenské aktivity zahrnují činnosti
informační, zprostředkovatelské, diagnostické, individuálně nebo skupinově výcvikové.
Poradna pomáhá řešit okruhy problémů vztahujících se ke konkrétním studijním problémům,
k výběru vhodných studijních postupů, k budoucí kariéře, pomáhá s řešením potíží psychické
rovnováhy, poskytuje psychologickou pomoc a napomáhá výchově ke zdravému životnímu
stylu. Poradna dlouhodobě spolupracuje s logopedickou poradnou, manželskou a
předmanželskou poradnou, „Bílým kruhem bezpečí“ a „Start klubem“, který je zaměřen na
profesní a kariérové poradenství.

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 2 942 lůžek. Z toho 2 objekty jsou v Brně, 2 objekty v Lednici
na Moravě. Část kapacity kolejí v Brně využívá na základě smlouvy Veterinární a
farmaceutická univerzita v Brně.
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Tabulka č. 12.1

Péče o studenty MZLU v Brně – ubytování, stravování

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková
Počet lůžek určených k ubytování studentů
Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců
Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy
Počet lůžek v pronajatých zařízeních
Počet podaných žádostí o ubytování v příslušném ak. roku
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31.10. příslušného
ak. roku
Výše kolejného v Kč za 1 měsíc podle kategorií
A - buňkový systém
B - vícelůžkové pokoje
C - ostatní
Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo
Počet hlavních jídel vydaných v příslušném ak. roku
Celkem
Koleje
Tauferovy koleje
Koleje J.A.Komenského
Koleje Lednice

2170
studenti
900-1100
610-900
450
studenti
18,10
studenti
193 601

zaměst.VŠ

ostatní

1950
zaměst. VŠ
18,1
Z toho:
zaměst. VŠ
83 102

ostatní
39,9
ostatní
33 683

lůžková kapacita
865
1719
358

Menza

kapacita jídel

Menza J.A.Komenského

12.2

2942
2911
15
16
0
2852

2000

Informační a poradenské služby

Informační a poradenské služby pro studenty, které jsou zaměřeny na aspekty
pedagogicko-psychologické a profesní poradenství, včetně uplatňování absolventů na trhu
práce je provozováno pravidelně dva dny v týdnu během celého akademického roku. Využití
je značné, zejména se zvyšuje v období zkoušek a před ukončením studia. Studentům jsou
poskytovány i písemné materiály informující o možnostech zaměstnání. V roce 2002 byla
zřízena psychologická poradna v prostoru studentských kolejí J. A. Komenského.
12.3

Sportovní aktivity

Univerzita poskytuje studentům řadu možností tělovýchovné a sportovní činnosti, a to
jednak v rámci aktivit organizovaných ústavem tělesné výchovy a jednak ve Vysokoškolském
sportovním klubu MZLU v Brně.
Ústav tělesné výchovy nabízí a organizuje každoročně pro více než 2 000 studentů všech
fakult univerzity sportovní vyžití a soutěže v těchto aktivitách:
• kanoistika, rafting, lyžování, plavání;
• kondiční kulturistika, cvičení s hudbou, zdravotní tělesná výchova;
• sportovní hry: košíková, odbíjená, florball, kopaná, tenis, stolní tenis;
• letní výcvikové kurzy: vodní turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika;
• zimní výcvikové kurzy: základní lyžařský kurz sjezdového a běžeckého lyžování;
• cvičitelský kurz sjezdového a běžeckého lyžování.
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V rámci Vysokoškolského sportovního klubu MZLU v Brně je zajišťováno sportovní vyžití
pro zájemce 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 univerzitu i v zahraničí. Příkladem jsou studenti, kteří se
zúčastňují světových letních a zimních universiád.

13. ROZVOJ MZLU V BRNĚ
13.1 Investiční rozvoj MZLU v Brně
V roce 2002 byla investiční činnost realizována v souladu s dlouhodobými záměry
univerzity, které byly věcně upraveny v návaznosti na objem vyčleněných finančních
prostředků.
13.1.1 Investiční rozvoj fakult, celoškolských a rektorátních pracovišť
Byly realizovány investice a větší opravy v celkovém finančním objemu 211 089 tis. Kč,
z toho činily:
• stavební investice 148 718 tis. Kč (vlastní zdroje – FRIM 34 528 tis. Kč, systémové
dotace 14 190 tis. Kč, individuální dotace 100 000 tis. Kč);
• opravy financované z programu reprodukce majetku 12 786 tis. Kč;
• stroje a zařízení 39 246 tis. Kč (vlastní zdroje – FRIM 9 837 tis. Kč, systémové dotace na
výzkumné záměry 8 730 tis. Kč, systémové dotace FRVŠ 2 561 tis. Kč, systémové dotace
ostatní z MŠMT ČR 13 550 tis. Kč, systémové dotace z jiných resortů – granty a
přístrojové vybavení 3 947 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje – granty – zahraničí 622 tis.
Kč).
V roce 2002 byl realizován velký objem modernizačních, rekonstrukčních a stavebních
akcí financovaných ze systémových dotací investičního a neinvestičního charakteru a dále
z prostředků univerzity z dotace na vzdělávací činnost a z FRIM, přičemž z těch
nejvýznamnějších je třeba se zmínit o následujících:
• Zateplení hlavních objektů – po hlavní budově A byla akce v roce 2002 přenesena do
budovy B (LDF). Akce zahrnuje výměnu oken a opravy vnějších omítek. Dokončení
prací se předpokládá v roce 2003.
• Rekonstrukce ZTI objektu A – akce byla zahájena již v roce 1999 a v roce 2002
pokračovala další etapou, která řešila zejména ležatou kanalizaci 1. PP a 1. NP, současně
s úpravami na potrubích vody. Byla rovněž provedena první část výměny potrubí plynu
ve stávajících trasách, práce budou dokončeny v roce 2003.
• Objekt specializovaných výukových prostor – jedná se o největší stavbu v areálu
univerzity v novodobé historii. Rozpočtové náklady představují zhruba půl miliardy
korun a do konce roku 2002 mají být stavebně dokončena obě podzemní podlaží. Podle
časového harmonogramu má být objekt dokončen a předán do užívání v dubnu 2004.
V současné době probíhají práce na studii interiérů.
• Rekonstrukce bufetu a menzy objektu O – v systému závodního stravování byl zaveden
nový objednávkový a výdejový systém KREDIT 7. Je připraveno propojení
objednávkového systému se mzdovou agendou a placení obědů bude prováděno formou
strhávání zálohové částky přímo z výplaty pracovníků. Odpadne tedy nutnost hotovostní
úhrady v kanceláři jídelny. V bufetu objektu O byla instalována technologie umožňující
bezhotovostní platby za nakoupené zboží i za minutky podávané v rámci rozšířené
nabídky studentům i pracovníkům univerzity. Nový systém umožňuje odběr více obědů
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•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

na jednu zaměstnaneckou kartu (např. pro hosty), přičemž ale pouze jeden oběd je
účtován s příspěvkem zaměstnavatele (dále viz bod „různé“).
Sanace Rybničního zámečku – byla provedena sanace a odstranění vlhkosti zdiva v
rozsahu podzemního podlaží do výše zasazení v úrovni 1. NP, nezbytná rekonstrukce
jímky OV s kanalizační přípojkou a změnou rozvodu vody v 1. NP, nezbytná oprava
elektrorozvodů, rekonstrukce střechy a větrání. V roce 2003 proběhne rekonstrukce
balkonu, porušeného nosníku a dojde ke statickému stažení obvodového zdiva, včetně
opravy fasády a oken. Dle schváleného účelného využití je zpracován projekt interiéru.
Hospodářský objekt BZA – objekt je v hrubé stavbě téměř dokončen, vlastní kolaudace a
předání uživateli se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2003, a to z důvodu klimatických
podmínek (podmáčení terénu okolí budovy).
Včelín (dokončení) – moderní stavba byla dokončena a vytvořila lepší podmínky pro
realizaci výukových i výzkumných cílů v oboru chovu včel.
Úprava ÚT v areálu Černá Pole – jedná se o postupnou realizaci některých technických
opatření jako základního předpokladu pro cílové řešení, kterým je nasazení moderního
řídícího a regulačního systému ovládajícího otopný systém v celém areálu Černá Pole.
V současné době se připravuje zpracování pasportizace topenářských zařízení a
elektronického zabezpečovacího systému v návaznosti na celouniverzitní informační
systém.
Vzduchová clona objektu A – akce byla již dokončena a ve svých důsledcích zabraňuje
úniku tepla z budovy hlavním vchodem, který je převážnou část dne stále otevřený.
Stavební úpravy učeben, laboratoří, pracoven a chodeb objektu A – jde o finančně
náročnou akci, která v mnoha případech navazuje na prováděné rekonstrukce ZTI. Byly
rekonstruovány a modernizovány laboratoře fytopatologie a entomologie, byly
instalovány klimatizační jednotky a zařízení na výměnu vzduchu. Byla rekonstruována
cvičebna A22, na chodbách došlo k výměně podlah a přepážek mezi schodišti a chodbami
jednotlivých křídel, bylo vyměněno staré a nevyhovující osvětlení. V roce 2003 bude
akce pokračovat.
Úprava kanalizace za objektem C – vybudováním nové kanalizační přípojky byla
odvodněna zadní část pavilonu C. Tím bylo zamezeno zatékání dešťových vod do
přízemní chodby objektu.
Rekonstrukce ZTI budovy B – bylo zpracováno technicko-ekonomické zadání na
rozsáhlou modernizační a rekonstrukční akci, která bude navazovat v roce 2003 na
ukončení obdobných prací v hlavní budově A.
Úprava strážnice a vjezdu – původní záměr na výměnu nefunkční závory u strážnice byl
posléze přepracován a byla realizována technologie vjezdového systému umožňující
automatizované pořizování evidence a video záznamů vjíždějících a vyjíždějících vozidel,
otevírání závor čipovými kartami oprávněných zaměstnanců a hlasovou komunikaci
strážných se všemi přijíždějícími i vyjíždějícími řidiči. Ve dnech pracovního klidu je
takto ovládáno i automatické otevírání a uzavírání vjezdové brány. Po dokončení prací na
vnější omítce štítové zdi objektu LDF bude instalován ještě otočný turniket, který zajistí
evidenci vstupujících a odcházejících osob a rovněž vstupní branka bude otevírána ve
dnech pracovního klidu buď dálkově strážným, nebo prostřednictvím čipové karty. Jak
ukázal zkušební provoz instalované technologie, budou muset být provedeny ještě
úpravy pro vozidla nadměrných rozměrů.
Stavební úpravy poslucháren C01 a C02 – obě velkokapacitní posluchárny byly stavebně
upraveny tak, aby došlo ke zlepšení nedostatečného osvětlení a ke zlepšení tepelné
pohody studentů. Značně opotřebený sedací nábytek z roku 1977 byl vyměněn, všechny
kovové konstrukce nábytku byly natřeny a byla položena nová podlahová krytina.
V posluchárnách byly instalovány nové moderní tabule a promítací plátna, byla
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realizována montáž moderních audiovizuálních prostředků, včetně dataprojektorů
zavěšených pod stropem. Nové katedry byly realizovány podle návrhů pedagogů fakult
tak, aby rozmístění všech audiovizuálních prostředků ergonomicky odpovídalo jejich
potřebám. Stropní osvětlení umožňuje postupné stmívání, což zlepšuje podmínky pro
všechny druhy projekce.
• Rekonstrukce vstupu objektu ZF – proběhla první a část druhé etapy rekonstrukce
spočívající v obnově schodiště a podpěr nesoucích schodišťový přístřešek, statická
rekonstrukce říms, výměna oken průčelí a zateplení čelní fasády. Dokončení prací je
plánováno v roce 2003.
• Rekonstrukce rozvodů a regulace topení ve starém skleníku ZF – byly vyměněny
nevyhovující rozvody topení a byl instalován moderní regulační systém s řídícími
jednotkami zaručující optimální režim provozu topení.
• Stavební úpravy Karlov – v dřevěném objektu došlo k výměně elektrorozvodů, k úpravě
rozvodnice, byla vyměněna okna a okenice. Na zděné budově byla provedena částečná
rekonstrukce střechy spočívající v prodloužení konstrukce a plechové krytiny, aby
nedocházelo při tání a prudkém dešti k zatékání. Současně byly vyměněny okapy a svody.
• Oprava střechy Mendelea – akce původně zahrnovala výměnu krytiny, včetně laťování, a
opravu fasády správní budovy a objektu bytovky. V průběhu oprav však došlo k havarijní
situaci na správní budově, protože po odkrytí trámů bylo zjištěno uhnilé záhlaví jejich
uložení. Situace byla řešena přednostním provedením statického zabezpečení objektu,
včetně jeho financování, což znamená, že akce bude pokračovat i v roce 2003.
• Přesklení skleníku ZF – byla ukončena poslední etapa kompletního přesklení starého
skleníku, ve kterém již velké netěsnosti znemožňovaly provádět výzkumné pokusy.
• Oprava digestoří pavilonu C – na základě provedených měření byly zjištěny hygienické
závady v podobě nedostatečného proudění vzduchu. Původní ventilátory z roku 1977 byly
nahrazeny novými výkonnějšími typy. Jednalo se zejména o digestoře ústavů botaniky,
agrochemie, výživy a krmení hospodářských zvířat a pracoviště radioizotopů.
• Oprava havárie rozvodu ÚT – došlo ke vzniku trhlin na potrubí umístěném v topném
kanále spojujícím objekty B a E. Akce byla poněkud komplikována vzhledem
k omezujícím podmínkám, stanoveným Dopravním podnikem města Brna a odborem
dopravy MMB.
• Oprava chaty Kaťuša – zařízení sloužící studentům Lesnické a dřevařské fakulty bylo
v technicky špatném stavu a musely být provedeny tyto práce – výměna střešní krytiny,
výměna vadných částí krovu, oprava komínového tělesa; byly vyměněny klempířské
prvky a upraveny povrchové odtoky dešťové vody, byla provedena sanace omítek, došlo
k výměně vnitřních obkladů a byly vyměněny zkorodované rozvody ZTI.
• Oprava výukových ploch v BZA – došlo k opravám přístupových chodníků a palisád
vymezujících jednotlivé výukové plochy arboreta.
• Oprava střechy pavilonu chemie – do objektu zatékalo, proto byl vyměněn celý plechový
plášť střešní krytiny.
• Oprava elektrorozvaděčů v pavilonu C – jednalo se o plánovanou akci vycházející
z revizní zprávy, která konstatovala celou řadu nepřípustných závad v elektrorozvaděčích
tohoto objektu. Akce bude pokračovat i v příštím roce.
Kromě zmíněných akcí byly realizovány drobnější akce vycházející především
z uplatněných požadavků fakult. Jednalo se o stavební úpravy prostor objektů B, T a F a dále
o některá výzkumná pracoviště mimo Brno (Žabčice, Studenec). Řada akcí zahájených
v letošním roce je směrována k realizaci opatření zajišťujících dosažení úspor v čerpání
jednotlivých druhů energií. K tomuto účelu je v současné době zpracováván komplexní
energetický audit objektů a areálů univerzity, včetně SKM a školních podniků. Univerzita tím
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plní povinnosti vyplývající ze zákona o hospodaření s energiemi. Čerpání energií a vytváření
technických a organizačních předpokladů pro optimalizaci spotřeby se v současné době stává
součástí koncepčních záměrů univerzity.
13.1.2 Investiční rozvoj Správy kolejí a menz
Byly realizovány investice v celkovém finančním objemu 50 221 tis. Kč, z toho činily:
• stavební investice 48 249 tis.Kč (vlastní zdroje – FRIM 5 366 tis. Kč, systémové dotace
42 883 tis. Kč);
• stroje a zařízení 1 283 tis.Kč (vlastní zdroje – FRIM 1 283 tis. Kč, systémové dotace 0 tis.
Kč);
• nehmotný majetek 689 tis. Kč.
Významnější investice zaměřené na rekonstrukce a modernizace objektů:
Rekonstrukce menzy na kolejích J. A. Komenského – zahrnuje komplexní rekonstrukci
budovy i technologie. Nutnost rekonstrukce v takovém rozsahu byla vyvolána technickou
zastaralostí jak technologie, tak i budovy a rovněž nutností vyplnit podmínky vyhlášky
č. 107/2001.
• Rekonstrukce rozvodů vody a sociálního zařízení na Tauferových kolejích (3. etapa) –
dokončením 3. etapy rekonstrukce interiérů včetně veškerých rozvodů vody a topení se
značně zlepšila kultura bydlení tím, že byl vybudován buňkový systém se samostatným
sociálním zařízením a kuchyňkou.
• Zateplení budovy a rekonstrukce střechy na kolejích v Lednici – bylo provedeno zateplení
budovy kolejí včetně výměny oken, zateplení střechy a její architektonické přeřešení na
základě připomínek Památkového úřadu CHKO. Tím došlo k podstatnému zlepšení
celkové tepelné hodnoty a ke snížení energetických ztrát, a to v souladu se současnými
požadavky energetických auditů. Tyto akce ukončily komplexní rekonstrukci kolejí
P. Bezruče v Lednici. V předcházejících dvou letech byla provedena rekonstrukce
buňkového systému rozvodů vody, elektroinstalace a částečně i topení, čímž došlo
k podstatnému zvýšení kvality bydlení studentů.
• Stravovací systém KREDIT 7 – byl zakoupen KREDIT 7, který umožňuje studentům
stravování na základě čipové karty, která je multikomplexní.
• SW APS pro výběr kolejného – přechod na nový systém výběru kolejného byl nutný
z hlediska chybovosti a nevyhovujících parametrů předchozího systému ATLANTIS.
Tento nový SW umožní rovněž bezhotovostní výběr kolejného od nového akademického
roku.
• Telefonní ústředny – jedná se o výměnu zastaralých a poruchových telefonních ústředen
na kolejích J. A. Komenského a Tauferových kolejích.
• Server na ředitelství SKM – vzhledem k havárii původního serveru byla nutná výměna.
• Oprava svislé izolace na Tauferových kolejích (2. etapa) – tato oprava bude dokončena
v roce 2003, čímž bude budova připravena k zateplení a zamezí pronikání vlhkosti do
suterénních prostor.
•

13.1.3 Investiční rozvoj školních podniků
Na obou školních podnicích byly realizovány investice a větší opravy v souhrnném
finančním objemu 41 903 tis. Kč, z toho na ŠZP Žabčice 20 085 tis. Kč a na ŠLP Křtiny
21 818 tis. Kč. Z celkové částky vynaložených investičních prostředků činily:
• stavební investice 10 368 tis. Kč (jiné zdroje včetně FRIM 10 368 tis. Kč, státní rozpočet
1 668 tis. Kč);
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•
•

stroje a zařízení 6 219 tis. Kč (jiné zdroje včetně FRIM 6 219 tis. Kč, státní rozpočet 0 tis.
Kč);
opravy 5 750 tis. Kč (FRIM 5 750 tis. Kč, státní rozpočet 0 tis. Kč);
ostatní 19 566 tis. Kč (zvířata, vinice, splátka úvěru).

Významnější stavební investice realizované na ŠZP Žabčice:
• Výsadba vinic na pracovišti v Žabčicích a na pracovišti v Lednici – akce byly splněny cca
z 50 %. Důvodem pro nenaplnění plánovaného rozsahu výsadby výsadby vinic byl na
obou pracovištích nedostatek vlastních prostředků, ze kterých byly akce financovány a
nedostupnost jiných zdrojů (vyloučení školních statků ze systému poskytování dotací
MZe ČR).
• Rekonstrukce kravína VKK Žabčice – stavba bylo dokončena do 31. 12. 2002, nyní je ve
zkušebním provozu a proběhne kolaudace. Investicí bylo nahrazeno zastaralé a často
poruchové krmící zařízení, došlo ke zlepšení pracovního prostředí a úspoře pracovních
sil, zlepšilo se i životní prostředí ustájených dojnic. To se projevilo ve výrazném nárůstu
dojivosti ze 4 800 litrů na 6 200 l za den.
• Tanková hala v Lednici (zateplení) – cílem této investiční akce bylo dosažení
stabilizované teploty potřebné ke kvalitní výrobě a skladování vín a rovněž zlepšení
pracovního prostředí na tomto pracovišti. V září 2002 byla akce dokončena a její
vlastnosti odpovídají stanovenému cíli. Stavba nepodléhala kolaudaci, byla příslušným
stavebním úřadem jen převzata.
Významnější strojní investice realizované na ŠZP Žabčice:
• Nejvýznamnější strojní investicí bylo zakoupení sklízecí mlátičky na obilí CLAAS. Jedná
se o multifunkční stroj vyšší střední výkonnostní třídy, který nahradí stávající stroje
Fortschritt, jež se nacházejí na konci své technické životnosti.
• Třepač na ovoce – podstatně zproduktivní sklizeň peckového ovoce, zejména višní a
umožní mj. dodržet optimální agrotechnické lhůty sklizně a tím i dobrou kvalitu
sklizeného ovoce.
Významnější stavební investice realizované na ŠLP Křtiny:
• Jedním z hlavních cílů ŠLP Křtiny bylo dokončit rozestavěnou stavbu sušáren na
středisku pily v Olomučanech, což bylo provedeno a stavba uvedena do zkušebního
provozu.
• Dalším významným cílem bylo zajistit všechny potřebné náležitosti pro zahájení stavby
Lesní školy Jezírko, kterou se podařilo zahájit k 1. 10. 2002. U Lesní školy Jezírko nebyly
v důsledku pozdního zahájení stavby (vydání stavebního povolení) prostavěny všechny
poskytnuté finanční prostředky. Nedočerpané prostředky přecházejí do následujícího
roku.
• Další důležitou akcí bylo dokončení rekonstrukce sklepních prostorů v severním křídle
zámku ve Křtinách. Tyto prostory byly potřebné k provozu kuchyně v jižním křídle a
nebylo možné je dokončit ještě v rámci I. etapy výstavby zámku. Jedná se o využití těchto
prostor pro zabudování mrazírny, chladírny a skladu zeleniny včetně škrabky brambor.
K dokončení těchto prací bylo použito dotace MZLU v Brně a dofinancování z vlastních
prostředků ŠLP Křtiny.
• Zpevněná plocha na pile v Olomučanech – tato investice byla vyvolána z důvodu
nutného uskladnění zvýšených zásob řeziva k dalšímu zpracování, byla dokončena
v termínu.
• Ostatní lesní cesty – akce se týkala zejména lesní cesta Ušákov z dotace poskytnuté
z prostředků SR a byla dokončena dle plánu.
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•

Objekt dřevovýroby Josefov – bylo pokračováno na rozestavěné stavbě, provedena hrubá
stavba ubytovacího prostoru.

Významné projekty realizované na ŠLP Křtiny:
• Projekty staveb (Lesní škola Jezírko) – slouží k budování významné stavební aktivity
realizované na základě dohody o spolupráci mezi MZLU v Brně, Jihomoravským krajem,
městem Brnem a sdružením Lipka, jež má sloužit pro děti a mládež Brněnska k osvětové
činnosti o lesích.
• Lesní hospodářský plán – vyhotovovaný na decenium od roku 2003 do roku 2013. Na
tento účel je pro rok 2003 očekávána dotace. Lesní hospodářský plán je zásadním
materiálem upravujícím odbornou lesnickou činnost na ŠLP Křtiny a je povinně
zpracováván dle lesního zákona č. 289/95 Sb.
13.2

Zapojení do projektů „Fondu rozvoje vysokých škol“

Tradičně představují prostředky získané úspěšnými projekty v rámci výběrového řízení
tohoto programu významnou podporu rozvoje studijních oborů, jejich inovaci a zkvalitňují
rovněž technickou podporu pedagogického procesu. Zvláště cenná svým motivujícím
charakterem jsou stipendia MŠMT ČR pro úspěšné studentské granty.
Tabulka č. 13.2

Zapojení MZLU v Brně v programech FRVŠ

Počet přijatých projektů
61

Přidělené finanční prostředky
investiční
neinvestiční
celkem
2561
4515
7076

13.3 Zapojení do „Transformačních a rozvojových programů pro veřejné vysoké školy“
Tabulka č. 13.3a

Zapojení MZLU v Brně do „Transformačních a rozvojových programů pro veřejné
vysoké školy“
Počet
podaných
projektů

Počet
přijatých
projektů

Přidělené fin.
prostředky v tis.
Kč

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

4

3

2 028

Program podpory celoživotního vzdělávání

1

1

170

-

-

-

-

-

-

3

-

-

8

4

2 198

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy

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 pro rok 2002
CELKEM
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Tabulka č. 13.3b

Zapojení vysoké školy v Transformačních a rozvojových programech pro veřejné
vysoké školy pro rok 2002 - pokračování

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy
Program na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti
Program na podporu zavádění nebo rozšiřování
informačních a komunikačních technologií a metod do
vzdělávací činnosti a do řízení veřejné vysoké školy
Program na podporu komplexního řešení technických
požadavků stanovených obecně závaznými předpisy,
nebo pokyny orgánů státní správy
Program na podporu integrace zdravotně
handicapovaných studentů do studia; vyrovnávání
příležitostí přístupu ke studiu uchazečů z různě
znevýhodněných sociálních skupin.
Program podpory mezinárodní mobility studentů na
základě mezinárodních smluv
CELKEM

Počet
podaných
projektů

Počet
přijatých
projektů

Přidělené fin.
prostředky v tis.
Kč

1

-

-

3

2

8 993

1

1

2 058

-

-

-

-

-

-

5

3

11 051

14. ZÁVĚR
Posouzení činnosti univerzity v roce 2002 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 2002.
Rozbor hlavních úseků činnosti současně naznačuje problematiku, na kterou bude
nezbytné soustředit pozornost v roce 2003 a v dalších létech:
• uplatňovat trvale systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího procesu;
• konstituovat v rámci MZLU v Brně Univerzitu třetího věku;
• naplňovat záměry Brněnského centra evropských studií na MZLU v Brně;
• zaměřit pozornost na priority formulované v Národním programu orientovaného výzkumu
a vývoje ČR, a to zejména při přípravě výzkumných projektů i v rámci již řešených
výzkumných záměrů fakult MZLU v Brně;
• vypracovat poradenský projekt v rámci „Programu podpory poradenství ve veřejném
zájmu 9.B.C.“ a zapojit do tohoto projektu co nejvíce odborníků z MZLU v Brně;
• naplnit záměry celouniverzitního projektu „International Exchange of Students for
Placements“ v rámci programu LEONARDO DA VINCI;
• podporovat maximálně mobilitu studentů v rámci Evropského kreditního systému
(ECTS);
• provést reorganizaci pracovišť, která se na univerzitě zabývají informačními
technologiemi a zřídit celouniverzitní pracoviště;
• dokončit převod majetku do vlastnictví univerzity a pokračovat v realizaci jeho
optimalizace;
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•

realizovat vhodné ubytovací a stravovací zázemí pro studenty, a to s využitím moderních
informačních technologií a s vazbou na celouniverzitní informační systém.

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

V Brně dne 14. května 2003
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