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ÚVOD
Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně je zpracována na základě ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Její struktura vychází ze struktury Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období let
2016–2020. Dění na univerzitě v roce 2018 je ve zprávě prezentováno formou hodnocení naplňování jednotlivých strategických
cílů stanovených pro dané období.
Strategické cíle, které si univerzita stanovila na období let
2016 – 2020, jsou rozděleny do sedmi oblastí, jež korespondují s prioritními oblastmi definovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2015. Tyto oblasti jsou
vzájemně úzce provázány, přičemž směřují především ke třem
základním cílům Strategie vzdělávací politiky České republiky
do roku 2020: (1) snižovat nerovnosti ve vzdělávání, (2) podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a (3) odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.
Naplňování stanovených strategických cílů probíhalo v roce 2018
v souladu s Plánem realizace strategického záměru Mendelovy
univerzity v Brně pro rok 2018 a klíčové výstupy a indikátory
byly podle předpokladů naplněny.
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Z hodnocení plnění strategických cílů doplněného o hodnocení naplňování stanovených ukazatelů výkonu vyplynuly priority
pro budoucí období, které zahrnují zejména kontinuální podporu odborného růstu pracovníků, zahraniční mobility pracovníků
a studentů (především studentů doktorského stupně studia)
a propagaci univerzity.
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PRIORITNÍ CÍL 1: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Dílčí cíl 1.1: Realizovat vnitřní hodnocení kvality
V oblasti zajišťování kvality navázaly aktivity na výstupy předchozích období, tj. let 2016 a 2017, kdy
se na univerzitě začal budovat systém řízení kvality. Oproti roku 2017, kdy bylo na univerzitě spuš
těno pilotní vnitřní hodnocení kvality, směřovalo v první polovině roku 2018 úsilí k zajištění soft
warové podpory pro potřeby hodnocení. Vznikl tak nový samostatný modul v rámci Univerzitního
informačního systému (UIS), který umožňuje nejen provádět jednotlivá vnitřní hodnocení kvality dle
schválených postupů, ale také upravovat standardy pro daný rok dle rozhodnutí Rady pro vnitřní
hodnocení a zejména následně vyhodnocovat jednotlivé běhy hodnocení a sledovat vývoj jednotli
vých ukazatelů i parametrů v letech. Samotné vnitřní hodnocení kvality proběhlo v období květen
až červenec 2018. Byl hodnocen kalendářní rok 2017 a v oblasti vzdělávací činnosti uzavřený aka
demický rok 2016/2017. Hodnoceno bylo 23 kritérií kvality v rámci pěti oblastí činnosti (vzdělávací
činnost, tvůrčí činnost, naplňování třetí role, řízení a provozní a podpůrné činnosti). Podstatnou
část vnitřního hodnocení tvořilo sebehodnocení pracovníků v jednotlivých rolích na čtyřech úrov
ních řízení: I. univerzitní úroveň, II. fakultní úroveň, III. úroveň vedoucích ústavů, pracovišť a ga
rantů studijních programů a IV. úroveň akademických a neakademických pracovníků a garantů
předmětů. Celkem bylo vyplněno více než tři tisíce sebehodnotících formulářů. Ve IV. úrovni činila
přitom účast na hodnocení 88 % a ve III. úrovni dokonce 93 %. Zpráva o vnitřním hodnocení byla
projednána Radou pro vnitřní hodnocení, Kolegiem rektora, Vědeckou radou univerzity a schválena
Akademickým senátem univerzity. Vzhledem ke zrušeným termínům zasedání Správní rady univer
zity bude tento orgán zprávu projednávat až v dubnu 2019.
Kromě vnitřního hodnocení kvality se činnost v oblasti zajišťování kvality soustředila na mapování
procesů. Znalost procesů, jejich vzájemných vazeb, norem a souvisejících předpisů, kterými se řídí,
je klíčová pro efektivní řízení univerzity. Na základě výsledků procesního auditu a upravené základní
mapy procesů jsou postupně mapovány procesy, které se odehrávají v rámci celoškolských a rek
torátních pracovišť. Tyto procesy jsou zaznamenávány do schémat, k nimž je následně zpracována
karta procesu, která schéma doplňuje o řídicí předpisy, definuje vstupy a výstupy procesu a jeho
účastníky, případně také související procesy.
V uplynulém roce se rovněž podařilo proškolit 22 vybraných pracovníků v oblasti interních auditů
kvality. Pracovníci byli nominováni z řad zaměstnanců jednotlivých součástí, tedy fakult, vysoko
školského ústavu a rektorátu. V rámci dvoudenního školení, které bylo zakončeno testem, si účast
níci osvojili teoretické poznatky z oblasti auditování, zároveň však tyto znalosti v průběhu školení
upevňovali praktickým nácvikem jednotlivých činností, které jsou součástí auditu. Interní audity
kvality by měly být využitelné v rámci systému řízení kvality pro odhalování silných a slabých míst
a v případě slabých míst pak ke zjišťování jejich příčin, což umožní nastavovat efektivní a účinná
opatření.

Dílčí cíl 1.2: Posílit efektivitu a úspěšnost doktorského studia
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Aktivity a výstupy pro posílení efektivity a úspěšnosti doktorského studia zahrnovaly v roce 2018
mj. zpracování koncepcí studijních plánů doktorských studijních programů, které jsou k dispozici
na jednotlivých děkanátech fakult. Na některých součástech univerzity aktuálně existují také mo
tivační programy pro Ph.D. studenty, například na Agronomické fakultě je tento motivační systém
obsahem rozhodnutí děkana č. 2/2015, o mimořádném motivačním stipendiu doktorandů.
Další důležitou aktivitou pro naplňování tohoto dílčího cíle je podpora osob na zahraničních stážích,
studijních pobytech apod. V rámci řešení projektu OP VVV Rozvoj internacionalizace výzkumného
prostředí Mendelovy univerzity v Brně bylo v roce 2018 zahájeno 17 dlouhodobých zahraničních
mobilit výzkumných pracovníků, přičemž se jedná o minimálně 6měsíční odborné stáže doktor
ských studentů a postdoktorandů. Po návratu výzkumných pracovníků z této dlouhodobé stáže
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následuje tzv. návratová fáze, kdy má účastník stáže povinnost prezentovat dosažené výsledky. Tato
fáze předkládání a prezentace výstupů VaV z absolvovaných stáží probíhá postupně po návratu
pracovníků.

Dílčí cíl 1.3: Zmapovat strategická rizika
Naplňování tohoto dílčího cíle bylo navázáno na výstupy z předchozích let, kdy byla zpracována
koncepce pro zavedení systému řízení rizik na MENDELU a dále metodika pro řízení rizik. V druhé
polovině roku se podařilo obsadit pozici manažera rizik, což významně přispělo k celkovému napl
ňování cíle. Byla upravena a zpřesněna metodika pro strategická rizika. Na podzim roku 2018 byla
provedena identifikace strategických rizik univerzity, jejich ohodnocení a určení jejich významnosti.
Identifikováno bylo celkem 11 rizik s vysokou mírou významnosti a dále 28 rizik se střední mírou
významnosti, která byla zařazena do režimu sledování. Koncem roku byl jmenován Výbor pro řízení
rizik, který se jako vrcholový orgán odpovědný za řízení rizik bude zabývat strategiemi pro zvládnutí
rizik s vysokou mírou významnosti a opatřeními ke snížení jejich rizikovosti.
Nově se začalo také pracovat s procesními riziky, a to v návaznosti na vznikající karty jednotlivých
procesů. V následujícím období by měla vzniknout metodika určená speciálně pro řízení procesních
rizik. Dále by měla být zavedena jednotná evidence procesních rizik v podobě katalogu procesních
rizik a zejména pak systém včasného varování prostřednictvím sledování tzv. klíčových indikátorů
rizik. Každý indikátor by měl mít stanovenu frekvenci sledování a limitní hodnoty, což přispěje
k předcházení rizikům, resp. jejich negativním dopadům na jednotlivé procesy.

Dílčí cíl 1.4: Optimalizovat a zpřehlednit studijní nabídku
Proces optimalizace a zpřehlednění studijní nabídky probíhá na Mendelově univerzitě v Brně zvláště
v návaznosti na klíčovou aktivitu ve strategickém projektu OP VVV. V roce 2018 bylo na univerzitě
připraveno a odesláno na Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) 12 žádostí o akredi
taci strategických studijních programů napojených na řešení projektu OP VVV. Kromě toho bylo
připraveno a odesláno na NAÚ dalších 26 inovovaných nebo zcela nových žádostí o akreditaci
studijního programu. Cílem inovace nebo přípravy nových studijních programů je zejména zajištění
dostatečně dlouhé poptávky po studiu v těchto studijních programech a zajištění většího počtu
absolventů studijních programů. Inovace nebo příprava nových studijních programů by měla dále
vést ke zvýšení skutečného zájmu uchazečů o studium na univerzitě. Indikátor podílu počtu stu
dentů zapsaných ke studiu vůči počtu přijatých uchazečů činil v roce 2018 cca 63 % a odpovídal
dlouhodobému desetiletému průměru (64 %). Indikátor podílu počtu přijatých uchazečů o studium
vůči počtu přihlášek ke studiu byl v roce 2018 poměrně vysoký (cca 75 %) ve srovnání s dlouhodo
bým desetiletým průměrem (59 %). Univerzita se snaží i nadále nabízet studium ve studijních pro
gramech akreditovaných v cizím jazyce (podíl studentů ve studijních programech akreditovaných
v cizím jazyce představuje cca 4 % z celkového počtu studentů).

Dílčí cíl 1.5: Zkvalitnit vzdělávací infrastrukturu
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Jednou ze základních podmínek úspěšné realizace studijních programů je na Mendelově univerzi
tě v Brně prostorové vybavení. Univerzita disponuje v současné době 260 výukovými prostorami
ve všech areálech, které vlastní. Výukové prostory a specializované laboratoře jsou postupně rekon
struovány a modernizovány podle disponibilních finančních prostředků. Studenti univerzity mají
k dispozici 935 počítačů (buď přímo ve specializovaných počítačových učebnách, nebo ve studov
nách). PC umístěné ve studijních prostorách univerzity jsou pravidelně obměňovány, u některých
studijních míst mohou studenti používat síťovou přípojku pro svá vlastní zařízení. Samozřejmostí
je pokrytí bezdrátovou sítí u všech studoven. Informační centrum Mendelovy univerzity v Brně
poskytuje studentům univerzity seminární místnost pro informační vzdělávání, semináře a kurzy,
případně pro samostudium nebo skupinové studium individuální studovny či týmové studovny.

2018

Dostupná studijní literatura je dalším předpokladem zajištění kvality vzdělávacího procesu
na MENDELU. Univerzitní knihovní fond je průběžně doplňován především nákupem, dary a výmě
nou za vědecké časopisy vydávané univerzitou. Jako doplněk nabídky studijní literatury byla zave
dena možnost výpůjčky českých elektronických knih přes službu Flexibooks, která obsahuje celou
produkci nakladatelství Grada.
Nabídka elektronických informačních zdrojů (dále „EIZ“) je v současné době na Mendelově univer
zitě v Brně velmi široká a z velké části je financována z programu OP VVV 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven. V roce 2018 vzniklo v rámci projektu CzechELib Národní
centrum pro elektronické zdroje. Na zdroje, do kterých je zajištěn přístup přes CzechELib, čerpá
univerzita 50% dotaci. Přístup do všech EIZ je ze společných webových stránek Informačního centra
a Ústřední knihovny (odkaz Elektronické informační zdroje).

Dílčí cíl 1.6: Zvýšit studijní úspěšnost
Zvýšení studijní úspěšnosti na Mendelově univerzitě v Brně je i nadále významným prioritním cílem
zvyšování kvality vzdělávací činnosti na univerzitě. Problémem i nadále zůstává úroveň znalostí
nastupujících studentů a jejich adaptace na novou vysokoškolskou formu vzdělávání, takže podíl
studijní neúspěšnosti je nejvyšší v prvním ročníku bakalářského studia (téměř 40 % neúspěšně
ukončených studií). Snahou o snížení studijní neúspěšnosti je podpora individuálních studijních
plánů, zakotvených také ve Studijním a zkušebním řádu univerzity, a dále zavedený systém ECTS
s akumulací kreditů (nutnost získat v prvním semestru studia pouze 12 kreditů jako minimum).
Fakulty také nabízejí různé semináře pro studenty, ve kterých si mohou doplnit znalosti na požado
vanou úroveň (např. chemie, matematika, fyzika). V roce 2018 byla do Univerzitního informačního
systému implementována nová aplikace Sledování studijní neúspěšnosti pro studenty v 1. ročníku.
Komise rektorky pro vzdělávací činnost se v roce 2018 intenzivně věnovala problematice všech
možných příčin studijní neúspěšnosti a aktuálně je připravován materiál s vyhodnocením studijní
neúspěšnosti na jednotlivých součástech univerzity, jehož součástí jsou návrhy opatření ke snižo
vání studijní neúspěšnosti.

PRIORITNÍ CÍL 2: DIVERZITA A DOSTUPNOST
Dílčí cíl 2.1: Pokračovat v podpoře studentů se specifickými potřebami
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V rámci snižování nerovnosti ve vzdělávání pokračuje na Mendelově univerzitě v Brně podpora
uchazečů o studium na univerzitě se specifickými potřebami a studentů univerzity se specifickými
potřebami. Systém podpory studentů se specifickými potřebami na MENDELU poskytuje každému
studentovi a uchazeči o studium v maximální možné míře takovou službu nebo úpravu studia
a prostředí, které umožní kompenzovat důsledky znevýhodnění projevující se při studiu. Poradenské
a profesní centrum VÚ ICV koordinuje podporu studentů se SP na celouniverzitní úrovni prostřed
nictvím zákonem stanovených činností.
Tato podpora byla realizována např. informačními kampaněmi pro studenty, workshopy pro za
městnance zaměřenými na problematiku studentů se specifickými potřebami (4 workshopy) nebo
podpůrnými kurzy angličtiny pro studenty se specifickými potřebami (2 kurzy). Na všech součás
tech univerzity byla podána informace o možnostech podpory studentů se specifickými potřebami
na akcích „Úvod do studia“. Na základě vyhodnocení aktuálních potřeb byly zakoupeny licence
na digitalizaci studijních materiálů, díky nimž je modifikována studijní literatura do elektronické
podoby ve formátu vhodném pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. V roce 2018
bylo podpořeno 20 uchazečů o studium na univerzitě se specifickými potřebami a bylo podpořeno
75 evidovaných studentů univerzity se specifickými potřebami.
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Dílčí cíl 2.2: Pokračovat v rozvoji prioritní oblasti celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně i nadále pokračuje v rozvoji prioritní oblasti celoživotního vzdělávání.
V roce 2018 bylo připraveno a realizováno 15 nových programů celoživotního vzdělávání a 52 dru
hů programů celoživotního vzdělávání (113 běhů). Programy celoživotního vzdělávání jsou usku
tečňovány zejména na VÚ ICV v rámci činnosti Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Oddělení
vzdělávání seniorů a Poradenského a profesního centra. Z hlediska obsahového zaměření se tyto
kurzy dělí na kurzy orientované na výkon povolání, kurzy zájmové a kurzy pro seniory (Univerzita
třetího věku – U3V). Univerzita se dále snaží poskytovat školení v oblasti vysokoškolské pedagogiky
(30 účastníků v roce 2018) a školení pro organizátory dalšího vzdělávání (9 účastníků v roce 2018).
V roce 2018 univerzita proškolila 1 273 osob v rámci celoživotního vzdělávání podle kategorií
sledovaných MŠMT ČR. Významnou součástí rozvoje oblasti celoživotního vzdělávání je příprava
studijních opor pro celoživotní vzdělávání (15 nových studijních opor v roce 2018) a evaluace reali
zovaných kurzů dotazníkovým šetřením (52 evaluačních dotazníků v roce 2018).

Dílčí cíl 2.3: Pokračovat v rozvoji podpory nadaných studentů
Ucelená metodika podpory nadaných studentů na Mendelově univerzitě v Brně nebyla dosud schvá
lena. V přípravě je směrnice rektora Podpora nadaných studentů. Nicméně část opatření týkajících
se podpory nadaných studentů univerzity je implementována do Stipendijního řádu Mendelovy
univerzity v Brně. Univerzita v roce 2018 realizovala semináře pro aktivizaci podnikatelského poten
ciálu nadaných studentů „Podnikni to!“ (2 semináře), „Time Management“ (1 seminář), „Leadership“
(1 seminář) a „Diagnostika IQ“ (3 semináře). Nadaní studenti zejména doktorských studijních pro
gramů se autorsky podílejí na vědeckých a odborných publikacích. Nadaní studenti navazujících
magisterských a doktorských studijních programů se každoročně zapojují do řešení projektů Interní
grantové agentury a prezentují výsledky své vědecké práce na konferencích „MendelNet“, „SilvaNet“
a „WoodNet“.
Studenti jsou oceňováni mimo jiné za vynikající studijní výsledky, za vynikající výzkumné, vývojové
a inovační výsledky přispívající k prohloubení znalostí a za tvůrčí činnost. V rámci institucionálního
plánu byly studentům zprostředkovány informace o tuzemských soutěžích jako „Brno Ph.D. Talent“,
„Ace the Case“, „KPMG International Case Competition“, „Cena Wernera von Siemense“, grantový
program „Nastartujte se“ a mezinárodní soutěž „The Falling Walls Lab“.

Dílčí cíl 2.4: Pokračovat v rozvoji poradenských služeb v oblastech studia, kariéry,
osobní a sociální situace
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Psychologické, studijní i kariérní poradenství je na Mendelově univerzitě v Brně poskytováno uchaze
čům o studium, studentům i zaměstnancům, a to jak individuální, tak skupinovou formou. V oblasti
psychologického poradenství bylo v roce 2018 realizováno 374 hodin individuálního poradenství
v češtině a 17 hodin v angličtině. Nově bylo zavedeno poradenství pro poruchy řeči (13 realizova
ných hodin). V oblasti studijního poradenství bylo v roce 2018 realizováno 45 hodin individuálního
a 49 hodin skupinového poradenství a 42 hodin poradenství pro příslušníky minorit. V oblasti ka
riérního poradenství bylo v roce 2018 realizováno 125 hodin individuálního poradenství a koučinku.
Významnou součástí poradenských služeb byla také realizace workshopů, přednášek a seminářů
(11 workshopů a přednášek pro zvýšení připravenosti studentů na vstup na trh práce, 6 seminářů
pro rozvoj měkkých dovedností, 12 seminářů pro ochranu duševního zdraví). Někteří klienti vyu
žili v roce 2018 internetové poradenství, telefonické intervence nebo adiktologické poradenství.
Univerzita se dlouhodobě věnuje přípravě „Kariérního dne“ a účasti na veletrhu „JobChallenge“,
což jsou akce zaměřené na nabídku pracovních příležitostí. Snahou univerzity je další zlepšování
poradenských služeb mj. na základě proškolování poradenských pracovníků. Jednou z realizovaných
možností zlepšení práce poradenských pracovníků bylo vyhodnocení evaluačních dotazníků ke služ
bám poradenského centra.
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Dílčí cíl 2.5: Zlepšit propagaci univerzity směrem k potenciálním zájemcům
o studium
Nejdůležitějším prostředkem v oslovování potenciálních studentů a pro efektivní komunikaci
ke všem cílovým skupinám jsou v dnešní době bezesporu webové stránky univerzity. V roce 2018
došlo k úpravám stávajícího webu z hlediska jeho obsahu, responzivity, designu a dílčích změn
doznala také jeho struktura. Cílem obsahových změn bylo posunout stávající web k tomu, aby plnil
funkci zajímavého informačního kanálu (tj. profesionální zpracování aktualit, tiskových zpráv, aktua
lizace a zatraktivnění textů). Došlo rovněž k zatraktivnění obsahu sekce pro uchazeče o studium.
Dalším cílem bylo zlepšení responzivity, tedy schopnosti webových stránek pracovat na telefonech
a zařízeních využívajících různé formáty. Pro účinnost webu je důležitý také atraktivní design a intui
tivní struktura. V těchto oblastech byly provedeny pouze částečné změny s ohledem na technická
omezení webu, která limitují naplnění plánovaných výstupů. Aby mohlo dojít k jejich kompletnímu
splnění, je nutná celková změna univerzitních webových stránek.
Vedle webové propagace je univerzita prezentována prostřednictvím aktivní účasti na řadě akcí
zaměřených na propagaci studia na MENDELU. Mezi hlavní realizované akce v roce 2018 patřily
veletrhy a výstavy – „Gaudeamus“ v Praze, Brně a Nitře a dále „Academia“ v Bratislavě. Na těchto
veletrzích se prezentují jednotlivé fakulty, často bývá program ještě obohacen o doprovodné zábav
né aktivity. Studium na univerzitě bylo prezentováno také v rámci „Noci vědců“, která se v roce 2018
konala 28. září, během této akce univerzita tradičně otevírá dveře široké veřejnosti a prezentuje
studium a vědu na MENDELU zábavnou formou.

PRIORITNÍ CÍL 3: INTERNACIONALIZACE
Dílčí cíl 3.1: Pokračovat v rozvoji mezinárodní spolupráce a budování
značky MENDELU
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V roce 2018 bylo na MENDELU přijato 494 studentů, z toho 42 přes program CEEPUS a 452 přes
program Erasmus+ nebo bilaterální dohody. Mezi nejčastější země, odkud studenti přijíždějí, pat
ří Španělsko, Francie a Itálie. Počet přijatých zahraničních zaměstnanců činil 311, přičemž výraz
ně převažují akademici z Polska. Ve stejném roce se celkově uskutečnilo 700 výjezdů studentů
a 1 428 výjezdů zaměstnanců. 434 studentských mobilit bylo realizováno prostřednictvím bilaterál
ních dohod, 251 prostřednictvím Erasmus+ a 15 mobilit prostřednictvím CEEPUS. Studenti v rámci
těchto programů nejčastěji vyjížděli do Německa, Rakouska a na Slovensko.
Mimo Evropu se s podporou MŠMT vydalo 48 studentů, a to jak za studiem (díky bilaterálním
smlouvám), tak na stáž. Mnozí studenti vycestovali v doprovodu svých pedagogů na měsíční pobyt,
v jehož rámci realizovali své projekty v Nikaragui, Peru, Thajsku, JAR a na Filipínách. Pro studium
na partnerské univerzitě mimo Evropu si studenti zvolili nejčastěji Spojené státy americké, Thajsko,
Korejskou republiku, Filipíny, Kazachstán, Mexiko, Čínu a Austrálii.
Pro studenty z partnerských škol byly ve spolupráci s fakultami připraveny letní školy. Již druhým
rokem na FRRMS proběhla letní škola „Understanding Innovative Potential of Central Europe: The
Region‘s Economic, Political, and Cultural Environment“, které se zúčastnilo 25 studentů převáž
ně z čínských partnerských škol (Zhejiang University, Weifang University, Shanghai University of
Finance and Economics, Hainan University), ale i škol, s nimiž není uzavřeno Memorandum of
Understanding (MoU) – Sichuan University, Yadanabon University (Myanmar). Dále Oddělení me
zinárodních vztahů a internacionalizace (OMVI) podpořilo letní školu CEEPUS, které se zúčastnilo
34 studentů včetně tří studentek z Louisiana State University (USA). Kromě výuky měli studenti
možnost poznat náš region a kulturu v rámci terénních výjezdů a exkurzí. Vedle těchto letních
škol ve spolupráci s fakultami vznikla celá řada menších workshopů pro studenty zahraničních
partnerských univerzit. Na začátku října 2018 např. navštívila Lesnickou a dřevařskou fakultu sku
pina studentů z americké Louisiana State University (LSU) v čele s pedagogem Paulem Callahanem
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z College of Art and Design. Cílem návštěvy pro americké studenty bylo seznámení se s Mendelovou
univerzitou v Brně – jejími studijními obory „Design nábytku“ a „Nábytek“, s možnostmi spolupráce
a studia. Součástí programu byl i třídenní workshop amerických a českých studentů, který se usku
tečnil na zámku ve Křtinách.
V listopadu proběhl na PEF ve spolupráci s OMVI „International Week“, který umožnil jak akademic
kým, tak administrativním pracovníkům z partnerských univerzit navštívit MENDELU. Zájemcům
o studijní pobyty zahraniční partneři představili své univerzity. Studenti měli také možnost navštívit
jejich přednášky a zažít tak týden výuky v angličtině. Celý týden proběhl v harmonické atmosféře
a přispěl značně k posílení vztahů mezi partnery.

Dílčí cíl 3.2: Realizovat cílenou marketingovou kampaň v prioritních teritoriích
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V průběhu roku 2018 proběhly v souladu se strategickým plánem univerzity a fakult propagační
akce zejména na Slovensku a v zemích bývalého východního bloku, odkud na naši univerzitu při
chází nejvíce zahraničních studentů. MENDELU se zúčastnila veletrhů VŠ vzdělávání v Bratislavě
a Nitře (Gaudeamus). V roce 2018 byla MENDELU již potřetí prezentována na prestižním veletrhu
EHEF na Filipínách s cílem oslovit studenty z jihovýchodní Asie, kde se snaží univerzita rozvíjet
potenciál získávání studentů-samoplátců. Univerzita vyslala delegáty také na veletrhy VŠ vzdělávání
na Ukrajině, v Kolumbii, Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Gruzii, Sarajevu, Thajsku, Indii a Vietnamu,
kde se zároveň konaly i přijímací zkoušky ke studiu. V téměř všech uvedených zemích měli zástupci
MENDELU možnost navštívit i českou ambasádu, kde rovněž prezentovali možnosti studia u nás.
V tradičních destinacích, jako je Ghana, se vzhledem ke složité vízové situaci aktivity MENDELU
zmenšují, přestože i zde bylo realizováno přijímací řízení a náborové akce pro nové zájemce o stu
dium. Z důvodu obtížnosti získávání víz pro africké studenty se zástupci PEF a FRRMS rozhodli za
cílit na získávání studentů-samoplátců z asijských zemí. Skupina složená z proděkanů PEF a FRRMS
se vydala na cestu do Číny, kde navštívila několik prestižních univerzit, jako je East China Normal
University, Tonji University, Zhejiang University of Finance, China Foreign Affairs, Beijing Jiaotong
University, a také řadu dalších dlouholetých partnerů. Na všech univerzitách byly prezentovány ne
jen možnosti studia na MENDELU, ale především nabídka letní školy. Kromě Číny navštívili zástupci
PEF také několik univerzit ve Vietnamu, kde zároveň proběhlo přijímací řízení pro studenty. Poslední
asijskou destinací byla Indie, kde se opět uskutečnila návštěva významných partnerských univerzit
a ambasády. Proběhlo i několik schůzek s agenty, kteří fakultě pomohli s organizací přijímacího
řízení pro studenty.
Na všech těchto veletrzích, ale také na dalších propagačních akcích, jako byla Czech Street Party
v Bruselu, byly k propagaci univerzity použity aktualizované informační materiály, nová videa a nové
propagační předměty.
Kromě veletrhů zacílených na nábor nových studentů se MENDELU účastnila také několika profe
sionálních veletrhů jako EAIE (European Association for International Education), NAFSA (National
Association of Foreign Student Advisers) a výročních konferencí pořádaných mezinárodními orga
nizacemi, jichž je MENDELU členem. Konference Evropské univerzitní asociace (EUA) a plenárního
zasedání v Curychu se zúčastnila rovněž paní rektorka. MENDELU dále vyslala své zástupce na se
tkání IROICA (International Relations Officers’ Network of the Association of European Life Science
Universities) a ERACON (The European Association of Erasmus Coordinators), kde měli delegáti
možnost nejen se setkat se stávajícími partnery, ale především navázat partnerství nová. V dub
nu 2018 byla MENDELU pozvána významným zahraničním partnerem Louisiana State University
(LSU AgCenter) na „The Visegrad University Association Technology Transfer Symposium“, kde byly
prezentovány možnosti „marketingu technologií“ a navazování spolupráce mezi univerzitami a sou
kromým sektorem. Program sympozia byl zaměřen zejména na zkušenosti a dobrou praxi v propo
jování akademické činnosti se zájmy soukromého sektoru v zemědělství. The Visegrad University
Association (VUA) má za cíl propojit partnerské univerzity s cílem poskytnout kvalitní vzdělání
a podpořit užší spolupráci mezi vyšehradskou skupinou a spolupracujícími regiony. Na pravidelném

2018

setkání členů VUA v maďarském Debrecenu (září 2018) reprezentovala MENDELU prorektorka
Lichovníková. Paní prorektorka dále zastupovala univerzitu na rektorském fóru ICA (Association
for European Life Science Universities). Fórum zahrnovalo několik platforem pro diskusi týkající se
strategií a směřování univerzit/fakult.
S cílem prohloubit mezinárodní spolupráci vysílala MENDELU na zahraniční konference nejenom
zaměstnance univerzity, ale také studenty. V říjnu 2018 se vybraní studenti zúčastnili mezinárod
ního programu „Managing Across Cultures“ ve Varšavě v rámci spolupráce lektorů sítě Businet pod
koordinací Stenden University z Nizozemska. Cílem programu je poskytnout mladým lidem možnost
týdenní intenzivní odborné spolupráce, která jim umožní získat užitečnou zpětnou vazbu pro další
profesní růst.
Univerzita dále rozvíjela spolupráci s univerzitami a oborovými instituty v oblastech svého strate
gického zájmu. Prorektor Klimánek měl možnost reprezentovat MENDELU na Filipínách, kde spo
lu s proděkanem LDF doc. Kupcem navštívili nejen stávající univerzitní partnery, ale podařilo se
zde navázat spolupráci s neziskovou organizací Helping Hands for Guimaras, kam mohou studenti
MENDELU vyjíždět na stáže. Zástupci MENDELU navštívili Filipíny i v druhé polovině roku, kdy opět
pokračovali v rozšiřování již započaté spolupráce s excelentními výsledky, které umožňují realizaci
společných praktických stáží pro studenty LDF, FRRMS a ZF. Proděkan Kupec inicioval podpis dal
šího MoU, a to s prestižní Guimaras State College. Díky intenzivním snahám proděkana Kupce má
MENDELU na Filipínách 9 celouniverzitních smluv o spolupráci. Kromě jihovýchodní Asie byla po
zornost zaměřena také na země bývalého sovětského bloku a státy, s jejichž univerzitami MENDELU
dlouhodobě spolupracuje (př. Čína a USA). V řadě zemí univerzita navazuje na dlouholetou aktivní
spolupráci, kterou rozvíjí v projektech programu Erasmus+.
V roce 2018 na Mendelově univerzitě v Brně studovalo 386 samoplátců na všech úrovních studia.
Nejvíce samoplátců bylo, stejně jako v minulých letech, na Provozně ekonomické fakultě a na Fakultě
regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Dle zemí původu nejvíce samoplátců bylo v roce 2018
z Ghany, České republiky a Německa. Menší zastoupení samoplátců pocházelo také ze zemí jako
Slovenská republika, Ázerbájdžánská republika, Rusko, Ukrajina a Indie. Univerzita se snaží počty
zahraničních studentů zvyšovat. Za účelem propagace studia ve 13 anglických studijních progra
mech nabízených MENDELU byl vytvořen profil na portálu „Bachelor‘s and Master‘s studies“ nor
ské společnosti Keystone Academic Solutions. Zásluhou výše zmíněných aktivit počet samoplátců
na MENDELU mírně roste.

Dílčí cíl 3.3: Podpořit multikulturní prostředí na univerzitě
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V roce 2018 bylo realizováno 700 zahraničních studentských mobilit. Nejvíce převažují mobility
v minimální délce jednoho měsíce, a to v rámci programu Erasmus+ (251 výjezdů), a dalších 92 stu
dentů realizovalo svoji mobilitu skrze bilaterální dohody a praktické stáže. Populární byly také různé
krátkodobé výjezdy na dobu méně než jeden měsíc (260). Několik studentů mělo možnost realizo
vat mobilitu i v rámci nabízených fakultních programů anebo programů, jako je CEEPUS. Během
roku 2018 přijelo na MENDELU 494 zahraničních studentů, řada z nich využila možností programu
Erasmus+, mezinárodní kreditové mobility KA107 anebo programu CEEPUS.
Akademických mobilit bylo bez omezení počtu dnů na mobilitě uskutečněno 1 229, přičemž část
výjezdů byla financována z institucionálního plánu MENDELU, menší počet se uskutečnil z pro
gramu Erasmus+. Přijíždějící akademičtí pracovníci ze všech koutů světa vedli na všech fakul
tách a univerzitních součástech semináře a přednášky v angličtině, čímž značně přispěli k inter
nacionalizaci výuky. Nejvíce zahraničních odborníků navštívilo MENDELU díky projektu OP VVV
„Konkurenceschopný absolvent“ (35), projektu „Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu
Phytophthora“ (7 zahraničních expertů), ale také díky prostředkům MŠMT (7) a Mezinárodní kredi
tové mobility (14). Co se týče krátkodobých příjezdů, MENDELU měla možnost na své půdě přivítat
ghanského ministra zemědělství pana Owusu Afriyie Akoto, velvyslankyni Ghany v ČR paní Virginii
Hesse a českou velvyslankyni v Ghaně paní Margitu Fuchsovou. Na FRRMS proběhlo setkání všech
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ghanských studentů studujících na MENDELU spolu s delegací vedenou panem ministrem. Na tom
to společném setkání byla diskutována problematika ghanského zemědělství a uplatnitelnosti ghan
ských studentů MENDELU na trhu práce.
V rámci oslav Afrického týdne navštívila MENDELU opět velvyslankyně Ghany v ČR paní Virginia
Hesse, aby zde slavnostně zahájila start Afrického týdne. Další významnou zahraniční návštěvou
na MENDELU v roce 2018 byl Asst. Prof. Dr. Nirundon Tapachai, ředitel mezinárodních MBA pro
gramů na partnerské Kasetsart University. Dr. Tapachai navštívil MENDELU s vybranými thajskými
studenty. Významným hostem byl také Dr. Raghuwinder Singh z Lousiana State University. Dr. Singh
je odborník v oblasti přenosu chorob rostlin a svůj týdenní pobyt strávil především na AF, ZF a LDF.
Díky této návštěvě byla prohloubena spolupráce s Lousiana State University a byly předjednány
oblasti společného výzkumu. V druhé polovině roku poprvé zasedala na MENDELU Mezinárodní
multioborová rada složená z „ERC holderů“, tedy držitelů grantů Evropské rady pro výzkum
(ERC – European Research Council), zahrnující špičkový badatelský výzkum. Účastníci této prestižní
rady diskutovali s vedením MENDELU přenos „best practices“ z úspěšných zahraničních institucí,
na nichž „ERC holdeři“ působí. Multioborová rada byla složená z následujících členů: Irma Mosquera
z nizozemské univerzity v Leydenu, která se zabývá fiskální politikou; Lionel Dupuy ze skotského The
James Hutton Institute; Avi Schroeder z Israel Institute of Technology a Michael Hummel z finské
Aalto University. Dalším zahraničním odborníkem, který navštívil v roce 2018 MENDELU, byl pan
Juan Alejandro Cortes Ramirez, ředitel Administrativní fakulty na Universidad Pontificia Bolivariana.
V současnosti probíhá s p. Cortesem intenzivní spolupráce na žádosti o kreditovou mobilitu a pří
pravě konsorcia v rámci programu Erasmus+.
Na pozici akademického či vědecko-výzkumného pracovníka bylo v roce 2018 zaměstnáno na základě
pracovní smlouvy 69 zahraničních odborníků. Kromě odborníků ze Slovenska působili na MENDELU
experti ze Španělska, Maďarska, Srbska a dalších zemí. Například na projektu „Výzkumné centrum
pro studium patogenů z rodu Phytophthora“ se v roce 2018 podílelo mj. 9 kmenových zaměstnan
ců MENDELU z Německa, Portugalska, Španělska, Maďarska a Srbska.
Na jaře roku 2018 proběhl intenzivní jazykový kurz pro studenty, kteří se hlásili do přijímacího říze
ní Erasmus+ a bilaterální dohody. Kurz probíhal v týdnu před začátkem semestru a téměř všichni
zúčastnění studenti prošli následným výběrovým řízením bez obtíží a měli tak možnost realizovat
svoji mobilitu. Na webových stránkách OMVI mohou studenti nalézt jazykové testy z předchozích
let, a to v několika jazykových mutacích. Počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce je na většině
fakult/VÚ stejný jako v roce předchozím: AF (90), LDF (53), PEF (133), FRRMS (87), ZF (27), ICV (17).
Nejvyšší nárůst počtu nabízených předmětů vyučovaných v anglickém jazyce byl na vysokoškol
ském ústavu ICV, a to 17 předmětů oproti 6 nabízeným v roce 2017. Výuka zde byla realizována
konzultační formou studia.

PRIORITNÍ CÍL 4: RELEVANCE
Dílčí cíl 4.1: Podporovat relevanci studia a spolupráci s praxí
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Propojení teoretické výuky s praktickou výukou je na jednotlivých součástech Mendelovy univer
zity v Brně realizováno v akreditovaných studijních programech. Strategičtí partneři pro získávání
zpětné vazby jsou vybíráni v návaznosti na celou řadu podmínek, mezi něž patří vazba na regionál
ní inovační strategii a evropský prostor, možnost uskutečňovat povinné odborné praxe studentů
a krátkodobé stáže pedagogických pracovníků jako předpoklad jejich kariérního růstu, možnost za
pojování studentů a výzkumných pracovníků do různých partnerských sítí a platforem, oboustran
ná konzultační činnost, účast a podpora aplikační sféry při tvorbě firemního zadání závěrečných
prací a účast odborníků z praxe při vedení závěrečných prací. Spolupráce jednotlivých součástí uni
verzity s aplikační sférou stimuluje vědecko-výzkumné a tvůrčí pracovníky univerzity k novým vý
zkumným nápadům, podporuje profesní rozvoj pracovníků a přináší univerzitě další finanční zdroje.
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Spolupráce s aplikační sférou především pomáhá v oblasti uplatnitelnosti absolventů univerzity
v praxi. Významnou aktivitou univerzity při uskutečňování studijních programů je spolupráce s vy
sokoškolskými statky univerzity, které jsou považovány za ukázková prezentační zařízení aplikační
sféry.

Dílčí cíl 4.2: Pokračovat v aktivní účasti na činnostech spojených s RIS JmK
Mendelova univerzita v Brně pokračuje v aktivní spolupráci s regionem, přičemž Jihomoravský kraj
vykazuje celorepublikově jedny z nejlepších výsledků v oblastech znalostní ekonomiky a rozvoje
spolupráce se sektorem terciárního vzdělávání. MENDELU je zapojena v rámci Regionální inovační
strategie Jihomoravského kraje (dále „RIS JmK“), a tak se i v roce 2018 zástupci univerzity účastnili
pravidelných jednání pracovních skupin RIS JmK Excelentní věda a Evropské špičkové školství.
V rámci jednání RIS JmK došlo k posunu podpory velkých strategických projektů. RIS a Jihomoravský
kraj nyní podporují přípravu těchto projektů nikoliv prostřednictvím bonifikace za projektové fiše,
ale prostřednictvím finanční podpory na přípravu takového projektu, a to v rámci dotačního titulu
Smart Akcelerátor (OP VVV).
Nadále dochází k rozvoji a prohlubování spolupráce univerzity s místními akčními skupinami (MAS)
v regionu, jsou pořádány také společné workshopy. Ve spolupráci s MAS Podbrněnsko v rámci
Programu rozvoje venkova byly připraveny s podporou kraje dva projekty týkající se infrastruk
tury školního zemědělského podniku: „Infrastruktura pro ŠZP MENDELU – krmný vůz“ a „ŠZP
MENDELU – lis na slámu“. Oba projekty jsou financovány a aktuálně řešeny na ŠZP Žabčice.

Dílčí cíl 4.3: Prohlubovat spolupráci s absolventy
Spolupráce a kontakt s absolventy probíhají v rámci jednotlivých součástí Mendelovy univerzity
v Brně. Hlavním cílem spolupráce a kontaktu s absolventy by měly být především informace o zámě
rech univerzity, pořádání odborných, společenských i přátelských setkání, poskytování oboustranně
prospěšných služeb a získávání materiální podpory pro činnost univerzity a jejích součástí. Podle
profesního zaměření nabízí univerzita účast svým absolventům nejen na konferencích a seminářích,
ale i na významných akademických slavnostech a kulturních akcích, které se na univerzitě pořádají.
Absolventi univerzity působí na mnoha významných pozicích v různých společnostech či firmách
a univerzita tak od nich očekává možnosti nabídky brigád, odborných stáží, exkurzí nebo pracov
ních příležitostí.
Na Mendelově univerzitě v Brně aktivně působí klub absolventů a studentů Agronomické fakulty („KLAS
AF“), klub absolventů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií („ALUMNI FRRMS, z.s.“)
a „Klub absolventů vysokoškolského ústavu“. Nejen tyto kluby absolventů na uvedených součástech
univerzity, ale i ostatní součásti univerzity, na nichž nepracují kluby absolventů, se snaží každoročně
pořádat různé akce, na které jsou absolventi univerzity zváni.
Během roku 2018 se konala řada seminářů a workshopů, jejichž cílem byla podpora plánování
kariéry, příprava na výběrová řízení apod. V rámci doprovodného programu každoročně pořádané
ho celouniverzitního „Kariérního dne“ probíhají workshopy, které studentům pomáhají lépe se zo
rientovat na trhu práce, pomáhají jim při tvorbě životopisů či profilů na profesních sociálních sítích
nebo jim pomáhají s přípravou na přijímací pohovor.

Dílčí cíl 4.4: Rozvíjet spolupráci s národními a regionálními partnery
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Spolupráce s aplikační sférou a transfer znalostí do praxe jsou jedním z klíčových nástrojů růstu
konkurenceschopnosti univerzit a výzkumných institucí obecně. Z hlediska posilování pozice uni
verzity jako strategického partnera v regionálním i národním měřítku byly aktivity v roce 2018
zaměřeny na podporu stávajících výzkumných partnerství s externími subjekty a také na podporu
dalšího rozvoje spolupráce se středními školami za účelem efektivnější propagace a nabídky studij
ních programů.
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Již druhým rokem probíhala evidence partnerských smluv řešených projektů. V roce 2018 došlo
k uzavření 32 smluv s partnery z aplikační sféry – mezi nejvýznamnější patří smlouvy s Farmet,
a. s., MORAVOSEED CZ a. s., AgroKonzulta Žamberk, spol. s r. o., Vinice Znovín, s. r. o., nebo
Lovochemie, a. s. V průběhu roku 2018 byla získána řada projektů, které budou řešeny s partnery
z aplikační sféry – 5 projektů TAČR Éta, 15 projektů TAČR Zéta, 10 projektů TAČR Epsilon a 22 pro
jektů NAZV Země.
Komunikace se středními školami je realizována především na jednotlivých součástech univerzity.
Všechny součásti univerzity opakovaně pořádaly dny otevřených dveří, při kterých byli uchazeči
o studium seznámeni s podmínkami studia a zároveň měli možnost prohlédnout si výukové prostory.
Významnou součástí spolupráce se středními školami je tradiční účast univerzity na vzdělávacích
veletrzích („Gaudeamus“ a „Academia“). Všechny součásti univerzity aktivně oslovují vybrané střední
školy jak zasíláním informačních materiálů o nabídce studia, tak osobním kontaktem, při němž pra
covníci prezentují informace o studijních programech. Vyučující se rovněž podílejí jako garanti prací
SOČ, které jsou finančně podporovány JCMM. Detailní informace o probíhající spolupráci jednotli
vých fakult/VÚ v roce 2018 jsou uvedeny v rámci kapitoly 5.3 textové přílohy této zprávy.
Jedním z plánovaných výstupů v rámci tohoto dílčího cíle byl i monitoring médií a evaluace dopadů
za účelem zvýšení medializace univerzity. V roce 2018 zaznamenala MENDELU výrazně vyšší počet
zmínek oproti roku předchozímu. Počet příspěvků týkajících se univerzity se více než zdvojnásobil
(celkem 5 108 příspěvků). Ve zhruba polovině případů šlo o internetová média, výrazný nárůst je ale
patrný prakticky u všech druhů médií, tedy i u televize a rozhlasu. Z témat dominovala kauza Malá,
dále pak sucho, klimatická změna, kůrovcová kalamita nebo šlechtění pšenice. Kladné hodnocení se
vyskytovalo v 17 % příspěvků, neutrální u 70 % a ambivalence u 13 %. Podíl negativní publicity dosáhl
pouze 0,1 %. Pozitivní publicita se nejčastěji pojila s vědeckou a publikační činností (např. výzkum ko
nopí, šlechtění pšenice) nebo s ochranářskými aktivitami. Téměř všechny ambivalentní příspěvky zmi
ňovaly diplomovou práci Taťány Malé. Okrajová negativní medializace se zaměřovala na publikování
některých vědců MENDELU v predátorských časopisech. Za růstem medializace MENDELU je výrazně
vyšší počet vydaných tiskových zpráv, ale také zapojení desítek expertů, kteří se přihlásili do data
báze dostupné na webu univerzity, a jejich ochota témata ve sdělovacích prostředcích komunikovat.

PRIORITNÍ CÍL 5: KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
Dílčí cíl 5.1: Pokračovat v podpoře excelentních týmů
Národní a mezinárodní excelence je měřitelná různými způsoby, od získaných projektů až po jejich
výsledky, nezbytným aspektem je však spolupráce, ať již na národní, či mezinárodní úrovni, neboť
dnešní výzkum je silně akcentován multidisciplinární spoluprací, která může být jen stěží realizová
na pouze jedním pracovištěm. Tvůrčí týmy na Mendelově univerzitě v Brně mají dobré renomé nejen
na domácí půdě, ale také ve středoevropském prostoru, což je velmi důležitým prvkem k posílení
národní a mezinárodní excelence. Excelence ve výzkumu byla v roce 2018 představována zejména
devíti řešenými projekty H2020:
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• PEF – prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. – FairTax (Revisioning the ‘Fiscal EU’: Fair, Sustainable,
and Coordinated Tax and Social Policies)
• LDF – prof. Dr. Ing. Libor Jankovský – EMPHASIS (Effective Management of Pests and Harmful
Alien Species: Integrated Solutions)
• LDF – doc. Mgr. Ing. Jindřich Kynický, Ph.D. – HiTech AlkCarb (New geomodels to explore deeper
for High-Technology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites)
• AF – prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Back4Future (Back for the Future)
• ŠLP – Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D. – MySustainableForest (Operational sustainable forestry with
satellite-based remote sensing)
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• AF – prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – GREENPATROL (Galileo Enhanced Solution for Pest
Detection and Control in Greenhouse Fields with Autonomous Service Robots)
• AF – prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – FILODIAG (Ultra-Fast Molecular Filovirus Diagnostics)
• LDF – prof. Dr. Ing. Libor Jankovský – HOMED (HOlistic Management of Emerging forest pests
and Diseases)
• AF – doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. – SUPER-G (Developing SUstainable PERmanent Grassland
systems and policies)
V oblasti tvůrčí činnosti byl v roce 2018 zahájen postup dle stanoveného akčního plánu a dílčí vý
sledky jsou již k dispozici. V roce 2018 byly zahájeny práce na způsobu interního hodnocení tvůrčí
činnosti v rámci univerzity. Těžištěm je porovnání stanovených cílů se skutečně dosaženými výsled
ky, zároveň se přihlíží k rozdílům v rámci jednotlivých oborů. Zmapování minulých výsledků potvrdi
lo, že výzkum MENDELU je zaměřen na pět vědních oblastí: 1. Natural Sciences, 2. Engineering and
Technology, 4. Agricultural and Veterinary Sciences, 5. Social Sciences, 6. Humanities and the Arts.
Pro každou vědní oblast vznikl koordinační výbor složený z odborníků bez ohledu na příslušnost
k určité fakultě. Z dat odeslaných do RIV byly vypracovány podklady pro výzkumné záměry. V rámci
naplánování výzkumného záměru si pak každý ústav či tým určil oblasti, v nichž může dosáhnout
výborných výsledků, včetně cílů, kterých chtějí dosáhnout v letošním roce a postupně do roku
2022. Byly specifikovány jednotlivé výzkumné aktivity včetně řešitelských týmů.
Díky OP VVV byla podpořena nová výzkumná infrastruktura, přičemž nyní probíhá pilotní ově
ření institucionalizace, kdy jsou nastavovány podmínky pro sdílení takto pořízené infrastruktury.
V průběhu roku 2018 byly zahájeny tři nové strategické projekty OP VVV, a to Centrální laboratoře
MENDELU, Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně a Rozvoj
kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně. Díky projektu Centrální
laboratoře MENDELU byla částkou téměř 100 mil. Kč podpořena především modernizace infrastruk
turního vybavení pro výuku. Vedle toho bylo v průběhu roku 2018 podáno celkem 274 projektů
ze všech univerzitních součástí dle vyhlášených výzev poskytovatelů, přičemž k financování bylo
přijato 50 projektů (GAČR, TAČR, MZe, MŠMT, OPPIK).
Dne 22. listopadu 2018 na MENDELU poprvé zasedala Mezinárodní multioborová rada složená
z „ERC holderů“, tedy držitelů grantů Evropské rady pro výzkum (ERC – European Research Council),
zahrnující špičkový badatelský výzkum. Na samotném zasedání byly diskutovány nejen připravené
výzkumné záměry jednotlivých týmů a ústavů MENDELU, ale také výhledy další spolupráce.

Dílčí cíl 5.2: Pokračovat ve zvyšování projektové absorpční kapacity MENDELU
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Hlavním cílem oblasti podpory projektové absorpční kapacity univerzity je příprava lidských zdrojů
pro programové období 2014–2020. Probíhá formou organizace seminářů a workshopů, které jsou
věnovány problematice grantových výzev (GAČR, TAČR, NAVZ). Nadále je rozvíjena webová podpora
projektové činnosti ve formě autorizované aplikace, která slouží zejména v přípravné fázi projektů
a přináší tak navrhovatelům a řešitelům projektů ucelené informace, dokumenty a podklady k vy
hlášeným grantovým výzvám. Jedná se o zadávací dokumentace s výkladem, časové harmonogramy
soutěží, podklady pro přihlášky projektů, formální náležitosti projektů, FAQ. V roce 2018 bylo při
praveno a zveřejněno 13 metodických listů k podávání projektů do vyhlášených grantových soutěží
(mj. GAČR, TAČR Epsilon, InterExcellence MOBILITY, Erasmus KA2, NAZV Země).
Vedle webové podpory jsou rozesílány také informační e-maily prostřednictvím Newsletteru VaV.
Základním posláním tohoto komunikačního nástroje stále zůstává zajištění rychlé informovanosti
zaměstnanců a studentů o projektových aktivitách. Jedná se o velmi efektivní nástroj pro oslovení
velkého počtu skutečných zájemců z řad zaměstnanců a studentů MENDELU o informace z oblasti
VaV a projektového řízení. K odběru Newsletteru VaV je zaregistrováno již více než 750 odběratelů.
Za období r. 2018 bylo příjemcům odesláno celkem 211 zpráv o vyhlášených grantech, aktivitách
pro Ph.D. studenty a informací z oblasti VaV.
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Dílčí cíl 5.3: Pokračovat v podpoře transferu technologií
Hlavní činností Centra transferu technologií (dále „CTT“) je oblast duševního vlastnictví, transferu
technologií vč. komercializace a inovačního podnikání. Společenská relevance působení CTT vyplývá
z širokého spektra oborů na univerzitě, což znamená, že klíčoví partneři z tzv. aplikační sféry nejsou
jen z oblasti zemědělství a lesnictví, ale i z veřejných a soukromých služeb, potravinářství či staveb
nictví. Jednou z hlavních priorit v rozvoji transferu technologií je systematické zajišťování souboru
činností, které přispějí k posunu výsledků výzkumu ke komerčnímu využití (proof-of-concept aktivity).
Součástí cíle je také budování sítě mezi tematicky blízkými podniky a průmyslovými subjekty, kde
bude probíhat transfer know-how, odborníků a výsledků, jako základ pro fungující spolupráci.
V roce 2018 byla realizována řada aktivit směřujících k ochraně duševního vlastnictví vznikající
ho na univerzitě. Celkem bylo podáno 5 přihlášek vynálezů a 1 přihláška PCT v rámci mezinárodní
ochrany, uděleny byly 4 patenty na vynálezy a 14 užitných vzorů. Dále bylo získáno 5 ochranných
známek v rámci MENDELU. Byly také úspěšně uzavřeny 2 licenční smlouvy (firma Zahrady Royal
s.r.o. – Nezávislá zelená mobilní stěna; Ing. David Ludín, Ph.D. – Ochucený olej ze semen révy vinné).
Nově vznikl Diagram pro ochranu duševního vlastnictví na MENDELU, který usnadňuje orientaci
v problematice vynálezů a technických řešení. Formulář Zhodnocení komerčního potenciálu je nově
používán ve výběru dílčích projektů programu TAČR GAMA. V návaznosti na to byl zaznamenán rapid
ní nárůst kauz ochrany duševního vlastnictví (v počtu 49) a bylo identifikováno celkem 14 výsledků
VaV vhodných ke komercializaci za podpory TAČR GAMA. (Pozn.: Aktuálně je řešeno na univerzitě
celkem 24 projektů s touto podporou.)
V uplynulém roce byly také realizovány semináře s tematikou duševního vlastnictví pro zaměstnance
univerzity. Prezentace o činnosti CTT MENDELU směrem ke studentům a zaměstnancům probíhá pro
střednictvím webových stránek, sociální sítě či na studentských akcích, prezentace směrem k veřej
nosti probíhala účastí na různých konferencích, tematicky zaměřených výstavách, akcích a veletrzích.

PRIORITNÍ CÍL 6: ROZHODOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA DATECH
Dílčí cíl 6.1: Pokračovat v modernizaci ICT pro podporu relevantních
rozhodovacích procesů
V roce 2018 došlo k dalšímu výraznějšímu zlepšení IT infrastruktury, byla pořízena a zprovozněna
nová, rychlejší úložiště dat, došlo k redundantnějšímu zabezpečení dat napříč agendami včetně
zvýšení výpočetního výkonu serverů. V oblasti sítě byla řešena komplexní readresace z důvodu ne
dostatku volných IP adres. Pokračovalo rozšiřování bezdrátového pokrytí v areálu univerzity včetně
studentských kolejí. Z univerzitních zdrojů bylo nasazeno nové centrální řešení kamerového systé
mu. Z evropských projektů byla podpořena kompletní obměna počítačů v učebnách a studovnách.

Dílčí cíl 6.2: Optimalizovat podpůrné informační systémy pro zkvalitnění
vlastních činností
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V rámci optimalizace a rozvoje agend v informačních systémech byl kladen důraz na vyšší podporu
elektronizace studijních i provozních procesů. V pedagogické oblasti byly revidovány a aktualizová
ny tiskové výstupy ve studijní agendě UIS dle novely VŠ zákona, byla zprovozněna možnost elektro
nických plateb pro studenty za jednotlivé služby včetně provazby do ekonomického systému tak,
aby zaúčtování proběhlo plně automatizovaně. Taktéž byl zprovozněn modul obchodního centra,
který umožňuje prodej předmětů a služeb studentům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Podpořeny
byly analýzy mobilní aplikace a došlo k vytvoření úvodních konceptů. Průběžnou optimalizací pro
cházela webová prezentace univerzity, kde byl kladen důraz na zavedení responzivního designu.
V oblasti kvality byla implementována rozsáhlá aplikace v UIS, která administruje proces vnitřního
hodnocení kvality na univerzitě.
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PRIORITNÍ CÍL 7: EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ
Dílčí cíl 7.1: Pokračovat v posilování vícezdrojového financování
Vícezdrojové financování hraje v oblasti hospodářského rozvoje každé VVŠ zásadní roli. Diverzifikace
zdrojů ve správném poměru mezi hlavní či vedlejší, investiční či neinvestiční, veřejné či soukromé,
národní či zahraniční, účelové či neúčelové atp. pomáhá stabilizovat ekonomickou situaci univer
zity. Monitorování a vyhodnocování tohoto finančního mixu poskytuje vedení univerzity informaci
o efektivním využití těchto zdrojů a umožňuje přijímat včasná opatření ke správné alokaci financí.
V roce 2018 tvořily majoritní podíl zdrojů univerzity příspěvky a dotace MŠMT. Závislost univerzity
na veřejném státním rozpočtu bude i v následujících obdobích vysoká, nicméně snahou je lépe
využívat příležitosti a navyšovat finanční příspěvky/dotace i z jiných zdrojů. Univerzita se bude
muset zaměřit více na komercializaci svých pedagogických, vědecko-výzkumných či jiných činností,
hospodářskou činnost či fundraising, protože tyto oblasti financování nabízejí největší potenciál.
Sledování vícezdrojového financování v čase umožní nové nastavení reportingu s kvartálním vyhod
nocováním základních indikátorů (např. typ zdroje, poskytovatel, typ účelovosti, lokace poskytova
tele, pracoviště příjemce atd.) v rámci aktuálně realizovaného projektu v institucionálním plánu pro
roky 2019–2020.

Dílčí cíl 7.2: Pokračovat v podpoře rozvoje účelových zařízení univerzity
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Rozvoj účelových zařízení univerzity je soustředěn na Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
a Školní zemědělský podnik Žabčice, vedle toho také na Botanickou zahradu a arboretum. Rozvoj
těchto zařízení je sledován a vyhodnocován prostřednictvím každoročních plánů hlavní a úče
lové činnosti, které jsou projednávány v poradních sborech školních statků a Kolegiem rektora.
Podrobnější informace o akcích, výstupech a indikátorech jsou pro jednotlivá účelová zařízení uni
verzity uvedeny v textové příloze výroční zprávy (viz kap. 14.2 a 14.3).
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců školních podniků probíhalo v roce 2018 formou průběžného
školení a zvyšování kvalifikací souvisejících s výkonem povolání, opakovanými školeními, rozšiřová
ním znalostí souvisejících s požadavky legislativy v zemědělství a lesnictví.
Na vysokoškolských statcích se každoročně konají odborné praxe, exkurze a stáže studentů, po
kusné plochy a zařízení jsou využívány k řešení bakalářských, diplomových i disertačních prací
studentů. Na ŠZP Žabčice proběhly v roce 2018 výrobní a provozní praxe (880 sth), praktická
cvičení (11 042 sth), exkurze (640 sth), vypracování bakalářských, diplomových a doktorských prací
(8 580 sth). Na ŠLP Křtiny proběhly výrobní, provozní a předdiplomní praxe (6 792 sth), výuka
studentů (32 540 sth), exkurze studentů – cizí (460 sth), odborné exkurze (23), vypracování baka
lářských, diplomových a doktorských prací (77).
K nejvýznamnějším prezentačním akcím na ŠZP Žabčice patří „Polní den MendelAgro 2018“, „Polní
den Slunečník“, „Polní den ČIROK“ a den otevřených dveří – „MendelFarm“. V účelových zařízeních
ŠLP proběhlo 11 propagačních a prezentačních akcí s účastí 1 443 osob.
Z pohledu modernizace a revitalizace prostor účelových zařízení v roce 2018 na ŠZP Žabčice pro
běhla oprava silážních žlabů (cca 8 mil. Kč), oprava dojírny (cca 0,7 mil. Kč), modernizace most
ní váhy (cca 0,8 mil. Kč), technické zhodnocení a automatizace výdeje PHM – elektronizace, za
bezpečovací kamerový systém mechanizačního střediska a modernizace protipožárního systému
hydrantů. K nejvýznamnějším investicím na ŠLP Křtiny patří Centrum lesnické pedagogiky Hády
(2,335 mil. Kč), modernizace provozu Dykových školek (2,051 mil. Kč) a garážová hala pro stroje
a zařízení Dykových školek (2,952 mil. Kč). V roce 2018 na ŠZP Žabčice proběhla také kompletní
projektová příprava, demolice staré stavby a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výstavbu nové
výukové stáje pro chov skotu.

2018

Dílčí cíl 7.3: Pokračovat v modernizaci univerzitního kampusu a infrastruktury
MENDELU
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Modernizace univerzitního kampusu a infrastruktury MENDELU pokračovala dle schváleného plánu
stavebních investic. Vedle plánovaných akcí byly rovněž realizovány další nutné opravy a havarijní
akce, které byly zařazeny do plánu investic v průběhu roku.
V roce 2018 byly rekonstruovány celoškolské stupňovité posluchárny Q01, Q02 a Q03 v objektu Q.
Jednalo se o kompletní výměny podlah, rekonstrukci a nové rozvody elektroinstalace, stavební
úpravy pro zlepšení akustiky prostor, bylo obnoveno zastínění a AV technika. Akce nevyžadovala
stavební povolení a byla ukončena předáním prací v září 2018. Stavba byla financována z OP VVV.
Ve sledovaném období byly zpracovány a podány investiční záměry na akci „Klimatizace univerzit
ního archívu na objektu Q“ a akci „Izolace objektu LB 09 v Lednici“ v rámci 1. a 2. doplňující výzvy
MŠMT k programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých
škol. V rámci tohoto programu byla v loňském roce zahájena akce „Rekonstrukce objektu C v univer
zitním areálu Lednice“ a byla dokončena akce „Modernizace Dykových školek II. etapa“.
Dále bylo pokračováno v přípravě akcí, které budou směřovány do navazujícího programu 133 220,
ve kterém získala univerzita prostředky pro další modernizaci svého kampusu. V roce 2018 byly
zahájeny přípravy na některé z akcí tohoto programu – např. „Stavební úpravy střechy, půdního
prostoru a kanceláří 6. NP obj. B“, „Rekonstrukce chodeb obj. A“, „Rekonstrukce strukturované ka
beláže a technologie IT“, „Rekonstrukce chodeb a učeben obj. B“, „Objekt R – technologie válcových
dynamometrů“ a další.

TEXTOVÁ
PŘÍLOHA

OBSAH
  28

1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE

  29

1.1

Organizační struktura univerzity schéma 1a–1c

  30

1.2

Orgány univerzity

  30

1.2.1 Rektor, prorektoři, kvestor, děkani, ředitel vysokoškolského ústavu a vedoucí
ostatních součástí univerzity

  32

1.2.2 Správní rada

  33

1.2.3 Vědecká rada

  37

1.2.4 Akademický senát

  39

1.2.5 Rada pro vnitřní hodnocení

  40

1.2.6 Disciplinární komise

  41

1.2.7 Kolegium rektora

  42

1.2.8 Interní akreditační komise

  44

1.2.9 Poradní komise

  45

1.3

  45

1.3.1 Rada vysokých škol

  45

1.3.2 Česká konference rektorů

  46

1.4

Změny v oblasti vnitřních předpisů tab. 2

  46

1.5

Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. tab. 3

  46

1.6

Poslání, vize a strategické cíle univerzity

  47

1.7

SWOT analýza
Rozvoj univerzity tab. 4, 5

Zastoupení v reprezentaci vysokých škol

  48

1.8

  49

1.8.1 Zapojení do centralizovaných rozvojových projektů tab. 4

  49

1.8.2 Institucionální plán tab. 5

  52

2

STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

  53

2.1

Počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků učení
v souladu s Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky

  53

2.2

Akreditované studijní programy, studijní programy uskutečňované v cizím jazyce,
studijní programy tzv. joint/double/multiple degree tab. 6, 7, 8

  55

2.3

Akreditované studijní programy uskutečňované s jinou vysokou školou nebo vyšší
odbornou školou tab. 9

  55

2.4

Další vzdělávací aktivity

  57

2.5

Kurzy a účastníci celoživotního vzdělávání tab. 10, 11

  60

3

STUDENTI

  61

3.1

Studenti v akreditovaných studijních programech tab. 12, 13

  63

3.2

Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti a neúspěšní studenti tab. 14

  65

3.3

Opatření pro omezení prodlužování studia

  67

3.4

Stipendijní programy tab. 15

  69

3.5

Poradenské služby pro studenty

  70

3.6

Péče o studenty

  70

3.6.1 Ubytování a stravování tab. 16

  71

3.6.2 Podpora studentů

  73

3.6.3 Podpora studentů-rodičů

  74

3.6.4 Sportovní aktivity pro studenty

  76

4

ABSOLVENTI

  77

4.1

Absolventi akreditovaných studijních programů tab. 17

  78

4.2

Spolupráce a kontakt s absolventy

  80

4.3

Zaměstnanost a uplatnitelnost absolventů

  81

4.4

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli

  84

5

ZÁJEM O STUDIUM

  85

5.1

Zájem o studium na vysoké škole tab. 18

  86

5.2

Charakter přijímacích zkoušek

  87

5.3

Komunikace se středními školami v oblasti propagace

  90

6

ZAMĚSTNANCI

  91

6.1

Akademičtí a vědečtí pracovníci tab. 19, 20, 21, 22, 23, 24

  92

6.2

Kariérní řád, motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v závislosti
na dosažených výsledcích

  94

6.3

Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků

  94

6.4

Genderová rovnost zaměstnanců

  95

6.5

Péče o zaměstnance

  95

6.5.1 Stravování a další služby pro zaměstnance tab. 16

  96

6.5.2 Podpora rodičů mezi zaměstnanci

  98

7

INTERNACIONALIZACE

  99

7.1

Podpora účasti studentů na zahraničních mobilitních programech tab. 25, 26, 27

  99

7.2

Integrace zahraničních členů akademické obce

102

8

VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST

103

8.1

Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti

105

8.2

Zapojení studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících magisterských
studijních programů do tvůrčí činnosti

108

8.3

Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce 2018

110

8.4

Vědecké konference tab. 28, 29

113

8.5

Způsob podpory studentů doktorských studijních programů a pracovníků
na tzv. postdoktorandských pozicích

116

8.6

Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů tab. 30, 31

118

8.7

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací tab. 32, 33, 34

120

8.8

Podpora mezisektorové mobility studentů a akademických pracovníků

122

9

INFORMAČNÍ ZDROJE A DALŠÍ FORMY PODPORY VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ
ČINNOSTI tab. 35

126

10

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

130

11

NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY

136

12

TŘETÍ ROLE UNIVERZITY

137

12.1 Spolupráce s firmami

137

12.2 Působení v regionu

140

13

DALŠÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UNIVERZITY

146

14

ČINNOST FAKULT, VÚ A DALŠÍCH SOUČÁSTÍ UNIVERZITY

147

14.1 Fakulty a vysokoškolský ústav

147

14.2 Činnost školních podniků

149

14.3 Botanická zahrada a arboretum

150

14.4 Archiv MENDELU

152

15

153

15.1 Oblast vzdělávací činnosti

154

15.2 Oblast tvůrčí činnosti

155

15.3 Oblast strategického a finančního řízení univerzity

ZÁVĚR

1
ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
O VYSOKÉ
ŠKOLE

2018

1.1 Organizační struktura
univerzity schéma 1a–1c

• Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany
krajiny

Mendelova univerzita v Brně, používající zkratku názvu MENDELU, se sídlem Zemědělská 1,
613 00 Brno, byla v roce 2018 členěna na tyto
součásti:

• Ústav lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie

FAKULTY
Agronomická fakulta

• Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky
a politiky

• Ústav matematiky
• Ústav nábytku, designu a bydlení
• Ústav nauky o dřevě
• Ústav ochrany lesů a myslivosti

používaná zkratka – AF MENDELU
Zemědělská 1, 613 00 Brno

• Ústav techniky

• CEITEC MENDELU

• Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty

• Děkanát

• Zkušebna nábytku

• Ústav agrochemie, půdoznalství,
mikrobiologie a výživy rostlin

• Zkušebna stavebně truhlářských výrobků

• Ústav agrosystémů a bioklimatologie
• Ústav aplikované a krajinné ekologie
• Ústav biologie rostlin
• Ústav chemie a biochemie
• Ústav chovu a šlechtění zvířat
• Ústav molekulární biologie a radiobiologie
• Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
• Ústav pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařství
• Ústav techniky a automobilové dopravy
• Ústav technologie potravin

• Ústav zakládání a pěstění lesů

Provozně ekonomická fakulta
používaná zkratka – PEF MENDELU
Zemědělská 1, 613 00 Brno
• Děkanát
• Ústav ekonomie
• Ústav financí
• Ústav informatiky
• Ústav managementu
• Ústav marketingu a obchodu
• Ústav podnikové ekonomiky
• Ústav práva a humanitních věd

• Ústav výživy zvířat a pícninářství

• Ústav statistiky a operačního výzkumu

• Ústav zemědělské, potravinářské
a environmentální techniky

• Ústav účetnictví a daní
• Výzkumné centrum

• Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie
a včelařství

Zahradnická fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta

používaná zkratka – ZF MENDELU
Valtická 337, 691 44 Lednice

používaná zkratka – LDF MENDELU
Zemědělská 3, 613 00 Brno

• Děkanát

• Děkanát

• Ústav biotechniky zeleně

• Kalibrační laboratoř měřicích zařízení

• Ústav ovocnictví

• Ústav dřevařských technologií

• Ústav plánování krajiny

• Ústav ekologie lesa

• Ústav posklizňové technologie zahradnických
produktů

• Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované
geoinformatiky

• Ústav šlechtění a množení zahradnických
rostlin
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• Ústav geologie a pedologie

• Mendeleum – ústav genetiky

2018

• Ústav vinohradnictví a vinařství

Rektorát

• Ústav zahradní a krajinářské architektury

• Ekonomický odbor

• Ústav zahradnické techniky

• Kancléřství – do 31. 1. 2018

• Ústav zelinářství a květinářství

• Kancelář rektora – od 1. 2. 2018

• Vnitřní správa

• Odbor vědy a výzkumu

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

• Oddělení interního auditu a kontroly

používaná zkratka – FRRMS MENDELU
třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno

• Oddělení kvestora

• Děkanát
• Ústav demografie a aplikované
statistiky – do 30. 6. 2018
• Ústav environmentalistiky a přírodních
zdrojů
• Ústav jazykových a kulturních studií
• Ústav projektového řízení
• Ústav regionální a podnikové ekonomiky
• Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy
• Ústav sociálního rozvoje – do 30. 6. 2018

• Oddělení controllingu – od 20. 7. 2018
• Oddělení mezinárodních vztahů
a internacionalizace
• Oddělení personální a sociální
• Oddělení public relations – od 1. 2. 2018
• Oddělení strategie a kvality
• Oddělení řízení lidských
zdrojů – od 1. 2. 2018
• Oddělení účelových zařízení
• Oddělení veřejných zakázek
• Pedagogické oddělení
• Právní oddělení – od 1. 2. 2018

• Ústav sociálních studií – od 1. 7. 2018

• Provozní odbor

• Ústav teritoriálních studií

Účelová zařízení

VYSOKOŠKOLSKÝ ÚSTAV
Institut celoživotního vzdělávání
používaná zkratka – ICV MENDELU
Zemědělská 5, 613 00 Brno
• Kancelář ředitele
• Oddělení dalšího odborného vzdělávání
• Oddělení expertního inženýrství
• Oddělení sociálních věd
• Oddělení vzdělávání seniorů
• Poradenské a profesní centrum

OSTATNÍ SOUČÁSTI
Celoškolská pracoviště
• Botanická zahrada a arboretum
• Centrum sportovních aktivit
• Centrum transferu technologií
• Ústav informačních technologií

30

• Ústav vědecko-pedagogických informací
a služeb

• Správa kolejí a menz
Vysokoškolské statky
• Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
• Školní zemědělský podnik Žabčice

1.2 Orgány univerzity
1.2.1 Rektor, prorektoři, kvestor,
děkani, ředitel vysokoškolského
ústavu a vedoucí ostatních součástí
univerzity
REKTOR
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
– do 31. 1. 2018
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
– od 1. 2. 2018
PROREKTOŘI
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum – do 31. 1. 2018
prorektor pro tvůrčí činnost – od 1. 2. 2018

2018

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
– do 31. 1. 2018
prorektor pro účelová zařízení

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
děkan Fakulty regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
ŘEDITELKA/ŘEDITEL VYSOKOŠKOLSKÉHO
ÚSTAVU – INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
– od 1. 2. 2018
prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
– do 31. 7. 2018

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
prorektor pro pedagogiku – do 31. 1. 2018
prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou
činnost – od 1. 2. 2018

ŘEDITELKA ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
– od 1. 2. 2018
prorektorka pro internacionalizaci a vnější
vztahy
doc. RNDr. Irena Marková, CSc. – od 1. 2. 2018
prorektorka pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. – do 31. 1. 2018
prorektor pro strategii a IT
KVESTORKA/KVESTOR
Ing. Lujza Oravcová – do 31. 8. 2018
Ing. Libor Sádlík, DiS. – od 4. 9. 2018
(pověřen výkonem funkce kvestora)
DĚKANI
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
děkan Agronomické fakulty
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. – do 4. 2. 2018
děkan Lesnické a dřevařské fakulty
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. – od 5. 2. 2018
do 2. 4. 2018
pověřený výkonem funkce děkana Lesnické
a dřevařské fakulty
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský – od 3. 4. 2018
děkan Lesnické a dřevařské fakulty
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. – do 31. 1. 2018
děkan Provozně ekonomické fakulty
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. – od 1. 2. 2018
děkan Provozně ekonomické fakulty
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
děkan Zahradnické fakulty

Mgr. Petr Adamec, Ph.D. – od 1. 8. 2018
(pověřen výkonem funkce ředitele)

Ing. Jana Hradská
ředitelka Správy kolejí a menz
ŘEDITELÉ VYSOKOŠKOLSKÝCH STATKŮ
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel Školního lesního podniku Masarykův
les Křtiny
Ing. Radomil Měřínský
ředitel Školního zemědělského podniku
Žabčice
VEDOUCÍ CELOŠKOLSKÝCH ÚSTAVŮ
A PRACOVIŠŤ
Mgr. Jakub Havel, Ph.D.
vedoucí Centra sportovních aktivit
Ing. Tomáš Koloušek
vedoucí Botanické zahrady a arboreta
Ing. Věra Svobodová
vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických
informací a služeb
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.
ředitel Centra transferu technologií
Ing. Stratos Zerdaloglu
vedoucí Ústavu informačních technologií
KANCLÉŘ / VEDOUCÍ KANCELÁŘE REKTORA
Mgr. et Mgr. Jiří Pokorný – do 14. 2. 2018
Ing. Veronika Vejrostová – od 15. 2. 2018
do 31. 5. 2018
Mgr. Bc. et Bc. Markéta Vejrostová
– od 1. 6. 2018
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Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
– do 31. 1. 2018
prorektor pro internacionalizaci

32

Funkce v orgánu

předseda

I. místopředseda

II. místopředseda

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

tajemnice

tajemník

Osoba

Ing. Jaroslav Machovec

RNDr. Jaroslav Staňa

Ing. Jaroslav Hunkes

Ing. Michaela Budňáková

Dr. Ing. Pavel Čermák

Ing. Stanislav Juránek

Ing. Daniel Jurečka

Ing. Lubomír Konšel

Ing. Ladislav Skopal

Dr. Ing. Luboš Sychra

RNDr. Leoš Štefka

Ing. Miroslav Toman

Ing. Oldřich Šoba, Ph.D.

Ing. Lujza Oravcová

Ing. Libor Sádlík, DiS.

1.2.2 Správní rada

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Jet Investment

Správa CHKO Moravský kras, Blansko (vedoucí)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Praha

Státní zemědělský intervenční fond, Praha

důchodce

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno (ředitel)

Parlament ČR (poslanec)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, (ředitel)

Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, Odd. polních plodin

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno

Vinařský fond, Brno (ředitel)

Pracoviště (funkce)

od 4. 9. 2018

do 3. 9. 2018

od 21. 5. 2018

do 13. 5. 2018

Změna ve složení

2018
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předseda

předsedkyně

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

prof. Ing. Jiří Damec, CSc.

Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, Ph.D.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

prof. Ing. Radim Farana, CSc.

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.

prof. Dr. Ing. Libor Grega

doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.

člen

člen

člen

člen

prof. Dr. Ing. Petr Horáček

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr.h.c. člen

člen

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Interní členové

Funkce
v orgánu

Osoba

1.2.3 Vědecká rada

PEF

PEF

LDF

FRRMS

LDF

FRRMS

PEF

PEF

AF

AF

FRRMS

ZF

FRRMS

ZF

VÚ ICV

AF

děkan;
Ústav ochrany lesů a myslivosti (vedoucí)
prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů;
Ústav statistiky a operačního výzkumu (vedoucí)
proděkan
Ústav financí

CZECHGLOBE, Ústav výzkumu globální změny, AV ČR

Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

Ústav nauky o dřevě a Ústav dřevařských technologií (vedoucí)

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

od 14. 5. 2018

Ústav ekonomie

od 14. 5. 2018

proděkan;
Ústav informatiky

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

od 22. 10.
2018

do 31. 1. 2018

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

Změna
ve složení 1

Ústav techniky a automobilové dopravy

Ústav výživy zvířat a pícninářství

Ústav teritoriálních studií

Ústav zahradní a krajinářské architektury

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (vedoucí)

ředitel

prorektor pro tvůrčí činnost;
Ústav chemie a biochemie (vedoucí)

Mendelova univerzita v Brně (rektor)

Mendelova univerzita v Brně (rektor)

Součást Pracoviště (funkce)

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

Změna
ve složení 2

2018
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ZF

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

prof. Dr. Ing. Petr Maděra

prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.

doc. RNDr. Irena Marková, CSc.

doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

FRRMS

FRRMS

PEF

LDF

PEF

FRRMS

AF

ZF

PEF

FRRMS

LDF

AF

AF

LDF

VÚ ICV

AF

AF

LDF

člen

člen

doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.

LDF

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

člen

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

Ústav regionální a podnikové ekonomiky (vedoucí)

Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

Ústav managementu (vedoucí)

Ústav nábytku, designu a bydlení

Ústav marketingu a obchodu

děkan;
Ústav zelinářství a květinářství (vedoucí)
děkan;
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
děkan;
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

Ústav informatiky

Ústav teritoriálních studií (vedoucí)

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
(vedoucí)
prorektorka pro vzdělávací činnost;
Ústav zakládání a pěstění lesů

Ústav chovu a šlechtění zvířat (vedoucí)

Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy;
Ústav chovu a šlechtění zvířat

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

Změna
ve složení 1

Ústav plánování krajiny (vedoucí)

Ústav technologie potravin

Ústav techniky

prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost;
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
(vedoucí)

Součást Pracoviště (funkce)

prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. člen

Funkce
v orgánu

Osoba

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

Změna
ve složení 2

2018
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do 31. 1. 2018
od 11. 6. 2018

Instituce (funkce)

Středoevropský technologický institut (vědecký ředitel)
Technická univerzita ve Zvolenu (rektor)
Akademie věd České republiky, Centrum výzkumu globální změny (ředitel)
Masarykova univerzita, proděkan pro vztahy s průmyslem a absolventy
Fakulty informatiky

Funkce
v orgánu

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

Ing. Pavlína Adam, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c.

prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Ing. Miroslav Florián, Ph.D.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

prof. Ing. Jan Hron, DrSc.

prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.

prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Kropil, Ph.D., d.r.h.c.

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek,
DrSc., dr.h.c.

prof. RNDr. Ladislav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví (děkan)

Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
(ředitelka)
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální
pedagogiky

Vysoká škola ekonomie a managementu veřejné správy Bratislava

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.i.i. (ředitel)

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

od 14. 5. 2018

Akademie věd České republiky, vedoucí Centra strukturní a funkční
do 31. 1. 2018
genomiky, Ústav experimentální botaniky
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce zemědělských vstupů
do 31. 1. 2018
(ředitel)
Akademie věd České republiky, Laboratoře molekulární ekologie vektorů
do 31. 1. 2018
a patogenů (vedoucí), Parazitologický ústav, Biologické centrum

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra správního práva do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra agroenvironmentální chemie
a výživy rostlin (vedoucí)
Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre (rektor)

od 14. 5. 2018

Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání (ředitelka)

Změna
ve složení 1

do 31. 1. 2018

Externí členové

Ústav managementu

děkan;

PEF

člen

Změna
ve složení 1

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Součást Pracoviště (funkce)

Funkce
v orgánu

Osoba

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

Změna
ve složení 2

od 14. 5. 2018

Změna
ve složení 2

2018

36

Funkce
v orgánu

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

Osoba

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

prof. Mgr. Petr Oslzlý

doc. Ing. Mariola Pytlíková, Ph.D.

doc. Ing. Oľga Roháčiková, Ph.D.

Ing. Břetislav Skácel

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

JUDr. Bohumil Šimek

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek,
CSc., dr.h.c.

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská (děkan)

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra
financí (vedoucí)
Slezská univerzita v Opavě (rektor)

od 14. 5. 2018

Vysoké učení technické v Brně (rektor)

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

Jihomoravský kraj (hejtman)

do 31. 1. 2018

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra
ekonomiky (vedoucí)

do 31. 1. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

od 14. 5. 2018

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (rektor)

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav
fyzikálního inženýrství, Odbor fyziky pevných látek a povrchů
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Fakulta veterinární hygieny
a ekologie, Ústav výživy zvířat (přednostka)
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Laboratoře
růstových regulátorů (vedoucí)

Česká zemědělská univerzita v Praze (rektor)

Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, Fakulta Európských štúdií
a regionálného rozvoja (děkanka)
Klastr CREA Hydro&Energy (ředitel) a honorární generální konzul Filipínské
republiky

Economic Institute, Center for Economic Research and Graduate Education

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (rektor)

Výzkumný ústav pícninářství, spol. s.r.o. (ředitel)

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (rektor)

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra
informačních technologií (vedoucí)
Univerzita Palackého v Olomouci (rektor)

od 14. 5. 2018

Změna
ve složení 1

Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze (rektor)

Instituce (funkce)

Změna
ve složení 2

2018
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člen

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

ZF

člen

člen

Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.

doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.

PEF

člen

Ing. Petr Jedlička, Ph.D.

PEF

PEF

FRRMS

člen

člen

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.

FRRMS

PEF
FRRMS

člen

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr.h.c. člen

ZF
AF

člen

člen

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

místopředsedkyně za komoru
FRRMS
studentů

Bc. Eliška Matyášová

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

LDF

místopředseda za komoru
akademických pracovníků

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Součást
AF

Funkce v orgánu

předseda

Osoba

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

1.2.4 Akademický senát
Pracoviště (funkce)

Ústav marketingu a obchodu (vedoucí)

Ústav ekonomie

Ústav zelinářství a květinářství

Ústav informatiky (vedoucí)

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

Ústav teritoriálních studií (vedoucí)

Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

Ústav statistiky a operačního výzkumu

Ústav techniky a automobilové dopravy (vedoucí)

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (vedoucí)

Ústav ochrany lesů a myslivosti

Ústav výživy zvířat a pícninářství (vedoucí)

do 31. 1. 2018

Změna
ve složení 1

do 31. 1. 2018

Slovenská poľnohospodárská univerzita, Fakulta ekonomiky a manažmentu
(děkanka)

Mendelova univerzita v Brně

tajemník

člen

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.

do 31. 1. 2018

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ředitel)

Mgr. et Mgr. Jiří Pokorný

člen

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.

od 14. 5. 2018

Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
(ředitel)

Instituce (funkce)

člen

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

Změna
ve složení 1

Instituce (funkce)

Tajemník/tajemnice

Funkce
v orgánu

Osoba

do 31. 1. 2018

od 1. 2. 2018

Změna ve složení

Změna
ve složení 2

od 14. 5. 2018

Změna
ve složení 2
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LDF

člen

člen

Ing. Martin Zach, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

člen

člen

člen

člen

člen

Bc. Pavel Peška

Ing. Stanislav Navrátil

Bc. Jana Pavelková

Lukáš Sýkora

Bc. Vojtěch Urban

Ing. Zuzana Lacková

tajemnice

VÚ ICV

člen

Ing. Václav Pecina

Tajemnice

PEF

člen

Bc. Tomáš Laško

LDF

AF

ZF

AF

LDF

LDF

PEF

ZF

člen

člen

Bc. Alois Konšel

Ing. Iveta Kopřivová

FRRMS

člen

člen

Vladimír Arnošt

ZF

AF

VÚ ICV

ZF

LDF

PEF

FRRMS

Bc. Michal Hořínek

Členové – studenti

člen

člen

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.

Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.

člen

člen

Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

AF

člen

člen

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

ZF
AF

člen

člen

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

LDF

člen

Ing. Aleš Kučera, Ph.D.

Součást

Funkce v orgánu

Osoba

Ústav agrosystémů a bioklimatologie (vedoucí)

Oddělení expertního inženýrství

Ústav biotechniky zeleně

Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (vedoucí)

Ústav informatiky

Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

Ústav projektového řízení

Ústav chovu a šlechtění zvířat

Ústav plánování krajiny (vedoucí)

Ústav geologie a pedologie

Pracoviště (funkce)

od 22. 10. 2018

od 3. 1.
do 22. 5. 2018

od 1. 9. 2018

od 24. 9. 2018

do 31. 1. 2018

Změna ve složení
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prorektor pro strategii a IT

PEF

ÚKZÚZ

člen

člen

člen

člen

člen

člen

doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.

Ing. Jan Ostřížek, Ph.D.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

člen

člen

Ing. Jiří Martínek, Ph.D.

Bc. Eliška Matyášová

člen

člen

Ing. Daniel Jurečka

člen

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.

LDF

člen

doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.

AF

FRRMS

AF

ZF

MUNI

PEF

FRRMS

ZF

LDF

LDF

PEF

člen

člen

prof. Ing. Radim Farana, CSc.

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.

FRRMS
AF

člen

člen

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

ZF

člen

doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.

Členové

děkan;
Ústav zelinářství a květinářství (vedoucí)
děkan;
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
děkan;
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
předseda AS MENDELU;
Ústav výživy zvířat a pícninářství (vedoucí)

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Ústav informatiky

studentka /místopředsedkyně AS MENDELU

Ústav biotechniky zeleně

Ústav techniky

do 1. 10. 2018

do 1. 10. 2018

do 1. 10. 2018

od 1. 10. 2018

do 1. 10. 2018

do 1. 10. 2018

do 1. 10. 2018

do 16. 5. 2018

ředitel

od 1. 11. 2018

Ústav dřevařských technologií (vedoucí) / Ústav nauky o dřevě (vedoucí)

od 1. 10. 2018

od 1. 10. 2018

od 1. 10. 2018

od 1. 10. 2018

do 31. 1. 2018

od 1. 2. 2018

do 31. 1. 2018

Změna ve složení

děkan;
Ústav ochrany lesů a myslivosti (vedoucí)

Ústav ekonomie

Ústav informatiky

Ústav techniky a automobilové dopravy (vedoucí)

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (vedoucí)

prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů

MENDELU

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. místopředsedkyně MENDELU

místopředseda

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně (rektor)

Pracoviště (funkce)
Mendelova univerzita v Brně (rektorka)

MENDELU

Součást
MENDELU

předseda

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. předsedkyně

Funkce v orgánu

Osoba

1.2.5 Rada pro vnitřní hodnocení

2018
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předsedkyně

ICV
ICV

člen
člen
člen
člen

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Václav Slezáček

Jan Steiner

Karel Wojnar

ICV

ICV

PEF

ICV

člen
člen

ICV

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

člen

Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

ICV

ICV

ICV

Součást

student

student

student

Ústav práva a humanitních věd

studentka

Oddělení sociálních věd (vedoucí)

Oddělení expertního inženýrství (vedoucí)

student

student

Oddělení sociálních věd (vedoucí)

Pracoviště (funkce)

Oddělení strategie a kvality

Ústav agrosystémů a bioklimatologie (vedoucí)

ředitel

Ústav vědecko‑pedagogických informací a služeb (vedoucí)

Pracoviště (funkce)

Nikola Debrecíni

člen
člen

Martin Beránek

Böhmová Karolína

Členové

Funkce v orgánu

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

REK

AF

JCMM

REK

Součást

Osoba

1.2.6 Disciplinární komise

Ing. Veronika Vejrostová

tajemnice

člen

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Tajemnice

člen

člen

Ing. Věra Svobodová

RNDr. Miloš Šifalda

Funkce v orgánu

Osoba

od 1. 6. 2018

od 1. 6. 2018

do 31. 5. 2018

do 31. 5. 2018;
od 1. 6. 2018

od 1. 6. 2018

od 1. 6. 2018

do 31. 5. 2018;
od 1. 6. 2018

do 31. 5. 2018

do 31. 5. 2018

do 31. 5. 2018

Změna ve složení

od 1. 10. 2018

od 1. 10. 2018

Změna ve složení
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předseda

předsedkyně

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.

doc. Ing. Martina Lichovníková

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.

doc. RNDr. Irena Marková, CSc.

Bc. Eliška Matyášová

doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.

Ing. Lujza Oravcová

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jiří Pokorný

Členové

Funkce
v orgánu

Osoba

1.2.7 Kolegium rektora

REK

ZF

MENDELU

Kancelář rektora (kancléř)

Zahradnická fakulta (děkan)

Mendelova univerzita v Brně (kvestorka)

Provozně ekonomická fakulta (děkan)

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně (místopředsedkyně)

AS
MENDELU
PEF

Mendelova univerzita v Brně (prorektorka pro vzdělávací činnost)

Konfederace vysokoškolských odborových svazů (předseda)

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání (ředitelka)

Mendelova univerzita v Brně (prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy)

Lesnická a dřevařská fakulta (děkan)

Mendelova univerzita v Brně (prorektor pro pedagogiku / prorektor pro strategii,
rozvoj a účelovou činnost)

Mendelova univerzita v Brně (prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů)

Lesnická a dřevařská fakulta (děkan)

Lesnická a dřevařská fakulta (proděkan / pověřený vykonáváním funkce děkana)

Mendelova univerzita v Brně (prorektor pro účelová zařízení)

Mendelova univerzita v Brně (prorektor pro internacionalizaci)

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání (ředitel)

Mendelova univerzita v Brně (prorektor pro vědu a výzkum / prorektor pro tvůrčí
činnost)

Mendelova univerzita v Brně (rektorka)

Mendelova univerzita v Brně (rektor)

Pracoviště (funkce)

MENDELU

KORVOS

VÚ ICV

MENDELU

LDF

MENDELU

MENDELU

LDF

LDF

MENDELU

MENDELU

VÚ ICV

MENDELU

MENDELU

MENDELU

Součást

do 31. 1. 2018

do 4. 9. 2018

do 31. 1. 2018

od 1. 2. 2018

do 31. 1. 2018

do 1. 8. 2018

od 1. 2. 2018

do 31. 1. 2018

od 1. 2. 2018

od 3. 4. 2018

od 1. 2. 2018
do 3. 4. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

od 1. 8. 2018

od 1. 2. 2018

do 31. 1. 2018

Změna
ve složení
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člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Ing. Libor Sádlík, DiS.

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Mgr. Bc. et Bc. Markéta Vejrostová

Ing. Veronika Vejrostová

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

místopředseda AF

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

člen

člen

člen

člen

člen

člen

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

Členové

předsedkyně

doc. RNDr. Irena Marková, CSc.

AF

LDF

VÚ ICV

ZF

FRRMS

VÚ ICV

LDF

Funkce
v orgánu

Ústav techniky a automobilové dopravy

proděkan; Ústav ochrany lesů a myslivosti

VÚ ICV (zástupkyně ředitele)

proděkan; Ústav zahradnické techniky

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

VÚ ICV (ředitel)

prorektor pro tvůrčí činnost; Ústav chemie a biochemie (vedoucí)

prorektorka pro vzdělávací činnost; Ústav ekologie lesa

od 15. 2. 2018
do 1. 6. 2018

od 4. 6. 2018

od 4. 9. 2018

Změna
ve složení

do 31. 1. 2018

od 22. 2. 2018

do 31. 1. 2018;
od 22. 2. 2018
do 31. 1. 2018;
od 8. 10. 2018

od 22. 2. 2018

od 9. 8. 2018
do 8. 10. 2018

do 31. 1. 2018;
od 22. 2. 2018

od 22. 2. 2018

Změna ve složení

Mendelova univerzita v Brně (prorektor pro strategii a IT) / Provozně ekonomická
fakulta (děkan)

MENDELU /
PEF

Součást Pracoviště (funkce)

Kancelář rektora (vedoucí) / Oddělení strategie a kvality (vedoucí)

REK

Kancelář rektora (vedoucí)

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně (předseda)

AS
MENDELU
REK

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (děkan)

Mendelova univerzita v Brně (kvestor)

Agronomická fakulta (děkan)

Pracoviště (funkce)

FRRMS

MENDELU

AF

Součást

Osoba

1.2.8 Interní akreditační komise

Funkce
v orgánu

Osoba

2018
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LDF

člen

člen

doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.

doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

člen

člen

člen

člen

člen

člen

Dr. Ing. Anna Němcová

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

Ing. Marcel Ševela, Ph.D.

Ing. Jan Tippner, Ph.D.

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Ing. Anděla Matiášová, Ph.D.

tajemnice

člen

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.

Tajemnice

LDF

člen

prof. Dr. Ing. Petr Maděra

REK

FRRMS

LDF

PEF

PEF

AF

ZF

FRRMS

VÚ ICV

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. člen

AF

LDF

AF

FRRMS

PEF

člen

člen

prof. Dr. Ing. Libor Grega

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.

člen

prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Pedagogické oddělení (vedoucí)

Ústav regionální a podnikové ekonomiky (vedoucí)

Ústav nauky o dřevě

Ústav podnikové ekonomiky

Ústav marketingu a obchodu

děkan; Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin

proděkanka; Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů

proděkan; Ústav teritoriálních studií

proděkan; Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (vedoucí)

VÚ ICV (ředitelka)

proděkan; Ústav techniky a automobilové dopravy

Ústav dřevařských technologií

prorektor; Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (vedoucí)

proděkanka; Ústav technologie potravin

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

proděkan; Ústav informatiky

Součást Pracoviště (funkce)

prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D. člen

Funkce
v orgánu

Osoba

do 31. 1. 2018;
od 22. 2. 2018

do 31. 1. 2018

od 14. 5. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018;
od 22. 2. 2018

od 22. 2. 2018

do 31. 1. 2018;
od 22. 2 do 9. 8.
2018
do 31. 1. 2018;
od 22. 2.
do 14. 5. 2018

od 22. 2. 2018

do 31. 1. 2018

do 1. 2. 2018

od 22. 2. 2018

do 31. 1. 2018

od 22. 2. 2018

Změna ve složení

2018

2018

1.2.9 Poradní komise
• Etická komise – do 28. 3. 2018; od 14. 5. 2018
• Komise rektora pro celoživotní vzdělávání – do 28. 3. 2018
• Komise rektora pro činnost Botanické zahrady a arboreta – do 28. 3. 2018
• Komise rektora pro ediční a audiovizuální činnost – do 1. 2. 2018; od 21. 2. 2018
• Komise rektora pro internacionalizaci – do 21. 2. 2018
• Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně – do 13. 3. 2018; od 9. 4. 2018
• Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost – do 1. 3. 2018
• Komise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích – do 28. 3. 2018
• Komise rektora pro mezinárodní vztahy – do 10. 4. 2018
• Komise rektora pro mimosoudní rehabilitace bývalých studentů Mendelovy univerzity
v Brně – do 14. 5. 2018
• Komise rektora pro pedagogiku – do 1. 2. 2018
• Komise rektora pro propagaci a mediální prezentaci – do 1. 2. 2018
• Komise rektora pro sestavování rozvrhů
• Komise rektora pro stravování studentů a zaměstnanců
• Komise rektora pro vědu a výzkum – do 1. 2. 2018
• Komise rektorky pro ediční a audiovizuální činnost Mendelovy univerzity v Brně – od 21. 2. 2018
• Komise rektorky pro hospodářsko-správní činnost
• Komise rektorky pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně – od 9. 4. 2018
• Komise rektorky pro public relations Mendelovy univerzity v Brně – od 21. 2. 2018
• Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně – od 1. 3. 2018
• Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně – od 21. 2. 2018
• Komise rektorky pro vzdělávací činnost Mendelovy univerzity v Brně – od 21. 2. 2018
• Komise rektorky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci Mendelovy univerzity
v Brně – od 21. 2. 2018
• Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracoviště
• Poradní sbor vysokoškolského statku ŠLP Masarykův les Křtiny
• Poradní sbor vysokoškolského statku ŠZP Žabčice
• Redakční rada časopisu MENDEL GREEN – do 1. 2. 2018; od 21. 2. 2018
• Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
• Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae
Mendelianae Brunensis
• Redakční rada vědeckého časopisu Agriculura Tropica et Subtropica
• Redakční rada vědeckého časopisu Beskydy
• Ústřední náhradová komise – od 1. 3. 2018
• Výbor pro řízení rizik Mendelovy univerzity v Brně – od 1. 12. 2018
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• Interní komise pro certifikaci výstupů RUV MENDELU – od 1. 3. 2018

2018

1.3 Zastoupení v reprezentaci
vysokých škol
1.3.1 Rada vysokých škol
ČLEN PŘEDSEDNICTVA

ZÁSTUPCI FAKULT
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
– od 21. 5. 2018
vedoucí Ústavu pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařství AF MENDELU

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Ústav výživy zvířat a pícninářství
AF MENDELU

doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
– do 20. 5. 2018
prorektorka, Ústav chovu a šlechtění zvířat
AF MENDELU

DELEGÁT SNĚMU

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Ústav teritoriálních studií FRRMS MENDELU

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti
LDF MENDELU
ČLEN STUDENTSKÉ KOMORY

doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
vedoucí Ústavu dřevařských technologií
a vedoucí Ústavu nauky o dřevě
LDF MENDELU

Ing. Iveta Kopřivová, ZF MENDELU

Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Ústav ekonomie PEF MENDELU

NÁHRADNÍK DELEGÁTA DO STUDENTSKÉ
KOMORY

Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Mendeleum – ústav genetiky ZF MENDELU

Bc. Eliška Matyášová, FRRMS MENDELU

1.3.2 Česká konference rektorů
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Mendelova univerzita v Brně byla v roce 2018 zastoupena na České konferenci rektorů prostřednictvím rektora prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc.,
(do 31. 1. 2018) a rektorky prof. Ing. Danuše
Nerudové, Ph.D., (od 1. 2. 2018).

2018

1.4 Změny v oblasti vnitřních předpisů tab. 2
Akademický senát přijal v roce 2018 celkem tři změny základního univerzitního vnitřního předpisu – Statutu Mendelovy univerzity v Brně ze dne 16. května 2017 (dále „Statut“). Tyto změny Statutu
byly podle § 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky (dále „MŠMT“). Nadto byl přijat a prostřednictvím MŠMT registrován nový stipendijní řád,
mzdový předpis a akreditační řád. Rozsah legislativní činnosti na Mendelově univerzitě v Brně v loňském roce navíc dokresluje přijetí dvaceti nařízení rektora, jednoho dodatku nařízení rektora, osmi
směrnic rektora, dvou dodatků směrnice rektora, pěti metodických pokynů rektora, čtyř opatření
kvestora, jednoho metodického pokynu kvestora a jedné změny směrnice. Mimoto byly rozeslány dva
oběžníky o rekreaci zaměstnanců.

1.5 Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. tab. 3
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se realizuje
na Mendelově univerzitě v Brně podle rozhodnutí rektora č. 28/2012, č. j. 28151/2012-980.
Univerzita plní povinnost ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádět souhrnné údaje žádostí o poskytnutí informací a způsobu jejich vyřízení
prostřednictvím výroční zprávy o činnosti.

1.6 Poslání, vize a strategické cíle univerzity
Pro období let 2016−2020 deklarovala Mendelova univerzita v Brně své poslání, vize, prioritní cíle
a strategická opatření v dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období 2016–2020.
Poslání univerzity
Posláním univerzity je být otevřenou univerzitou nabízející vzdělání reflektující potřeby 21. století
a přispívající k obecnému rozvoji tvůrčí činnosti relevantní pro společnost a současně být dynamickou
multikulturní institucí utvářející širší společenský vývoj.
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Vize univerzity
Mendelova univerzita v Brně chce být uznávanou univerzitou nejen na národní, ale také na mezinárodní úrovni, která poskytuje unikátní kombinaci vzdělávacích, tvůrčích a profesně zaměřených aktivit.
Tato vyvážená kombinace ve spojení se širokými možnostmi praktické výuky bude sloužit pro výchovu
kvalitních a dobře uplatnitelných absolventů.
V oblasti vzdělávání univerzita chce:
• vybavit každého studenta komplexním souhrnem znalostí, dovedností a kompetencí, včetně
schopnosti kritického myšlení, tj. kvalitním vzděláním;
• nabízet relevantní vzdělávání reflektující potřeby 21. století;
• být otevřenou ve vztahu k vnitřnímu i vnějšímu prostředí.
V oblasti tvůrčí činnosti univerzita chce:
• přispívat k obecnému rozvoji poznání relevantního pro společnost;
• spolupracovat se všemi relevantními partnery;
• přispívat k obousměrnému přenosu vědění mezi akademickou a aplikační sférou.
V oblasti třetí role univerzita chce:
• být multikulturním prostředím, které umožní vytvářet nové hodnoty;
• být dynamickou institucí utvářející širší společenský vývoj v ČR i ve světě.

2018

Prioritní cíle a strategická opatření
Dlouhodobým záměrem pro období let 2016−2020 si univerzita vytyčila sedm prioritních cílů, které
specifikovala ve strategických opatřeních. Pro rok 2018 byla opatření rozpracována v plánu realizace strategického záměru na toto období. Naplnění 26 dílčích cílů je popsáno v hlavní části této
výroční zprávy.

1.7 SWOT analýza
Silné stránky
• tradice a dobré jméno univerzity
• multioborové zaměření univerzity
• ucelená nabídka všech stupňů
vysokoškolského studia
• celistvost univerzitního kampusu
• certifikát ECTS Label a DS Label
• pokračující propojování vzdělávací a tvůrčí
činnosti
• budování špičkových výzkumných center
a týmů
• zapojení univerzity do mobilitních programů
• aktivní spolupráce se zahraničními
partnerskými organizacemi
• řada kvalitních výstupů projektové činnosti

Slabé stránky
• averze ke změnám a příliš dlouhý proces
jejich realizace
• nízká pozornost věnovaná organizační
kultuře
• roztříštěnost používaných informačních
systémů
• nízký podíl financování ze soukromých
zdrojů
• rezervy v identifikaci technologií
s potenciálem komercializace
• rezervy v oblasti propagace univerzity
• omezené možnosti ocenění kvalitní práce
• přetížení aktivních pracovníků
Hrozby

• poptávka po mezioborovém vzdělávání
• atraktivita výzkumných center pro odborníky
• zájem domácích a zahraničních partnerů
o spolupráci
• poptávka po kapacitách pro aplikovaný
výzkum
• spolupráce s aplikační sférou
• potenciál transferu technologií a jeho
zohlednění v kritériích financování VŠ
• inovační aktivity JMK
• podpora rozvoje internacionalizace
vzdělávacích a tvůrčích aktivit
• poptávka po poradenské činnosti
• podpora aktivit ze strany MŠMT

• demografický vývoj společnosti
• převažující podíl financování dle kvantity
studentů, potenciálně snižující kvalitu
výuky, studentů, příp. absolventů
• poptávka po studiu v cizím jazyce
• nezájem zaměstnavatelů o absolventy bez
praxe
• nízký zájem komerční sféry o spolupráci
s univerzitou
• odchod odborníků do komerční sféry
• podfinancování univerzity z veřejných
zdrojů
• frekventované změny koncepcí ovlivňujících
hodnocení VŠ a realizaci jejich činností
• převod další administrativní zátěže na VŠ
• bezpečnost areálů univerzity
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Příležitosti

2018

1.8 Rozvoj univerzity tab. 4, 5
Mendelova univerzita v Brně se také v roce 2018 zapojila do rozvojových programů vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále „MŠMT“). Jejich prostřednictvím byly
univerzitě poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 35,3 mil. Kč, z toho 4,3 mil. Kč představovalo investiční finanční prostředky a 31 mil. Kč tvořily neinvestiční finanční prostředky. Cílem
realizace jednotlivých projektů v rámci programů MŠMT bylo přispět k naplňování priorit stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období 2016−2020 (dále „DZ MENDELU 2016−2020“)
a v jeho plánu realizace pro rok 2018. Jednalo se o tyto rozvojové programy:
• Institucionální plán (dále „IP“) pro období 2016–2018;
• Centralizovaný rozvojový program (dále „CRP“).
Mendelova univerzita v Brně realizovala v roce 2018 celkem 36 rozvojových projektů (IP i CRP), které
jsou podrobně popsány v následujících podkapitolách.
9
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Obr. 1: Vývoj počtu realizovaných centralizovaných rozvojových projektů v období 2011–2018
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Obr. 2: Vývoj výše přidělené dotace na realizaci centralizovaných rozvojových projektů v období 2011–2018

1.8.1 Zapojení do centralizovaných rozvojových projektů tab. 4
Mendelova univerzita v Brně se v roce 2018 podílela na realizaci osmi centralizovaných rozvojových
projektů, z toho u jednoho jako koordinující vysoká škola, a to v rámci Programu na podporu spolupráce vysokých škol. Zaměření projektů bylo různorodé, od podpory technologického rozvoje a implementace nové legislativy v rámci systému SAP přes přípravu studijních IS na novou strukturu
studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia, dále také komplexní řešení ochrany
osobních údajů, rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol, řešení problematiky internacionalizace se zaměřením na oblast lidských zdrojů, partnerství projektového prostředí
a zvyšování absorpční kapacity pro mezinárodní VaV projekty až po tvorbu metodiky ověřování
funkčnosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.
Celkový objem finančních prostředků přidělených MENDELU Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci uvedených CRP činil 4 722 tis. Kč. Vývoj počtu realizovaných CRP v letech
2011–2018 je zachycen na obr. 1, vývoj výše dotací v tomto období viz obr. 2.

1.8.2 Institucionální plán tab. 5
Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2016−2018 (dále „IP MENDELU“) představuje plán plnění cílů dlouhodobého záměru univerzity prostřednictvím 28 dílčích projektů rozdělených do osmi prioritních cílů. Projekty jsou koncipovány jako tříleté s akčními plány aktivit pro
každý rok, výjimku tvoří projekty na podporu a inovaci vzdělávací činnosti, které jsou jednoleté.
Prioritní cíle:
• Zajišťování kvality (4 projekty)
• Diverzita a dostupnost (3 projekty)
• Internacionalizace (3 projekty)
• Relevance (4 projekty)
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• Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace (3 projekty)

2018

• Rozhodování založené na datech (2 projekty)
• Rozvoj fakult a vysokoškolského ústavu (7 projektů)
• Podpora a inovace vzdělávací činnosti (2 projekty členěné do podprojektů vzešlých z interních
soutěží fakult a vysokoškolského ústavu; interní soutěž je vyhlašována pro každý rok, projekty
jsou jednoleté).
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Obr. 3: Podíl finančních prostředků přidělených na realizaci jednotlivých prioritních
cílů IP MENDELU jak pro období 2016−2018, tak i v roce 2018
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Mendelova univerzita v Brně získala na realizaci IP MENDELU v letech 2016−2018 finanční prostředky v celkové hodnotě 91 725 tis. Kč. Pro rok 2018 činil příspěvek 30 575 tis. Kč, z toho bylo
3 592 tis. Kč investičních prostředků a 26 983 tis. Kč prostředků neinvestičních.
Projekty IP MENDELU jsou členěny do dvou kategorií. Kategorii A tvoří projekty univerzitního rozsahu a projekty na rozvoj jednotlivých součástí. Projekty kategorie B jsou aktualizovány pro daný rok
na základě vnitřní soutěže v oblasti podpory pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů a oblasti tvůrčí práce studentů
směřující k inovaci vzdělávací činnosti.
Zpráva o plnění IP MENDELU v roce 2018 byla též zpracována jako samostatný dokument, následně
byla vypracována i závěrečná zpráva o plnění IP MENDELU za celé období realizace 2016–2018
vč. vyhodnocení ukazatelů výkonu. Tento dokument projednalo Kolegium rektora a Správní rada
Mendelovy univerzity v Brně a byl poté předložen ministerstvu ve stanoveném termínu.

2018
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2
STUDIJNÍ
PROGRAMY,
ORGANIZACE
STUDIA
A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST

2018

2.1 Počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou
výsledků učení v souladu s Rámcem kvalifikací vysokoškolského
vzdělávání České republiky
Všechny akreditované bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy uskutečňované na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2018 byly popsány metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání v Univerzitním informačním systému.

2.2 Akreditované studijní programy, studijní programy uskutečňované
v cizím jazyce, studijní programy tzv. joint/double/multiple degree
tab. 6, 7, 8

Na Mendelově univerzitě v Brně bylo v roce 2018 akreditováno celkem 122 studijních programů
v prezenční a kombinované formě studia. Z tohoto celkového počtu bylo akreditováno 41 bakalářských studijních programů (z toho 14 v kombinované/distanční formě), 33 navazujících magisterských studijních programů (z toho 9 v kombinované/distanční formě) a 48 doktorských studijních
programů (z toho 24 v kombinované/distanční formě). V roce 2018 nebyl na univerzitě akreditován
žádný magisterský studijní program. Většina studijních programů uskutečňovaných na jednotlivých
součástech univerzity je zařazena do skupiny zemědělsko-lesnických a veterinárních věd a nauk (52),
technických věd a nauk (32), ekonomie (22) a přírodních věd a nauk (10), což odpovídá profilu univerzity. Okrajově byly v roce 2018 zastoupeny studijní programy skupiny společenských věd, nauk
a služeb, skupiny pedagogika, učitelství a sociální péče a skupiny vědy a nauky o kultuře a umění
jako výsledek mezioborových přesahů a specializací. Žádný studijní program nebyl realizován jako
celouniverzitní. Průměrný koeficient ekonomické náročnosti vypočítaný ze všech akreditovaných
studijních programů byl v roce 2018 1,83. Průměrný koeficient ekonomické náročnosti vypočítaný
ze všech akreditovaných bakalářských studijních programů byl 1,78; navazujících magisterských
programů 1,77 a doktorských studijních programů 1,94.
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Obr. 4: Počet akreditovaných studijních programů v jednotlivých typech studií (B – bakalářský,
NM – navazující magisterský, D – doktorský) na součástech Mendelovy univerzity v Brně v roce 2018

2018

Na Mendelově univerzitě v Brně bylo v roce 2018 akreditováno celkem 44 studijních programů v cizím jazyce v prezenční a kombinované/distanční formě studia. Z uvedeného celkového počtu bylo
akreditováno 7 bakalářských studijních programů (z toho 1 v kombinované/distanční formě), 11 navazujících magisterských studijních programů (z toho 3 v kombinované/distanční formě) a 26 doktorských studijních programů (z toho 13 v kombinované/distanční formě). Studijní programy v cizím
jazyce jsou zařazeny do skupiny ekonomie (17), skupiny zemědělsko-lesnické a veterinární vědy
a nauky (13), přírodní vědy (10), skupiny společenské vědy, nauky a služby (2) a skupiny technické
vědy a nauky (2), což koresponduje se studijními programy uskutečňovanými v českém jazyce.
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Obr. 5: Počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce v jednotlivých typech studií (B – bakalářský,
NM – navazující magisterský, D – doktorský) na součástech Mendelovy univerzity v Brně v roce 2018

Mendelova univerzita v Brně uskutečňovala v roce 2018 pouze 1 studijní program joint degree
(Zahradnická fakulta, navazující magisterský typ studijního programu).
Tab. 1: Vývoj počtu studijních programů uskutečňovaných na Mendelově univerzitě v Brně
v období 2014 – 2018

2015

2016

2017

2018

Studijní programy uskutečňované v českém jazyce

72

72

74

122

122

Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce

26

27

27

44

44

Studijní programy tzv. joint/double/multiple
degree

5

5

4

3

1
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2.3 Akreditované studijní programy uskutečňované s jinou vysokou
školou nebo vyšší odbornou školou tab. 9
Mendelova univerzita v Brně uskutečňuje od roku 2013 dva doktorské studijní obory (Bio-omika
a Strukturální biologie) v rámci studijního programu Vědy o živé přírodě. Akreditace byla udělena Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Agronomické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně a Výzkumnému ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Platnost akreditace je do 7. října 2021.
Oba výše uvedené studijní obory jsou akreditovány jak v anglickém, tak v českém jazyce.
Mendelova univerzita v Brně nemá žádné akreditované studijní programy s vyšší odbornou školou.

2.4 Další vzdělávací aktivity
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V roce 2018 byly na Mendelově univerzitě v Brně realizovány další vzdělávací aktivity (mimo akreditované studijní programy) zejména na jednotlivých součástech. Většina dalších vzdělávacích aktivit
proběhla formou seminářů, workshopů, školení, kurzů, exkurzí nebo přednášek odborníků z praxe.
Mnoho z těchto dalších vzdělávacích aktivit vycházelo z řešení projektů.
Agronomická fakulta realizovala v roce 2018 různé odborné akce, buď jako hlavní organizátor, nebo
partner organizátora. Jednalo se o následující aktivity, které byly určeny jak pro studenty (nad rámec
studijních povinností) a zaměstnance, tak pro odbornou veřejnost: „Polní den MendelAgro“, „Polní
den Slunečník“, „Polní den Čirok – alternativní plodina pro suché a méně úrodné půdy“, „MendelGrass
2018“, „MendelAgro-Fórum“, „Mendel-Farm“, „Den otevřených dveří – Mendel-Farm – Čirok ve výživě
zvířat“, „Flora Olomouc, letní etapa – prezentace dílčích výsledků TA ČR“, „Seminář pro zájemce
o ekologické zemědělství“, „Seminář – Mikroskopování“, „Seminář – Meteorologie“, „Seminář – Role
víceletých pícnin a travních porostů v současném zemědělství“, „Seminář – Zimní škola greenkeeperů 2018 pro pracovníky golfových hřišť“, „Seminář pro „Zelené firmy“ – recyklace a zpracování
elektrozařízení, výzkum na poli odpadového hospodářství“, „Potravinové alergeny – problematika a možnosti testování – odborný seminář s workshopem“, „Workshop – Vliv vybraných genů
na redukci kančího pachu u prasat“, „Workshop – Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích“, „Workshop – Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace“,
„Monitoring a hodnocení dopadů zemědělského sucha v ČR – pracovní setkání se zpravodaji portálu
Intersucho.cz“, „Bryologický víkend – exkurze za mechorosty a determinační praktikum pro studenty, SŠ učitele, ochranáře a lesníky“, „Regionální potravina – soutěž potravinářských výrobků“,
„Český den proti rakovině“, „Odborné kurzy pro veřejnost – Školení hodnotitelů senzorické analýzy“,
„Inseminační kurz“ (3 kurzy v průběhu roku 2018), „Tajemný svět mikroorganismů“, „Vyrábíme zdravé těstoviny“, „Výroba sýrů pro začátečníky“.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií realizovala v roce 2018 na dvě desítky přednášek odborníků z praxe, a to jak v rámci výuky, tak mimo ni. Prostřednictvím těchto přednášek
byli účastníci seznamováni se zkušenostmi odborníků z praxe i s nejnovějšími poznatky z evropského a světového prostoru. Mezi přednášejícími byli i zahraniční odborníci, a to nejen z Evropy. Pro
studenty bylo zorganizováno několik odborných exkurzí, které pomohly obohatit výuku o praktickou zkušenost. Nad rámec studijních povinností se studenti fakulty mohli zúčastnit odborné stáže
v Peru. Této stáže se v roce 2018 zúčastnilo 8 studentů.
Lesnická a dřevařská fakulta v roce 2018 podporovala akademické pracovníky v rozvoji jejich pedagogických kompetencí v rámci kurzů pro pedagogy a lektory pořádaných ICV. Zvláště pak byl
kladen důraz na rozvíjení kompetencí mladých akademických pracovníků a doktorandů (doktorandi se např. zúčastnili „Kurzu základů vědecké práce“, pořádaného AV ČR). Fakulta realizovala
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v rámci mezinárodních projektů několik přednášek, na kterých v pozici lektorů vystoupilo mnoho
významných zahraničních vědců a akademiků. Zaměstnanci i studenti fakulty tak měli možnost
inspirovat se jejich prezentačními a pedagogickými dovednostmi a schopnostmi a zlepšit svou
znalost cizího jazyka. Fakulta dále realizovala různé kurzy, workshopy, letní školy a ateliéry (např.
„Oceňování lesa“, „Matematika a fyzika k přijímacím zkouškám na LDF“, „Práce s motorovou pilou“,
„Statistika a geoinformatika pro závěrečné práce“, „Myslivost“, „Botanika“) a organizovala odborné
exkurze do řady významných podniků v ČR i zahraničí. Došlo k intenzivnímu rozvoji dříve vytvořené
sítě partnerských pracovišť v rámci realizace odborných a provozních praxí. Řada výše uvedených
aktivit probíhala jak na regionální, tak na národní úrovni, včetně mezinárodní. Studenti, zejména
magisterských a doktorských studijních programů, realizovali několik studijních cest s praktickým
či výzkumným zaměřením.
Provozně ekonomická fakulta začala v roce 2018 připravovat mnoho akcí zaměřených na uchazeče
o studium, studenty, absolventy i veřejnost. Fakulta pokračovala ve své tradici rozvoje vzdělávání
mimo akreditované studijní programy. V oblasti informatiky byly tradičně nabízeny kurzy síťové
akademie („Cisco“, „MikroTik“, „Juniper“). Opětovně byly realizovány aktivity GIS Hackathon Brno
a také přípravné kurzy na získání certifikátu ECDL. Fakulta dále nabízela kurzy celoživotního vzdělávání z oborů finance, management, informatika, právo, účetnictví, statistika a DVPP kurzy pro
středoškolské pedagogy. Ústav informatiky a Ústav práva a humanitních věd se zabýval zkoumáním
problematiky plagiátorství. V roce 2018 byla na fakultě vytvořena pozice „Studijní poradce“, jako
nástroj pro podporu zvýšení informovanosti studentů, zvýšení úspěšnosti studia a prohloubení
vztahu studentů k fakultě. Pro potenciální uchazeče o studium na fakultě byly uskutečněny a plně
obsazeny dva kurzy „Informatika naostro“ a pět kurzů „Výška nanečisto“. Propojením vzdělávání
a praxe byla série přednášek „Lidé z praxe“ (přednášejícími byli Jan Vlachynský, Janek Rubeš, Igor
Fait, Tomáš Klus, Šimon Pánek). Opět probíhala „Tax Academy“ s tématy účetnictví a daní. V oblasti finančního poradenství a investic byly zapojeny firmy jako KPMG Česká republika, Ernst and
Young a Partners s.r.o. V oblasti financí a investičního managementu probíhalo výrazné zapojení
firmy Partners s.r.o. do výuky, rozšiřujících seminářů a workshopů. Proběhl první ročník „Academic
Day“ – setkání se zástupci středních škol, jehož cílem bylo nastavení partnerských vztahů s těmito
školami. Rovněž se uskutečnil „Business Day“, jehož cílem bylo rozšířit potenciální portfolio partnerů fakulty z řad firem. Výsledkem je mnoho nových aktivních partnerů fakulty. Pokračovala série
diskusí Mendelova evropského centra. V roce 2018 byla aktivně propagována a rozvíjena aktivita
„kroužků“, a to zejména na Ústavu práva a humanitních věd, Ústavu ekonomie, Ústavu financí,
Ústavu informatiky. V rámci SOČ se podařilo za podpory JIC získat pro tyto aktivity grant. V roce
2018 bylo uskutečněno také velké množství dalších akcí: „Dny otevřených dveří“ (3), „Týden vědy
a techniky na PEF“, „Noc vědců“ a několik soutěží pro studenty středních škol oborů informatických.
Mimo vzdělávací akce byly důležitými aktivitami „Halloween“ a „VÁNOCE na PEFce“ jako podpora
vztahů mezi pedagogy a studenty, které zároveň plnily funkci „teambuildingu“ napříč ústavy, obě
s velmi pozitivní odezvou mezi oběma skupinami.
Zahradnická fakulta realizovala v roce 2018 v souvislosti se zaměřením výuky na praxi řadu exkurzí do podniků v České republice i zahraničí. Fakulta pořádala kurzy pro veřejnost, např. tradiční
„Ovocný strom v krajině 2018“ (16 absolventů), a podílela se intenzivně na výuce kurzů v rámci U3V (1 běh na fakultě). Na fakultě proběhl „Odborný kurz DVPP s akreditací MŠMT ČR pro
přípravu pedagogických pracovníků středních škol pro realizaci společného vzdělávání v praxi“
(cílová skupina učitelé SOŠ a SOU; 10 účastníků z 9 středních škol obdrželo osvědčení MŠMT
s certifikátem). V zimním semestru proběhl workshop s krajinářským tématem pro zahraniční studenty. V rámci projektu „Labyrint přírody a ráj zahrad“ byla realizována řada akcí – přednášky
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a workshopy (např. „Letničkové záhony z přímého výsevu“, „Jedlé květy“, „Dávná historie léčivých
rostlin“, „Ekologické způsoby hospodaření“, „Význam starých a krajových odrůd ovocných dřevin“,
„Uplatnění materiálů a konstrukčních prvků v zahradě“, „Zahradnictví ze všech stran“, „Možnosti
zpracování bioodpadů ze zahradnictví“, „Podzimní floristika, floristika studentů ZF“, „Všechny barvy
podzimu“, „Lednické dýňování“). Dále se konaly pravidelné každoroční akce „Víkend otevřených
zahrad“, „Zahradní den ve spolupráci s Moravoseedem“, „Výstava meruněk“, „Výstava netradičních
druhů ovoce“, „Degustace zeleninových salátů“, „Zprostředkování kulturního dědictví LVA širší veřejnosti (IX. velikonoční výstava)“, „Zprostředkování kulturního dědictví LVA širší veřejnosti (X. vánoční
zastavení na Rybničním zámečku)“.
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání realizoval v roce 2018 celkem 120 kurzů
celoživotního vzdělávání (4 156 posluchačů). Dále byly v roce 2018 pro začínající akademické pracovníky a doktorandy všech součástí univerzity realizovány v rámci projektu Institucionálního plánu
MENDELU 2018 vzdělávací aktivity „Základy vysokoškolské pedagogiky“ a „Rozvoj psychodidaktických dovedností vysokoškolského učitele“ a v rámci projektu OP VVV „Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně“ byly pro akademické i neakademické pracovníky všech součástí
univerzity uspořádány workshopy „Jak pomoci studentům se specifickými poruchami učení při
osvojování cizího jazyka“ a „Technické nástroje usnadňující čtení a psaní textu studentům se specifickými poruchami učení“. Cílem těchto vzdělávacích aktivit bylo rozvinout pedagogické dovednosti
účastníků.

2.5 Kurzy a účastníci celoživotního vzdělávání tab. 10, 11
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Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) byly na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2018 realizovány především na vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdělávání (dále jen ICV). Jeho
Oddělení dalšího odborného vzdělávání nabízí a realizuje nejen kurzy v oblasti kariérního vzdělávání
(tj. kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i studentů doktorských studijních programů
a začínajících akademických pracovníků), ale i dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé kurzy orientované na výkon povolání, ale také kurzy zájmové.
Jednou ze stěžejních aktivit ICV je též uskutečňování seniorského vzdělávání, které je na univerzitě
realizováno prostřednictvím Univerzity třetího věku (U3V), která spadá do působnosti Oddělení
vzdělávání seniorů. Jedná se o tzv. zájmové neprofesní vzdělávání. Vzdělávání na U3V bylo realizováno prostřednictvím základního programu „Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí“ a dále formou specializovaných jednoletých programů „Zahrada a zdraví“, „Člověk, zvíře a životní prostředí“,
„Naše zahrádka“ a „Člověk a společnost“, které probíhaly v Brně. Pro mimobrněnské posluchače pak
prostřednictvím programu „Člověk a zahrada“ na Zahradnické fakultě v Lednici a programu „Člověk
a region“ na pobočkách v Kyjově, Bruntále a Vyškově či programu „Člověk, zvíře a životní prostředí“
na pobočce v Rožnově pod Radhoštěm.
Na Mendelově univerzitě v Brně bylo v roce 2018 uskutečněno celkem 138 kurzů CŽV, kterých
se zúčastnilo 4 344 účastníků. Nejvyšší počty účastníků byly v kurzech ze skupiny přírodních
věd a nauk (1 287 účastníků), ze skupiny společenských věd, nauk a služeb (1 190 účastníků)
a ze skupiny zemědělsko-lesnických a veterinárních věd a nauk (1 156 účastníků). Na univerzitě
bylo realizováno 50 kurzů orientovaných na výkon povolání (980 účastníků), 62 kurzů zájmových
(918 účastníků) a v rámci U3V proběhlo 26 kurzů (2 510 účastníků). Ve srovnání s předcházejícím
rokem počet kurzů i účastníků vzrostl.
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Tab. 2: Vývoj počtu kurzů celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2014–2018

Kurzy orientované na výkon povolání

Kurzy zájmové

Rozsah

2014

2015

2016

2017

2018

do 15 hod.
do 100 hod.
více hod.
do 15 hod.
do 100 hod.
více hod.

16
25
6
2
4
3
34

8
8
7
17
11
6
33

12
7
7
46
5
5
31

19
7
7
46
4
5
25

29
12
9
52
5
5
26

U3V

Tab. 3: Vývoj počtu účastníků v kurzech celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně
v letech 2014–2018

Kurzy orientované na výkon povolání

Kurzy zájmové
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U3V

Rozsah

2014

2015

2016

2017

2018

do 15 hod.
do 100 hod.
více hod.
do 15 hod.
do 100 hod.
více hod.

357
628
218
40
98
219
1 510

309
430
208
132
156
282
1 566

467
465
190
547
98
259
1 739

412
240
170
362
78
235
1 421

418
395
167
447
152
319
2 510

2018
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3
STUDENTI
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3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech tab. 12, 13
Na Mendelově univerzitě v Brně studovalo v roce 2018 ve všech studijních programech a všech
formách studia celkem 8 459 studentů. Z toho v bakalářském studiu 5 581 studentů, tj. 66 % z celkového počtu studentů, v navazujícím magisterském studiu 2 373 studentů, tj. 28 % z celkového
počtu studentů, a v doktorském studiu 505 studentů, tj. 6 % z celkového počtu studentů univerzity.
Podíl počtu studentů v jednotlivých typech studií se výrazně nemění již od roku 2007. Větší podíl
studentů bakalářského studia poskytuje možnost náročnějšího výběru studentů do navazujícího
magisterského studia, do kterého se navíc ještě hlásí studenti z jiných vysokých škol. Podíl studentů
v doktorském studiu byl v posledních letech téměř stejný. Přestože od roku 2016 počet studentů
v doktorských studijních programech nepatrně stoupá, lze konstatovat, že počet studentů v doktorském studiu stále neodpovídá potřebám univerzity, která by se ráda profilovala jako univerzita
výzkumná. Malý počet studentů v doktorských studijních programech tak významně omezoval výchovu nových vědeckých a akademických pracovníků univerzity. Důvodem stále nízkého počtu studentů doktorského studia byla absence doktorských studijních programů na některých součástech
univerzity (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání).
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Obr. 6: Podíl počtu studentů v jednotlivých typech studií (B – bakalářský, NM – navazující
magisterský, D – doktorský) na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2014–2018
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Obr. 7: Počet studentů v jednotlivých typech studií (B – bakalářský, NM – navazující magisterský,
D – doktorský) na jednotlivých součástech Mendelovy univerzity v Brně v roce 2018

Na Mendelově univerzitě v Brně studovalo v roce 2018 ve všech studijních programech celkem
4 897 studentek, tj. 58 % z celkového počtu studentů. Z toho v bakalářském studiu studovalo
3 270 studentek, tj. 59 % z celkového počtu studentů v tomto typu studia, v navazujícím magis
terském studiu 1 402 studentek, tj. rovněž 59 % z celkového počtu studentů v tomto typu studia,
a v doktorském studiu 225 studentek, tj. 45 % z celkového počtu studentů v tomto typu studia.
Na Mendelově univerzitě v Brně studovalo v roce 2018 celkem 1 628 cizinců, tj. 19 % z celkového počtu studentů. Z toho v bakalářském studiu studovalo 978 cizinců, tj. téměř 18 % z celkového počtu
studentů v tomto typu studia, v navazujícím magisterském studiu 456 cizinců, tj. 19 % z celkového
počtu studentů v tomto typu studia, a v doktorském studiu 194 cizinců, tj. 38 % z celkového počtu
studentů v tomto typu studia. V bakalářském studiu studovalo v roce 2018 60 %, v navazujícím magisterském studiu 28 % a v doktorském studiu 12 % cizinců z celkového počtu cizinců na univerzitě.
Počet studentů-cizinců se ve srovnání s předcházejícími roky nepatrně zvýšil, zejména v navazujícím
magisterském a doktorském studiu.
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Obr. 8: Počet studentů-cizinců v jednotlivých typech studií (B – bakalářský, NM – navazující
magisterský, D – doktorský) na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2016–2018
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Na Mendelově univerzitě v Brně studovalo v roce 2018 celkem 386 studentů-samoplátců. V bakalářském studiu studovalo 146 studentů-samoplátců, v navazujícím magisterském studiu 135 studentů
a v doktorském studiu 97 studentů. Studenti-samoplátci představovali v roce 2018 4,5 % všech studentů univerzity. Nejvíce studentů-samoplátců studovalo na Provozně ekonomické fakultě (245 studentů). Další studenti-samoplátci studovali na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií
(122 studentů), na Lesnické a dřevařské fakultě (18 studentů) a na Agronomické fakultě (1 student).

3.2 Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti a neúspěšní studenti
tab. 14
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Počty neúspěšných studentů Mendelovy univerzity v Brně vykazují rozdílné trendy na jednotlivých
součástech fakulty, v různých studijních programech a v různých typech a formách studijních
programů. Vysoké procento úbytku studentů je dlouhodobě zejména po prvním ročníku studia.
Za jeden z hlavních faktorů tohoto stavu je obecně označována stále klesající úroveň středoškolského vzdělání a dále skutečnost, že do studia jsou přijímáni i studenti, jejichž předpoklady pro vysokoškolské studium nejsou na odpovídající úrovni (doznívání demografického vývoje). Je zřejmé, že
studijní neúspěšnost souvisí s nižší úrovní přijímaných uchazečů o studium, s odlišným způsobem
formy vzdělávacího procesu, než je na střední škole, a také s tím, že stále více studentů má specifické vzdělávací potřeby. Snahou o snížení studijní neúspěšnosti je podpora individuálních studijních
plánů, zakotvených také ve Studijním a zkušebním řádu Mendelovy univerzity v Brně, zavedený systém ECTS s akumulací kreditů (nutnost získat v prvním semestru studia pouze 12 kreditů jako minimum) a organizování různých seminářů pro studenty, ve kterých si mohou studenti doplnit znalosti
na požadovanou úroveň (např. chemie, matematika, fyzika). Tyto nástroje umožňují posluchačům
do určité míry zmenšovat velký rozdíl ve způsobu studia na střední a vysoké škole po jejich nástupu
na univerzitu. Důvody studijní neúspěšnosti jsou však podstatně komplikovanější a z velké části se
na nich podílí jednání samotných studentů, kteří často zahajují studium na více vysokých školách
a teprve během prvního ročníku se fakticky rozhodují, na jaké vysoké škole budou ve studiu pokračovat (fenomén tzv. vynořující se dospělosti). Studenti mohou také využívat služeb Poradenského
a profesního centra Institutu celoživotního vzdělávání, které nabízí kromě individuálních konzultací
s psychologem také další pomocné kurzy. K podpoře studijní úspěšnosti některé součásti univerzity
vydávají další předpisy, ve kterých upravují studijní povinnosti (povinná minimální účast na všech
formách výuky, minimální průběžné výsledky během semestru), a systematicky tak pomáhají studentům zvládat odborné disciplíny. Pro usnadnění přechodu ze středoškolského způsobu studia
do vysokoškolského způsobu studia je každoročně organizováno na součástech univerzity neformální setkávání nových studentů se studenty vyšších ročníků pod patronací studentských spolků.

2018

45%
40%
studijní neúspěšnost

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2014

2015

2016

2017

2018

Obr. 9: Vývoj studijní neúspěšnosti 1. ročníku studia na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2014–2018
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Na Agronomické fakultě byla v roce 2018 zaznamenána stagnace neúspěšnosti studentů v bakalářském studiu, mírné snížení neúspěšnosti studentů v navazujícím magisterském studiu a zvýšení
neúspěšnosti studentů v doktorském studiu. V souvislosti s často zmiňovanou obecnou nižší úrovní znalostí studentů, kteří přicházejí ze středních škol, je možno konstatovat, že přetrvává nižší
míra úspěšnosti studentů v základních disciplínách přírodních věd. Fakulta zavedla pro všechny
problematické disciplíny (matematika, fyzika, chemie) kreditovou hodnotou oceněné předměty seminárního charakteru, které usnadňují studentům přechod ze středoškolského do vysokoškolského
způsobu studia. U chemických disciplín byly navíc příslušným ústavem organizovány dva kurzy
pro intenzivnější doplnění požadovaných vstupních znalostí. Garanti studijních programů, příp. studijních oborů, provedli revizi a případnou úpravu rozsahu požadovaných vstupních teoretických
znalostí ze základních disciplín tak, aby lépe odpovídaly návazným odborným předmětům. Zjištěná
možná zlepšení byla – a nadále jsou – implementována do výuky základních disciplín.
Studijní neúspěšnost je jedním z ukazatelů, který dlouhodobě sleduje také Fakulta regionálního
rozvoje a mezinárodních studií. V roce 2018 fakulta pokračovala ve vyhodnocování přijatých opatření v předmětech s vysokou neúspěšností. Dále byly podle studijní neúspěšnosti vytipovány předměty, ke kterým se v případě zájmu otevřou doplňkové kurzy. Tyto kurzy by měly studentům, kterým nestačí původní dotace předmětu, pomoci k pochopení látky a ke zvýšení celkové úspěšnosti
v těchto předmětech.
Na Lesnické a dřevařské fakultě byla v roce 2018 nejvyšší studijní neúspěšnost především v následujících předmětech: Matematika, Chemie obecná, Základy ochrany lesa, Základy techniky, Ochrana
dřeva, Lesnická fytocenologie a typologie, Lesnická botanika, Lesnická pedologie a Stavba dřeva.
Studijní neúspěšnost byla pravidelně vyhodnocována a systémově řešena prostřednictvím nabídky
kurzů v rámci spolupráce s ICV („Seminář chemie“, „Konzultační hodiny z matematiky“, „Podpůrný
kurz anglického jazyka“) a dalšími opatřeními v rámci individuálního přístupu pedagogů ke studentům u odborných předmětů. Nástroji pro nápravu bylo především konstruktivní řešení jednotlivých
studijních žádostí studentů, zohlednění specifických studijních potřeb studentů, periodické evaluace předmětů a vyhodnocení úspěšnosti absolvování předmětů studenty, konzultace k problematickým předmětům s garantujícími pracovišti (ústavy), individuální konzultace pro studenty, příp. komisionální přezkoušení neúspěšných studentů na konci zkouškového období.
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Provozně ekonomická fakulta navázala v oblasti studijní neúspěšnosti na aktivity z předcházejících
let. Na fakultě byla počátkem roku 2018 formálně sestavena analytická skupina zaměřená na studijní úspěšnost a kvalitu výuky. V roce 2018 byla komplexně řešena problematika po ose „přijímací
řízení – motivace ke studiu“. Vyhodnocení dat v univerzitním systému (tedy průniku datasetu přijímací řízení a datasetu evidence studia) odhalilo některé z možných příčin studijní neúspěšnosti
zejména v oblasti psychologicko-sociální. PR oddělení fakulty tak více pracovalo s emocemi uchazečů, aby se přijímacího řízení účastnilo více uchazečů motivovaných pro studium na fakultě. Díky
tomu mohla být hranice pro přijetí zvýšena na dvojnásobek. Skupiny studentů prvních ročníků byly
sestavovány tak, aby se potlačily potenciálně studijně rizikové kombinace studentů na základě charakteristik vzešlých z analýzy. Vyšší kvalita uchazečů a následně přijatých studentů a lepší práce se
studenty se promítly i do vyšší úspěšnosti u tradičně nejobtížnějších předmětů prvního semestru.
U předmětu Matematika I se počet úspěšně ukončených studentů zvýšil z 267 na 299 a u předmětu
Mikroekonomie I z 296 na 318, aniž by došlo k poklesu stanovených nároků. Posilování motivace
ke studiu studentů vyšších ročníků pak podpořily fakultní aktivity budující „společenský kapitál“
studentů (např. Halloween nebo vánoční besídka) a doplnění systému práce s nadanými studenty
o „kroužky“ v hodnotě jednoho ECTS kreditu. Na fakultě se tedy i nadále počítá s rigorózním přístupem ke studijní neúspěšnosti.
Zahradnická fakulta vyhodnotila v roce 2018 stejně jako v minulých letech studijní neúspěšnost
v celém rozsahu studijních plánů a byl vypracován přehled jednotlivých předmětů, na které se
fakulta zaměřila. Diskuse se týkala možností řešení problémů. Část neúspěšných předmětů byla
v prvním semestru, což indikuje, že studenti mají problémy s přechodem na vysokou školu. Fakulta
pravidelně nabízí nastupujícím studentům kurzy z potenciálně problematických předmětů (Chemie,
Organická chemie), připravuje doplňující kurz z Fyziologie rostlin. U dalších předmětů se řešily otázky dostupných studijních materiálů, zvýšeného počtu konzultací, průběžného ověřování znalostí
atd. Nároky kladené na studenty však nelze snižovat, protože by tím utrpěla kvalita absolventů
a jejich uplatnění na trhu práce.
Na Institutu celoživotního vzdělávání se studijní neúspěšnost týkala v roce 2018 především náročnosti studia po stránce vědomostí, dovedností a utváření kompetencí, osobních a osobnostních problémů (tzv. mimointelektové faktory – např. rodinné obtíže, zdravotní komplikace, speciální
vzdělávací potřeby, koordinace pracovní, rodinné a studijní zátěže u studentů kombinované formy
studia, finanční problémy) či problémů s nevhodně vybraným studijním programem a oborem.
Ke snížení studijní neúspěšnosti mohli studenti v roce 2018 využít pravidelné konzultace s příslušnými vyučujícími studijních předmětů, měli možnost doplnit si chybějící znalosti ve vyrovnávacích
kurzech, které byly pravidelně studentům nabízeny Oddělením dalšího vzdělávání ICV, a mohli využít služeb Poradenského a profesního centra ICV ve formě individuálního či skupinového poradenství, kurzů a seminářů.

3.3 Opatření pro omezení prodlužování studia
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Mendelova univerzita v Brně nemá zaveden samostatný systém či opatření pro omezování prodlužování studia. Prodlužování standardní doby studia využívají studenti v odlišné míře podle náročnosti
studijního programu nebo dalších studijních aktivit, zejména v souvislosti s dlouhodobými zahraničními studijními pobyty. Opatření jsou realizována na jednotlivých součástech univerzity.
Na Agronomické fakultě lze snahu o omezování prodlužování studia rozdělit mezi doktorská studia
a bakalářská a navazující magisterská studia. V doktorských studiích byly získány akreditace všech
uskutečňovaných studijních programů ve standardní délce studia 4 roky místo dřívějších 3 let.
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Vzhledem k charakteru studijních programů, které jsou často vázány výzkumem na vegetační období, docházelo u původní délky studia k vynucenému prodlužování studia mimo podmínky ovlivnitelné studentem nebo organizací doktorského studia. Prodloužení standardní doby studia nebrání
studentům v dřívějším ukončení studia, ale poskytuje jim možnost, aby studium ukončili v řádném
termínu. První studenti byli do čtyřletých doktorských studijních programů přijati v zimním semestru akademického roku 2016/2017, takže vyhodnocení účinnosti tohoto opatření bude možné až
v následujících letech. Dalším z opatření k omezení prodlužování doktorského studia je rozhodnutí
děkana Agronomické fakulty č. 2/2015 o mimořádném motivačním stipendiu doktorandům, které
upravuje přiznání motivačního stipendia v případech včasného nebo zkráceného termínu odevzdání disertační práce. Pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studií bylo vydáno
rozhodnutí děkana Agronomické fakulty č. 1/2016, které obsahuje podrobnější výklad vybraných
ustanovení Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně, a studentům tak nabízí
transparentní informaci o tom, jak bude posuzována jejich žádost o výjimku při neplnění některých
studijních povinností. Toto rozhodnutí je tedy také nástrojem pro omezení prodlužování studia.
Opatření k omezení prodlužování studia zavedená na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií jsou trojího typu. První typ opatření je spojen se studijní neúspěšností, tedy snahou
motivovat studenty k aktivní práci během celého semestru. Druhý typ opatření je napojen na zahraniční studijní pobyty. Výběr studentů na zahraniční pobyty je úzce propojen s předměty, které si
studenti vybrali ke studiu. Na zahraniční pobyty jsou tak doporučování studenti, jejichž předměty
studované v zahraničí co nejvíce odpovídají studijnímu plánu studentů – tím se snižuje riziko prodlužování studia po ukončení zahraničního studijního pobytu. Třetí typ opatření je spojen se sdílením dostatečného množství informací. K tomuto účelu slouží – kromě studijního oddělení – také
Studentské informační centrum. Činnost Studentského informačního centra spočívá v pomoci studentům fakulty v různých záležitostech (např. poskytování informací o studiu, vysvětlování různých
aplikací Univerzitního informačního systému). Pro zahraniční studenty byl zaveden tzv. buddy systém. Tento systém je založen na pomoci starších studentů fakulty nově přijatým studentům. Starší
studenti pomáhají novým studentům rychleji se seznámit s děním na fakultě a také získat potřebné
informace o městě Brně. Cílem tohoto systému je hladký nástup zahraničních studentů do studia
a omezení možného zdržení ve studiu již na jeho začátku.
Na Lesnické a dřevařské fakultě dochází k prodlužování standardní doby studia v odlišné míře
napříč celým spektrem studijních programů, především však z důvodu rozdílné náročnosti jednotlivých programů. Prodlužování studia také souvisí s nepříznivou demografickou křivkou, kdy již
v rámci přijímacího řízení do jednotlivých studijních programů je na fakultě menší možnost selekce
studentů s nižšími studijními předpoklady. V řadě případů využívají studenti prodloužení standardní
doby studia jako legitimní a legislativně možný krok z řady důvodů (např. zahraniční studijní pobyty,
práce na závěrečné práci, rodičovské nebo pracovní povinnosti). Fakulta nevyužívá žádný speciální
systém či opatření pro omezení prodlužování studia a trvá na dodržování daných limitů ECTS kreditů během celého studia.
Provozně ekonomická fakulta zavedla v roce 2018 pouze jedno opatření proti prodlužování doby
studia. Vzhledem k výsledkům analytické skupiny pro kvalitu vzdělávání na fakultě byla důkladněji
zkoumána odůvodnění nedosažení 12 ECTS kreditů během prvního semestru studia a tyto výjimky
byly udělovány v menším množství než v předchozích letech. V analýze se totiž ukázalo, že studenti,
kterým byla tato výjimka udělena, téměř vždy prodlužují své studium a studium úspěšně ukončí jen
mizivé procento z nich.
Zahradnická fakulta se snaží omezovat prodlužování studia zlepšením spolupráce studentů a zahraničního oddělení děkanátu již při přípravě zahraničních pobytů studentů, kdy jsou studenti
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vybízeni k uváženějšímu výběru předmětů tak, aby korespondoval se studijním plánem jejich oboru
a nemuseli následně v prodlouženém studiu dokončovat některé povinné předměty, které jsou
pro daný studijní obor nezbytné. Poměrně vysoký je i počet studentů, kteří prodlužují studium ze
studijních důvodů, protože nezvládají úspěšně ukončit všechny předměty a případně i závěrečnou
práci v termínu.
Institut celoživotního vzdělávání realizoval opatření pro omezení prodlužování studia ve spolupráci
s Poradenským a profesním centrem. V rámci aktivit Poradenského a profesního centra byla pomoc zaměřena především na orientaci ve studiu, řešení situací a problémů spojených se studiem,
efektivního využívání času, řešení problémů osobního charakteru, a to prostřednictvím poradenství
a organizováním vybraných kurzů a seminářů.

3.4 Stipendijní programy tab. 15
Peněžitá podpora byla studentům Mendelovy univerzity v Brně vyplácena podle Stipendijního řádu
Mendelovy univerzity v Brně, který byl v roce 2018 novelizován. V řádu jsou vymezeny druhy stipendií a podmínky jejich přiznání. Výši prospěchového a doktorského stipendia stanovují jednotlivé
součásti univerzity dalším předpisem děkana. Zvláštní formou prospěchového stipendia byla Cena
rektora nebo Cena děkana za vynikající studijní výsledky a závěrečné práce. Mimořádná stipendia
byla přiznávána studentům, kteří vynikajícím způsobem reprezentovali univerzitu nebo její součásti
na odborných nebo uměleckých setkáních.
V roce 2018 bylo na Mendelově univerzitě v Brně přiznáno a vyplaceno stipendium 8 175 studentům, z toho 69 % bylo vyplaceno na ubytovací stipendia. Stipendia studentům doktorských studijních programů představovala téměř 8 % z celkového počtu stipendií, za vynikající studijní výsledky
bylo vyplaceno 5,5 % z celkového počtu stipendií a stipendia spojená s výzkumnou, vývojovou a inovační činností studentů představovala více než 7 % z celkového počtu stipendií. Ostatní stipendia
byla vyplácena v případech tíživé sociální situace, na podporu studia v zahraničí, na podporu studia
cizinců, příp. byla vyplácena jiná stipendia.
Tab. 4: Vývoj podílu jednotlivých druhů stipendií na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2014–2018

za vynikající studijní výsledky
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké nebo další tvůrčí výsledky
na výzkumnou, vývojovou a inovační
činnost podle zvláštního právního předpisu

2014

2015

2016

2017

2018

% z celkového počtu stipendií
6,8

5,3

5,6

5,3

5,5

0,6

0,4

0,6

0,7

0,6

5,0

5,8

6,3

7,0

7,3

v případě tíživé sociální situace studenta

1,6

1,2

0,9

0,5

0,7

ubytovací stipendium

59,0

69,9

70,8

70,5

69,2

na podporu studia v zahraničí

0,2

0,5

0,5

0,6

0,3

na podporu studia v ČR

0,2

0,2

0,3

0,2

1,4

studentům doktorských studijních
programů

9,5

8,4

6,7

7,0

7,9

jiná stipendia

11,0

8,3

8,4

8,1

7,1
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Na Agronomické fakultě byl rok 2018 třetím rokem, kdy došlo k vyhodnocení rozhodnutí děkana
č. 2/2015 o mimořádném motivačním stipendiu doktorandům fakulty a jeho podmínkách. Lze konstatovat, že se možnost získat motivační stipendium setkala s velkým zájmem studentů doktorského studia.
Po vyhodnocení podkladů bylo mimořádné motivační stipendium přiznáno 18 studentům doktorského
studia v celkové částce cca 200 tis. Kč. I když i průměrná výše stipendia (cca 11 tis. Kč) byla pro studenty
motivační, je nutné zdůraznit, že cílem návrhu konkrétních podmínek motivačního stipendia je výrazná diferenciace výše individuálně vypláceného stipendia podle kvality a počtu výsledků tvůrčí činnosti
studenta a dalších aktivit nad rámec standardních povinností studenta. Nejvyšší individuálně vyplacená
částka motivačního stipendia dosáhla 30 tis. Kč. Mimořádná stipendia byla udělována rovněž studentům
za reprezentaci fakulty na různých akcích a na středních školách. Fakulta podporuje formou mimořádného stipendia také aktivní účast studentů na odborných konferencích.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií postupovala v roce 2018 při přiznávání a vyplácení stipendií v souladu s příslušným vnitřním předpisem univerzity. Mimořádná stipendia byla přiznána
v souvislosti s reprezentováním fakulty. Fakulta se dále snažila využívat stipendia k odměňování nadaných studentů, zvláště za jejich excelentní studijní nebo tvůrčí výsledky nebo za jejich excelentní závěrečné práce. Vybraným studentům byla přiznána stipendia za účelem prohloubení jejich teoretických
znalostí o praktické zkušenosti z rozvojových zemí.
Na Lesnické a dřevařské fakultě jsou stipendia přiznávána a vyplácena v souladu s příslušným vnitřním předpisem univerzity. V roce 2018 byla na fakultě vyplácena následující stipendia: prospěchová
stipendia, ubytovací stipendia, stipendia za mimořádné výsledky v tvůrčí činnosti, stipendia za reprezentaci fakulty a v doložených případech také stipendia sociální. Podle dalšího předpisu fakulty, který
upravuje studium v doktorských studijních programech, jsou studenti doktorských studií odměňování
stipendiem v rámci motivačních kritérií. Jiný specifický stipendijní program na fakultě není realizován.
K nejvyšším výplatám stipendií docházelo v roce 2018 v rámci doktorských studií (cca 11 600 tis. Kč,
cca 4 160 tis. Kč bylo vyplaceno na ubytovacích stipendiích a cca 3 620 tis. Kč v rámci Interní grantové
agentury LDF).
Provozně ekonomická fakulta využívá všech druhů stipendií v souladu s vnitřními předpisy univerzity. Vyhláškou děkana byly upřesněny možnosti získání stipendií studenty za tvůrčí výsledky v rámci
studia a za reprezentaci fakulty zejména v odborné oblasti. V poslední době se značně zvýšil zájem
studentů o mimořádné stipendium za reprezentaci fakulty na zahraničních studentských soutěžích
a workshopech. Studenti tak již dnes využívají široké nabídky stipendií. V budoucnu fakulta uvažuje
o podpoře studentských aktivit na fakultě pomocí stipendií, aby je ještě více motivovala k dalšímu rozvoji
odborných dovedností a schopností (např. v oblasti fakultního studentského periodika či studentských
projektů v rámci odborných kroužků).
Zahradnická fakulta poskytuje mimořádnou odměnu za úspěšnou prezentaci na konferenci a mimořádnou odměnu za úspěšnou reprezentaci fakulty/univerzity. Další formy individuální podpory představují prospěchová stipendia. Studenti doktorských studií jsou podporováni ve svých odborných a studijních aktivitách motivačním programem fakulty, který je každoročně vydáván jako další předpis fakulty.
Každoročně jsou také odměňováni nejlepší studenti po prvním semestru studia (v posledních letech vždy
se studijním průměrem 1,0). Dále fakulta vyplácí prospěchová stipendia, ubytovací stipendia, stipendia
za mimořádné výsledky v tvůrčí činnosti. V odůvodněných případech byla vyplácena i stipendia sociální.
Stipendijní programy Institutu celoživotního vzdělávání jsou rozděleny do tří oblastí. Stipendia podporující nadané studenty, stipendia pro studenty v tíživé sociální situaci a stipendia umožňující zapojení
studentů do tvůrčí činnosti ve spolupráci s akademickými pracovníky institutu. Institut vyplatil v roce
2018 stipendia celkem 122 studentům. Kromě stipendií za vynikající studijní výsledky a ubytovacích
stipendií byli studenti oceněni za reprezentaci institutu a za tvůrčí činnost.
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3.5 Poradenské služby pro studenty
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Poradenské a profesní centrum vysokoškolského ústavu Institutu celoškolského vzdělávání zajišťuje podporu uchazečům o studium a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami a služby
psychologického, studijního a kariérového poradenství studentům i zaměstnancům všech fakult
Mendelovy univerzity v Brně i široké veřejnosti, a to formou individuálního poradenství a skupinových aktivit. Služby jsou studentům, uchazečům o studium a absolventům v prvním roce po ukončení studia poskytovány bezplatně. Jejich cílem je především snižování studijní neúspěšnosti, podpora
uplatnitelnosti studentů a absolventů na trhu práce, rozvoj studentů v oblasti měkkých dovedností,
ale i individuální pomoc jednotlivcům v obtížných životních situacích. V roce 2018 bylo poskytnuto celkem 373,5 hodiny individuálního psychologického poradenství. V rámci skupinových aktivit
bylo zrealizováno 18 seminářů a workshopů v oblasti ochrany duševního zdraví (psychohygieny)
a v oblasti osobnostního rozvoje a měkkých dovedností, kterých se celkem zúčastnilo 143 studentů,
případně zaměstnanců univerzity.
Agronomická fakulta poskytuje služby studentům prostřednictvím Kariérního centra fakulty. Pro
studenty fakulty pořádalo Kariérní centrum v roce 2018 několik seminářů, workshopů, individuálních koučování zaměřených na osobnostní rozvoj soft skills, možnosti studia a práce v zahraničí,
zlepšení pozice na trhu práce (ve spolupráci s úřady práce, personální společností APROFES, s.r.o.,
SZIF, Ministerstvem zemědělství ČR, International Coach Federation). Kariérní centrum také iniciovalo vznik fakultního tištěného newsletteru AgRozhled. Na portálu AgroContact.cz bylo v roce 2018
inzerováno celkem 530 nabídek. Převážnou část tvořily nabídky práce na plný úvazek (102) nebo
zástupy za mateřskou dovolenou a na částečný úvazek (31). Dále bylo zveřejněno 14 nabídek stáží,
praxí, trainee nebo absolventských programů, nabídnuto bylo také 11 brigád.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií úzce spolupracuje s Poradenským a profesním centrem Institutu celoživotního vzdělávání. Fakultní koordinátor aktivně vyhledává studenty se specifickými potřebami a zvyšuje povědomí o činnosti Poradenského a profesního centra.
Uchazečům a studentům se specifickými potřebami je poskytována podpora jak u přijímacích zkoušek, tak v průběhu celého studia. Cílem této podpory je snížení studijní neúspěšnosti a individuální
pomoc studentům v tíživých životních situacích.
Lesnická a dřevařská fakulta odkazuje zájemce o poradenství na Poradenské a profesní centrum
Institutu celoživotního vzdělávání a také poskytuje neformální poradenství svým studentům v rámci běžné nebo mimořádné agendy studijního oddělení či příslušných proděkanů. Jedná se především
o poradenství v oblasti uchazečů o studium, problematiku studentů se specifickými potřebami
a služby psychologického, studijního a kariérového poradenství. V rámci poradenství na úrovni
studijního oddělení fakulty se studenti zajímají zejména o studijní záležitosti, o umístění na pracoviště provozních praxí, o možnosti uplatnění v tvůrčí činnosti při studiu, o vyhledávání budoucích
zaměstnavatelů či zprostředkování kontaktu do praxe.
Provozně ekonomická fakulta založila Kariérní centrum jako součást děkanátu. Centrum má
za úkol pomáhat a motivovat studenty k hledání svého budoucího uplatnění na trhu práce formou
poradenských služeb. Studenti fakulty však poradenské služby příliš nepožadují a nevyužívají, pracovní uplatnění si vyhledávají samostatně. Během svého studia jsou většinou v oblasti trhu práce
samostatní.
Zahradnická fakulta úzce spolupracuje s Poradenským a profesním centrem Institutu celoživotního
vzdělávání. Studijní oddělení fakulty kontaktuje studenty a vstřícně řeší jejich někdy velmi složité
životní situace.
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3.6 Péče o studenty
3.6.1 Ubytování a stravování tab. 16
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Správa kolejí a menz (dále „SKM“) jako účelové zařízení Mendelovy univerzity v Brně poskytuje
studentům ubytovací a stravovací služby. Na provoz SKM byla do roku 2005 poskytována dotace
na ubytování a stravování studentů, od roku 2006 je poskytována pouze dotace na provoz stravovacích zařízení, která zajišťují stravování pro studenty. Dotace se vypočítává dle porcí odebraných
studenty za předchozích 12 měsíců a je využita na snížení režijních nákladů jedné porce jídla. Pro
rok 2018 obdržela SKM dotaci a příspěvek na stravování studentů ve výši 6 062 tis. Kč, z toho bylo
75 tis. Kč zasláno na stravování zahraničních studentů. Dotace i příspěvek byly čerpány na úhradu
režijních nákladů stravování.
Hlavním stravovacím provozem v Brně je menza J. A. Komenského, kde se většina jídel připravuje a odkud se následně rozváží do dalších výdejen na území města. Menza ve špičce uvaří cca
3 000 porcí, z toho je více než 2 000 porcí rozvezeno do výdejen. Výdejny jsou ve všech ubytovacích
zařízeních (Tauferovy koleje, Akademie, J. A. Komenského). V areálu univerzity se mohou studenti stravovat v atraktivním prostředí menzy v pavilonu X nebo mohou navštívit pizzerii v přízemí
budovy O. Dalším stravovacím provozem je menza v Lednici na Moravě. Kromě těchto výdejen
obhospodařuje SKM několik bufetů, v nichž lze zakoupit rychlé občerstvení, kávu, vody a další široký
sortiment zboží, vč. bezlepkových potravin a cukrovinek.
Jídelníček na jednotlivé dny zahrnuje sortiment jídla v různých cenových hladinách. Standardně je
k dispozici 6–7 druhů jídel, z toho je jedno bezmasé, a dále několik druhů jídel minutkového typu,
v areálu Zemědělská je možné si vybrat z 10 druhů pizzy. Od roku 2017 mají strávníci možnost
výběru přílohy, která není u části pokrmů (především minutkového typu) zahrnuta v ceně. Dále je
v nabídce k hlavnímu jídlu doplňkový sortiment jako polévky, saláty, nápoje, dezerty, různé cukrovinky, případně káva. Na všech recepcích kolejí a v bufetech mají strávníci možnost zakoupit si
obložené bagety.
SKM zajišťuje ubytování pro studenty na kolejích v Brně a v Lednici na Moravě. V Brně disponuje
ubytovací kapacitou 2 473 lůžek na kolejích J. A. Komenského, J. Taufera a na koleji Akademie v objektu Z. V Lednici je ubytovací kapacita v počtu 291 lůžek na kolejích P. Bezruče. Ubytovací kapacita
pro studenty MENDELU je dostatečná, proto byl již v minulosti zrušen pořadníkový systém přidělování lůžek, pouze byla rezervována kapacita pro nastupující 1. ročníky a pro zahraniční studenty
(Erasmus, samoplátci). Rezervace ubytování jsou prováděny elektronicky přes webové rozhraní, kde
si studenti zároveň vygenerují ubytovací smlouvu, kterou musí potvrdit. Již v průběhu letních měsíců byli uspokojeni všichni žadatelé o ubytování na kolejích. Nástup studentů na koleje není vázán
na zahájení výuky zimního semestru, jak tomu bývalo dříve. Studenti si při uzavírání smlouvy zvolili,
na kterém bloku chtějí být ubytováni a v jakém termínu. Některé bloky byly v provozu již od 1. září,
jiné až v týdnu zahájení výuky. Tímto způsobem bylo možné maximalizovat využití kolejí i v průběhu
měsíce září.
Počet zahraničních studentů se již dva roky drží okolo 700 osob (vč. studentů ze Slovenska). Stejně
jako v předchozích letech byli zahraniční studenti rozmístěni na všechny ubytovací provozy SKM
v Brně, což se ukázalo jako pozitivní především z důvodu lepší možnosti začlenění studentů mezi
ostatní. Stoupá zájem o ubytování pro účastníky jazykových kurzů češtiny, které pořádá ICV. Jedná
se zejména o rusky mluvící studenty.
V Lednici je pro studenty k dispozici 291 lůžek na kolejích Petra Bezruče, k začátku akademického
roku bylo obsazeno cca 78 % této kapacity. Na žádost studentů byly z jednolůžkových pokojů na dalším bloku vytvořeny společenské místnosti či jídelny, které byly dovybaveny mikrovlnnými troubami
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a lednicemi vč. boxů na úschovu potravin. Po zkušenostech z předcházejících let bylo pro studenty
ZF zřízeno v době předubytování dočasné pracoviště na kolejích J. A. Komenského v Brně, kde si
mohli vyřídit veškerou agendu spojenou s ubytováním bez nutnosti jezdit do Lednice.
Studenti měli možnost využít ubytování na kolejích i v průběhu letních prázdnin formou krátkodobého ubytování nebo prodloužením stávajících ubytovacích smluv se slevou na kolejném.
Z provozních důvodů není obsazenost kolejí maximální s ohledem na rezervace lůžek pro zahraniční studenty, průběžné odchody studentů z důvodu ukončení studia, nevyužité rezervace lůžek
pro 1. ročníky apod. Průměrné využití kolejí za akademický rok činí 89 % v Brně a 67 % v Lednici
na Moravě.

3.6.2 Podpora studentů
Systém podpory studentů se specifickými potřebami poskytuje na Mendelově univerzitě v Brně
každému studentovi se specifickými potřebami a každému uchazeči o studium se specifickými potřebami v maximální možné míře takovou službu nebo úpravu studia a prostředí, které studentovi
umožní kompenzovat důsledky znevýhodnění projevující se při studiu. Poskytované služby a úpravy
však nesnižují studijní nároky, což znamená, že každý student se specifickými potřebami musí prokázat stejné průběžné i výstupní výsledky pro dosažení požadované kvalifikace.
Poradenské a profesní centrum Institutu celoživotního vzdělávání (PPC ICV) koordinuje podporu studentů se specifickými potřebami na celouniverzitní úrovni prostřednictvím následujících
činností:
• zajišťuje evidenci uchazečů o studium se specifickými potřebami;
• provádí vyšetření uchazečů o studium se specifickými potřebami;
• zpracovává podklady pro modifikaci přijímacího řízení pro uchazeče o studium se specifickými
potřebami;
• koordinuje modifikace přijímacího řízení uchazečů o studium se specifickými potřebami
na součástech univerzity;
• zpracovává diagnostiky funkčních dopadů zdravotního znevýhodnění na průběh studia;
• zajišťuje poradenství a podporu formou individuálních konzultací;
• zajišťuje podporu studia podle typu postižení/znevýhodnění;
• zajišťuje rozvoj studijních, pracovních i osobnostních kompetencí prostřednictvím workshopů
a seminářů;
• poskytuje individuální formou psychologické poradenství a psychoterapii studentům
se specifickými potřebami;
• rozšiřuje povědomí o možnostech a formách podpory uchazečů o studium a studentů univerzity
se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami.
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V roce 2018 evidovalo PPC ICV 64 studentů se specifickými potřebami, z toho ale pouze 47 mělo
zájem čerpat podporu i v dalším období. V přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 bylo
podpořeno 20 uchazečů o studium, kteří v přihlášce ke studiu uvedli žádost o modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení/znevýhodnění.
Podpora nadaných studentů se na Mendelově univerzitě v Brně uskutečňuje v souladu se
Stipendijním řádem Mendelovy univerzity v Brně, který byl v roce 2018 novelizován. Studenti jsou
oceňováni mimo jiné za vynikající studijní výsledky, za vynikající výzkumné, vývojové a inovační
výsledky přispívající k prohloubení znalostí a za tvůrčí činnost. V rámci Institucionálního plánu
Mendelovy univerzity v Brně (konkrétně bod Identifikace a podpora nadaných studentů) byly studentům zprostředkovány informace o různých soutěžích (např. „Brno PhD talent“, „Ace the Case“,
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„KMMG International Case Competition“, „Cena Wernera von Siemense“), grantových programech
(„Nastartujte se“) nebo soutěžích („The Falling Walls Lab“).
Pro studenty Mendelovy univerzity v Brně byly v roce 2018 zrealizovány aktivity rozvíjející jejich
potenciál, např. dva běhy kurzu „Podnikni to“ (aktivace podnikatelského potenciálu), kurzy „Time
Management“ a „Leadership“ (rozvoj osobnostního potenciálu). V rámci Institucionálního plánu
Mendelovy univerzity v Brně bylo také zrealizováno testování IQ (21 účastníků).
Na Agronomické fakultě studovalo v roce 2018 8 studentů se specifickými potřebami. Podle doporučení PPC ICV byla studentům poskytnuta pomoc podle jejich individuálních potřeb na základě
diagnostiky (poskytnutí předem tištěných materiálů, prodloužení času přípravy na zkoušku a preference písemného nebo ústního zkoušení) při zachování stejných studijních nároků jako u studentů
bez postižení. Na fakultě byli stejně jako v minulých letech odměněni formou mimořádného stipendia studenti, kteří se aktivně podíleli na vzorné propagaci fakulty, a to zejména na středních školách,
výstavách, seminářích a konferencích. U studentů doktorského studia fakulta aplikuje motivační
systém, na jehož základě jsou studenti oceňováni např. za včasné odevzdání disertační práce nebo
za publikační činnost nad rámec individuálního studijního plánu formou mimořádného stipendia.
V roce 2018 bylo studentům přihlášeným do tohoto programu přiznáno motivační stipendium
ve výši cca 200 tis. Kč (18 studentů).
Na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií jsou nadaní studenti pravidelně zapojováni do tvůrčí činnosti fakulty prostřednictvím studentských projektů realizovaných v rámci Interní
grantové agentury. Studenti však byli v roce 2018 zapojeni i do některých externích projektů, čímž
získávali praktické zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu. Spolupráce s nadanými studenty se také
projevuje ve spoluautorství u publikačních výstupů zaměstnanců fakulty. Vybraní studenti prezentovali výsledky své práce na domácích i zahraničních konferencích. Aktivní studenti byli zapojeni
také do propagace fakulty na středních školách a na veletrzích zaměřujících se na získání uchazečů
o studium.
Na Lesnické a dřevařské fakultě probíhá identifikace studentů či uchazečů o studium se specifickými potřebami již ve fázi podávání přihlášek ke studiu, kdy povinnou přílohou přihlášky ke studiu
na fakultě bylo v roce 2018 lékařské potvrzení o zdravotním stavu. Tito uchazeči o studium, nebo
později studenti, předloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo jsou odesláni na cílenou diagnostiku na ICV. Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu spočívá především
v individuálním nastavení forem výuky a ověřování výstupních znalostí. V případě studentů se
specifickými potřebami je využíváno diagnostických služeb PPC ICV, na které pak navazuje doporučená forma podpory již plně realizovaná pracovníky studijního oddělení fakulty a vyučujícími
příslušných studijních předmětů. Studenti nejčastěji využívají prodloužení časového limitu při ověřování svých znalostí, zejména při písemných zkouškách, při zachování stejné úrovně znalostí jako
u studentů bez specifických potřeb. Průměrně se na fakultě jedná o 10 studentů se specifickými
potřebami v semestru. Mimořádně nadaní studenti jsou na fakultě podporováni zejména formou
zapojení do řešení projektů a další tvůrčí činnosti v rámci jednotlivých ústavů. Finanční podpora
se uskutečňuje hlavně formou Interní grantové agentury či některým z druhů stipendií. Nadaným
studentům je také poskytována poradenská pomoc při přípravě žádostí o prestižní projekty typu
„Brno Ph.D. Talent“ apod. Studenti se socioekonomickým znevýhodněním nejsou na fakultě aktivně
systematicky vyhledáváni. V případě, že se sami obrátí na studijní oddělení fakulty, je s nimi řešena
jejich situace individuálně.
Provozně ekonomická fakulta soustřeďuje své úsilí především na podporu nadaných studentů navazujících magisterských studijních programů prostřednictvím projektů Interní grantové agentury.
Uchazečům ze středních škol jsou pak k dispozici studentské soutěže, kde při výrazném úspěchu
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mohou dosáhnout prominutí přijímací zkoušky. Od roku 2016 je samostatně podporován rozvoj
měkkých dovedností a certifikáty doložených zkoušek nad rámec studia (zejména certifikáty doložených znalostí světových jazyků na úrovni C2 a C1 klasifikace CEFR a certifikované znalosti v oblasti
databázových a síťových technologií). Tradiční je dobrá spolupráce s PPC ICV a následně s vyučujícími jednotlivých předmětů na fakultě, kteří se nejen ve výuce, ale hlavně v ověřování znalostí
a dovedností přizpůsobují specifickým potřebám studentů.
Zahradnická fakulta poskytuje studentům mimořádnou odměnu za úspěšnou prezentaci na konferencích, mimořádnou odměnu za úspěšnou reprezentaci školy a možnost zapojení do vědeckých
a tvůrčích týmů podle vlastního zájmu a nabídky ústavů fakulty. K podpoře nadaných studentů
jsou rovněž určeny projekty Interní grantové agentury. Každoročně jsou odměňováni studenti, kteří
dosáhli nejlepších výsledků za první semestr studia. Uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami jsou předávány podrobné informace, fakulta je s nimi v kontaktu, aby mohli
využít potřebnou podporu, která byla na základě diagnostiky provedeného PPC ICV doporučena
podle konkrétních potřeb (např. delší doba pro vypracování písemných testů, elektronické studijní
materiály, písemné nebo naopak jen ústní ověřování znalostí z předmětu apod.).

3.6.3 Podpora studentů-rodičů
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Podpora rodičů mezi studenty Mendelovy univerzity v Brně je realizována v souladu s platnými zákony a vnitřními předpisy univerzity. Tyto zákonné možnosti, které jsou dále specifikovány ve vnitřních předpisech univerzity, se jeví jako dostatečné, neboť rodiče nežádají o další možnost podpory,
zpravidla nevyužijí ani dobu do 3 let věku dítěte a většinou úspěšně ukončují své studium. Z uplatňovaných nástrojů jde zejména o přerušení studia a prodloužení termínů pro plnění studijních
povinností, případně o individuální konzultace, což je obvyklé na všech součástech univerzity, kde
k řešení této problematiky přistupují vždy individuálně a s maximálním pochopením.
Na Agronomické fakultě bylo identifikováno 32 studií, u nichž alespoň po část roku 2018 byla evidována uznaná doba rodičovství. Jednalo se celkem o 31 žen a možnosti nahlášení doby rodičovství
využil i 1 muž. Dobu rodičovství nahlásilo 5 studentek v bakalářském studiu (tj. méně než 1 % všech
studentek fakulty na daném typu studia), 12 studentek v navazujícím magisterském studiu (tj. 3 %
všech studentek fakulty na daném typu studia), 14 studentek v doktorském studiu (tj. 8 % všech
studentek fakulty na daném typu studia) a 1 student v doktorském studiu. I když fakulta v rámci
předpisů umožňuje v uznané době rodičovství vykonávat zkoušky mimo dané období studia, žádný
ze studentů této možnosti v roce 2018 nevyužil a u 24 z 32 studií bylo v roce 2018 v souvislosti
s uznanou dobou rodičovství studium přerušeno (se všemi předpisy zaručenými benefity).
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií postupuje v případě podpory rodičů mezi
studenty plně v souladu s platnými vnitřními předpisy univerzity. Studijní referentky se snaží všem
studentům vyjít vstříc a radí jim, jak postupovat v případě studijních plánů, aby to vyhovovalo jejich
aktuální situaci.
Lesnická a dřevařská fakulta eviduje cca 20 studentek ročně, kterým je zohledňována uznaná
doba rodičovství minimálně po část roku. Část z nich požádala o přerušení studia, část pokračovala
ve studiu bez nutnosti přerušení. Ke každému případu rodičovství je na fakultě přistupováno vstřícně a individuálně. Samozřejmostí je poradenská pomoc studijních referentek s organizací následného studia, mimořádné konzultace s pedagogy, možnost absolvovat zkoušky mimo řádně vypsané
termíny nebo odklad studijních povinností. Další z možných variant řešení je přestup na kombinovanou formu studia, umožňuje-li to příslušný studijní program.
Na Provozně ekonomické fakultě se tradičně vstřícný přístup ke studentům v souvislosti s péčí
o dítě vyznačuje individuálním přístupem ke každému jednomu případu, který začíná typicky
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kontaktem s příslušnou studijní referentkou, která ochotně poradí a pomůže zorganizovat studium
tak, aby studentům bylo umožněno bezproblémové plnění studijních povinností. V roce 2018 byla
dokonce předpřipravena „pohotovostní“ státní zkušební komise, neboť jedné naší studentce vyšel
termín porodu právě do období státnic. Samozřejmostí je přesun zkušebních termínů či dílčí úpravy
rozvrhu v rámci možností fakulty. Významnějších a formálnějších úprav studia pak proběhlo v roce
2018 celkem 7 u studentů/studentek v souvislosti s péčí o dítě.
Na Zahradnické fakultě je řada studentek na všech stupních studia, které mají uznanou dobu
rodičovství. Některé požádaly o přerušení studia, ale další pokračují ve studiu a využívají možnosti
prodloužení zkouškového období, zejména pokud se blíží ukončení studia. Omezený počet studentek požádal o přestup na kombinovanou formu studia, která lépe umožňuje skloubit rodičovské
povinnosti se studiem.

3.6.4 Sportovní aktivity pro studenty
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Centrum sportovních aktivit (dále „CSA“) Mendelovy univerzity v Brně nabízelo stejně jako v předchozích letech studentům univerzity v roce 2018 širokou nabídku sportovních aktivit a sportů. Pro
studenty byly připraveny některé novinky, čímž se CSA snažilo reagovat na změny ve sportovní
atmosféře společnosti.
CSA jako součást rektorátních a celoškolských pracovišť nabízelo v roce 2018 celkem 36 sportovních aktivit pro studenty, 25 sportovních kurzů pro studenty, zaměstnance a veřejnost a uspořádalo
5 externích výcvikových kurzů. Celkem se sportovních akcí pořádaných CVS zúčastnilo přibližně
2 100 osob (z toho 90 zaměstnanců univerzity).
Vzhledem k široké nabídce sportů byla opět nutná personální podpora externích pracovníků a odborníků na určité pohybové aktivity. V roce 2018 spolupracovalo s CSA celkem 15 externích instruktorů. CSA se i v roce 2018 zúčastnilo veletrhu Gaudeamus, kde studentům nabízelo sportovní
soutěže a informovalo potencionální studenty o možnostech sportovního vyžití na univerzitě. CSA
také již tradičně prezentovalo svoji činnost při zápisech studentů a úvodech do studia. Aktuální
informace o sportovních aktivitách a sportu na univerzitě byly prezentovány prostřednictvím webových stránek univerzity a facebookového profilu.
CSA zorganizovalo v roce 2018 „Akademické mistrovství v alpských disciplínách“ (již po dvacáté čtvrté), „Evropský pohár FIS/UNI“, „Memoriál Jiřího Havla“ a „Akademické mistrovství v ledním
hokeji“. Dále CSA pořádalo oblastní přebory vysokých škol, kvalifikace akademických mistrovství,
tradičně se zúčastnilo „Českých akademických her“ a spolupořádalo studentskou akci „Záškolovák“.
CSA také na podzim roku 2018 pořádalo 1. ročník „Běhu rektorky“, na který se přihlásilo téměř
500 závodníků.

2018
76

4
ABSOLVENTI
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4.1 Absolventi akreditovaných studijních programů tab. 17
Mendelova univerzita v Brně evidovala v roce 2018 celkem 2 308 absolventů ve všech studijních
programech. V roce 2018 absolvovalo 1 213 studentů v bakalářském studiu (z toho téměř 11 %
v kombinované/distanční formě studia), 1 025 studentů v navazujícím magisterském studiu (z toho
12 % v kombinované/distanční formě studia) a 70 studentů v doktorském studiu (z toho téměř
30 % v kombinované/distanční formě studia). Procentuální poměr absolventů v jednotlivých typech a formách studia byl tedy 55 % : 41 % : 3 %. Ze skupin akreditovaných studijních programů
tvořila téměř ¾ skupina zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky (871 absolventů) společně
se skupinou ekonomie (815 absolventů). Významně byla zastoupena také skupina technické vědy
(398 absolventů).
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Obr. 10: Podíl počtu absolventů v jednotlivých typech studií (B – bakalářský, NM – navazující
magisterský, D – doktorský) na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2014–2018
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Obr. 11: Počet absolventů v jednotlivých typech studií (B – bakalářský, NM – navazující magisterský,
D – doktorský) na jednotlivých součástech Mendelovy univerzity v Brně v roce 2018
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Na Mendelově univerzitě v Brně absolvovalo v roce 2018 ve všech studijních programech celkem
1 408 studentek, tj. 61 % z celkového počtu absolventů. Z toho v bakalářském studiu absolvovalo
748 studentek, tj. 62 % z celkového počtu absolventů tohoto typu studia, v navazujícím magisterském studiu 629 studentek, tj. 61 % z celkového počtu absolventů v tomto typu studia, a v doktorském studiu 31 studentek, tj. 44 % z celkového počtu absolventů v tomto typu studia.
Na Mendelově univerzitě v Brně absolvovalo v roce 2018 ve všech studijních programech 360 cizinců, tj. 15,5 % z celkového počtu absolventů. V bakalářském typu studia absolvovalo 201 cizinců,
tj. 16,5 % z celkového počtu absolventů v tomto typu studia, v navazujícím magisterském studiu
absolvovalo 143 cizinců, tj. 17 % z celkového počtu absolventů v tomto typu studia, a v doktorském
typu studia absolvovalo 16 cizinců, tj. 23 % z celkového počtu absolventů v tomto typu studia.
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Obr. 12: Počet absolventů-cizinců v jednotlivých typech studií (B – bakalářský, NM – navazující
magisterský, D – doktorský) na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2016–2018

4.2 Spolupráce a kontakt s absolventy
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Spolupráce a kontakt s absolventy Mendelovy univerzity v Brně probíhají v rámci jednotlivých
součástí univerzity formou pořádání různých akcí, seminářů, osobních setkání, spoluprací při pořádání praxí a také na úrovni klubů a spolků absolventů. Klub absolventů univerzity (zaregistrován
u MV ČR pod číslem VS/1-1/74232/09-R) vznikl v jubilejním roce 2009 (90. výročí založení univerzity). Členové Klubu absolventů působí na mnoha významných pozicích v různých společnostech
či firmách, a tak od nich univerzita očekává možnosti nabídky brigád, odborných stáží, exkurzí či
pracovních příležitostí. Udržování a rozvoj činnosti Klubu absolventů jsou podloženy Smlouvou
o spolupráci mezi klubem a univerzitou, která je uzavřena na dobu neurčitou a vymezuje povinnosti
obou stran. Podle profesního zaměření nabízí univerzita účast svým absolventům nejen na konferencích a seminářích, ale i na významných akademických slavnostech a kulturních akcích, které se
na univerzitě pořádají.
Na Agronomické fakultě je druhým rokem provozován a aktualizován informační portál absolventů fakulty na adrese klas.af.mendelu.cz., který vystupuje pod zkratkou KLAS AF. K 31. 12. 2018
bylo do spolku zaregistrováno 95 členů. Ve spolupráci s absolventy (pod hlavičkou spolku) byla
realizována řada akcí – tradiční akce („Ples Agronomické fakulty“, „Polní den MendelGrass“, „Polní
den MendelAgro“, „Kafé pod platanem“) i netradiční akce (promítání filmu „Sustainable: Potraviny
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v jiném světle“, „Zlaté promoce absolventů oboru Fytotechnika a Zootechnika“, „RE:PUBLIKA“,
„Setkání absolventů Fytotechniky po 35. letech“, „TechAgro“, „Dny otevřených dveří“.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií pravidelně oslovuje své absolventy dotazníkovým šetřením, které mapuje a analyzuje zpětný pohled absolventů na studium včetně hodnocení
kvality, efektivity a uplatnitelnosti vzdělání. Získané výsledky slouží k evaluaci stávajícího vzdělávacího procesu. Absolventi fakulty se účastní dnů otevřených dveří, kde novým uchazečům o studium
předávají zkušenosti s uplatněním poznatků získaných studiem na fakultě. Na fakultě působí Klub
absolventů ALUMNI FRRMS, z.s., který má pomoci udržet kontakt s absolventy, využívat spolupráci
s nimi a posilovat jejich pocit sounáležitosti a vazby na fakultu.
Na Lesnické a dřevařské fakultě je udržován kontakt s absolventy především neformální cestou
a osobními kontakty. Nemalý podíl náleží také spolupráci s aplikační a výzkumnou sférou. V posledních letech je tento kontakt využíván při spolupráci absolventů na řešení výzkumných a výukových
projektů, při zapojení absolventů do organizace praxí a exkurzí, konferencí, workshopů, příp. zapojení absolventů do evaluace studijních programů. Také na základě těchto evaluací byly upraveny
studijní programy v rámci podaných žádostí o nové akreditace stávajících nebo nových studijních
programů.
Na Provozně ekonomické fakultě proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření mezi absolventy (více než
2 000 respondentů) zaměřené mimo jiné i na přínos studia na fakultě a následnou úspěšnost
v praxi. Vznikla databáze absolventů podle oborů a ročníků studia, vytvořila se úzká spolupráce
přes LinkedIn a na webu PEF MENDELU byla založena vlastní sekce pro absolventy fakulty. Firmy,
ve kterých pracují absolventi fakulty, se velice výrazně podílí na zajišťování řízených odborných
praxí v rámci navazujícího magisterského studia.
Zahradnická fakulta realizuje kontakty s absolventy prostřednictvím jejich účasti na odborných
akcích, konferencích a workshopech. Spolupráce s absolventy fakulty je také často využívána při
organizování exkurzí a odborných přednášek i jejich spoluúčastí na pořádaných kurzech. Fakulta
komunikuje s absolventy také neformálně na sociálních sítích. Spolek absolventů založený před několika lety není v současné době aktivní. Velmi často spolupracuje fakulta s absolventy při přípravě
a realizaci povinných praxí studentů a naši absolventi se účastní i Kariérního dne pořádaného univerzitou. Fakulta se spolu s ostatními fakultami zapojila do projektu zaměřeného na zpětnou vazbu
a organizuje systém dotazníků zaměřených nejen na absolventy, ale i zaměstnavatele.
Institut celoživotního vzdělávání udržuje kontakty s absolventy studijního programu „Specializace
v pedagogice“ prostřednictvím vedení praxí studentů bakalářských studijních programů na středních odborných školách. Někteří absolventi institutu se stali cvičnými učiteli našich stávajících praktikujících studentů. Absolventy institutu byli i učitelé, u kterých naši studenti absolvovali náslechy
v rámci výuky studijního předmětu „Úvod do individuální řízené pedagogické praxe“. K podpoře
spolupráce s absolventy, ale také z důvodu podpory nástupu absolventů do pedagogické praxe
a setrvání začínajících učitelů v ní byl v roce 2018 na institutu realizován projekt „Rozvoj profesních
kompetencí studentů učitelství a začínajících učitelů“. Tento projekt byl finančně podpořen z Fondu
vzdělávací politiky MŠMT na rok 2018. Kontakty s našimi absolventy také přispěly k rozvoji systému
odborných praxí ve studijním programu „Technické znalectví a pojišťovnictví“. Při osobních návštěvách institutu jeho absolventi nejčastěji konzultovali odborné otázky své profese a jejích potřeb,
ale přicházeli se též podělit o své postřehy z praxe. V roce 2016 byl založen také Klub absolventů
vysokoškolského ústavu. Do Klubu absolventů se v roce 2018 přihlásilo 66 nových absolventů.
V současné době Klub absolventů tvoří 120 absolventů institutu.
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4.3 Zaměstnanost a uplatnitelnost absolventů
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Zaměstnanost a uplatnitelnost absolventů Mendelovy univerzity v Brně patří mezi důležité faktory
hodnocení univerzity a poskytování zpětné vazby. Možnosti univerzity ovlivnit nezaměstnanost
absolventů jsou omezené, nicméně je to záležitost, kterou se univerzita intenzivně zabývá. Obecně
lze konstatovat, že dlouhodobý trend počtu nezaměstnaných absolventů univerzity není zcela uspokojivý. Objevuje se periodická fluktuace, kdy data za první pololetí roku jsou nižší než data za druhé
pololetí. Základní příčinou tohoto stavu je pravděpodobně určitá neochota absolventů nastupovat
ihned po skončení studia do pracovního procesu, přičemž se kvůli zajištění hmotných potřeb a nutnosti vyhnout se platbě zdravotního pojištění hlásí na úřadech práce jako nezaměstnaní.
Celkový počet absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia Mendelovy
univerzity v Brně hlášených na úřadech práce (ÚP ČR) ke dni 30. 9. 2018 byl podle statistik zveřejňovaných na portálu MPSV ČR 84, z toho bylo 18 bakalářů, 66 inženýrů a žádný doktor. Vzhledem
k počtu absolventů, kteří ukončili studium v období 1. 11. 2016 až 31. 10. 2017 (2 545 absolventů
podle SIMS), činila míra nezaměstnanosti absolventů univerzity 5,1 %. V předcházejícím období
činila míra nezaměstnanosti absolventů univerzity 3,9 %.
Uplatnitelnost absolventů univerzity na trhu práce je podporována realizací aktivit, jejichž prostřednictvím mají studenti univerzity možnost setkávat se se zaměstnavateli a rozvíjet své kompetence
potřebné pro vstup na trh práce. Podpora uplatnitelnosti absolventů je od roku 2015 rozvíjena prostřednictvím „Kariérního dne“, který je každoročně organizován na univerzitě, nebo prostřednictvím
veletrhu pracovních příležitostí pro studenty a absolventy vysokých škol „JobChallenge“, na jehož
organizaci se univerzita podílí. Veletrhu „JobChallenge“ se zúčastnilo 126 vystavovatelů z komerčního i veřejného sektoru, s nimiž mohli studenti diskutovat o možnostech pracovního uplatnění
v jejich organizaci. Během roku 2018 se konala také řada seminářů a workshopů, jejichž cílem byla
podpora plánování kariéry, příprava na výběrová řízení apod. V roce 2018 bylo na univerzitě zahájeno dlouhodobé dotazníkové šetření pro absolventy univerzity, v jehož rámci budou každoročně
oslovováni absolventi v intervalu 1 rok po ukončení studia na univerzitě a 5 let po ukončení studia
na univerzitě.
Kariérní centrum Agronomické fakulty od svého vzniku (září 2016) zajišťuje provoz oborového
portálu pracovních příležitostí AgroContact.cz, na kterém formou zveřejňování aktuálních nabídek
práce, brigád, stáží apod. participují podniky komerční sféry. V roce 2018 zorganizovalo Kariérní
centrum fakulty také několik seminářů, workshopů a přednášek a podílelo se na přípravách celo
univerzitního „Kariérního dne“.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií se účastní celouniverzitního „Kariérního dne“,
kde umožňuje studentům kontakt se zaměstnavateli. Během roku probíhá řada workshopů i seminářů, na nichž participují i budoucí zaměstnavatelé. Fakulta na svých stránkách a sociálních sítích
postupuje studentům nabídky práce, zajímavá školení atp. Odborníci z praxe se účastní diskusí nad
studijními programy, jsou členy Vědecké rady a účastní se také státních závěrečných zkoušek. Jejich
účast přináší důležitou zpětnou vazbu o relevantnosti obsahu studijních programů fakulty z pohledu potřeb podnikatelské a veřejné sféry a možného uplatnění našich absolventů.
Sledování zaměstnanosti a uplatnitelnosti absolventů studijních programů Lesnické a dřevařské
fakulty probíhá periodicky formou dotazníkového šetření mezi absolventy fakulty. Cílem tohoto
průzkumu je průběžná informace o uplatnitelnosti absolventů v oborech, které byly předmětem
jejich studia. Součástí průzkumu je dotazníkové šetření zacílené na zaměstnavatele absolventů s cílem získání zpětné vazby o souboru odborných kompetencí absolventů a jejich využitelnosti v praxi, která je využívána v modernizacích a dalších úpravách studijních plánů a studijních předmětů
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jednotlivých studijních programů, včetně nových akreditací stávajících i nových studijních programů. Dalším nástrojem fakulty je podpora studentů při účasti na celouniverzitním „Kariérním dni“.
Provozně ekonomická fakulta se aktivně podílí na celouniverzitním „Kariérním dni“, který nabízí
pracovní příležitosti studentům. Pravidelně je více než polovina vystavovatelů právě z portfolia
partnerských firem fakulty. Na Facebooku má fakulta vytvořenu skupinu „Pracovní nabídky pro PEF
MENDELU“, kam pravidelně přispívá široká škála firem se zájmem oslovit studenty oborů ekonomických a informatických. Denně obdrží fakulta několik nabídek pro studenty, ty jsou distribuovány
přes UIS a vystaveny na nástěnce pracovních příležitostí. Proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření
mezi absolventy (více než 2 000 respondentů), zaměřené mimo jiné i na přínos studia na fakultě
v kontextu úspěšnosti v praxi.
Zahradnická fakulta získává zpětnou vazbu prostřednictvím spolupráce s profesními svazy, které
vznáší požadavky a připomínky ke kvalitě a profilu absolventů jednotlivých oborů všech studijních
programů. Externí odborníci z praxe se také pravidelně zúčastňují jednání odborných komisí a orgánů fakulty, do kterých jsou delegováni. Jedná se zejména o oborové sekce studijních programů,
jednání Vědecké rady fakulty a oborových rad doktorských oborů. Velmi cennou zpětnou vazbou
jsou také připomínky a doporučení externích členů komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby
závěrečných prací. V neoficiální rovině získávají akademičtí pracovníci i vedení fakulty informace
o uplatnitelnosti absolventů v každodenním kontaktu s odbornou praxí při běžné komunikaci nebo
v rámci spolupráce při řešení společných výzkumných témat. Ve firmách pracuje velmi mnoho
absolventů, kteří jsou schopni přesně definovat požadavky současné praxe na absolventy fakulty.
Celouniverzitní projekt se rovněž zaměřuje na zaměstnanost absolventů obecně i v absolvovaném
oboru.

4.4 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli
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Spolupráce se zaměstnavateli absolventů Mendelovy univerzity v Brně probíhá převážně na úrovni
jednotlivých součástí univerzity.
Agronomická fakulta již třetím rokem provozuje Kariérní centrum. Byla realizována intenzivní spolupráce s partnery z komerční sféry, zejména s absolventy fakulty, kteří pracují na řídících pozicích.
„Kariérního dne“, organizovaného univerzitou, se za fakultu zúčastnilo 9 firem – AGROFERT a. s.,
AGROTEC Group, Kleffmann Group, s. r. o., Ministerstvo zemědělství, Pracovní portál Profesia.cz,
Savencia Fromage and Dairy Czech Republic, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, SZIF,
Alltechnology C.Z. s. r. o. Největší zájem ze strany studentů/mužů byl o vystavovatele: Ministerstvo
zemědělství, AGROTEC Group, ÚKZÚZ; ze strany studentů/žen o vystavovatele: Ministerstvo zemědělství, Fond dalšího vzdělávání, Savencia a SZIF. Agronomická fakulta vydává od roku 2017 dvakrát
za rok tištěný newsletter AgRozhled. Jeho součástí je stálá rubrika Názor, ve které je prezentován
pohled oslovených firem (budoucích zaměstnavatelů) na připravenost a následné uplatnění se absolventů fakulty na trhu práce. Významnou spolupráci s budoucími zaměstnavateli představuje absolvování povinné praxe studentů ve firmách a dále vedení (na úrovni školitelů specialistů) a řešení
závěrečných prací ve spolupráci s praxí.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií aktivně spolupracuje se zaměstnavateli absolventů například při realizaci studentských odborných praxí, při zapojování odborníků z praxe
do přímé výuky i exkurzí. Aktivně oslovuje budoucí zaměstnavatele absolventů prostřednictvím
celouniverzitního „Kariérního dne“. Mimo pravidelné aktivity jsou sjednávány formy spolupráce
se zástupci firem k realizaci praxí studentů v institucích, možnosti jejich uplatnění po ukončení studia, projekty smluvního výzkumu a poradenské činnosti fakulty. Kontakt s praxí získávají
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studenti fakulty pomocí pořádaných externích přednášek. Podporovány jsou realizace závěrečných
prací ve spolupráci s praxí (podniky, regiony, rozvojové agentury, neziskové organizace). Praktické
zkušenosti a možnosti uplatnění budoucích absolventů v zahraničí jsou podporovány také realizací odborných zahraničních stáží ve spolupráci s četnými zahraničními partnery, účastí na letních
školách apod.
Lesnická a dřevařská fakulta již mnoho let úzce spolupracuje s potenciálními zaměstnavateli absolventů na několika úrovních. Zejména se jedná o aktivní účast při realizaci veletrhů pracovních
příležitostí, o spolupráci a komunikaci při odborných veletrzích, na nichž fakulta zajišťuje odborný
doprovodný program, o zapojení zástupců významných zaměstnavatelů do vzdělávacího procesu
a o zapojení absolventů jako členů komisí pro státní závěrečné zkoušky. Významným posunem
v této oblasti je spolupráce při zadávání témat a realizaci závěrečných prací, na nichž se externí
partneři z praxe podílejí jako konzultanti, oponenti či příjemci výsledků řešení. V minulých letech
byla rovněž vytvořena síť odborných pracovišť pro realizaci různých forem praxí studentů, která
je průběžně rozšiřována a aktualizována. Studenti fakulty se účastní soutěží pořádaných firmami
zvláště v oblasti designu nových výrobků a dřevostaveb, na kterých dosahují významných úspěchů.
Fakulta aktivně participuje na celouniverzitním „Kariérním dni“, kdy oslovuje významné zaměstnavatele v souvislosti s prezentací těchto firem v rámci akce.
Provozně ekonomická fakulta poskytla v roce 2018 prostory na uspořádání celouniverzitního
„Kariérního dne“ v rámci projektu OP VVV „Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity
v Brně“. Tato akce přímo navázala na vlastní aktivitu fakulty „Job Fair“, veletrhu pracovních příležitostí realizovaného od roku 2008. Tradičně byla více než polovina vystavovatelů z řad spolupracujících firem fakulty. Další spolupráce s absolventy fakulty má několik rovin – prezentace úspěšných
absolventů v rámci dnů otevřených dveří, autorizované články, aktivní práce s absolventy na síti
Linkedln, zapojení do výuky a navázání spolupráce s firmami. Firmy s úspěšnými absolventy fakulty
se v roce 2018 aktivněji podílely na zajišťování praxí studentů a na dalších aktivitách z důvodu aktuální situace na trhu práce. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v období ekonomického růstu
všeobecně více motivuje firmy k vyšší spolupráci s fakultou a k získání výhody ve výběru zaměstnanců před konkurencí. Z tohoto důvodu jsou ochotni se i více zapojovat do fakultou organizované
výuky a získávat tak možnosti přímého kontaktu se studenty. Zejména spolupráce mezi studenty
a praxí v oblasti závěrečných prací se ukazuje jako zajímavý rozvoj oblasti spolupráce s praxí. Tento
směr je plně podporován a plánuje se jeho další rozšíření v budoucích letech. V roce 2018 byl kladen
důraz na inovativnost závěrečných prací a na přístup k řešeným otázkám. Příkladem může být několik úspěšných závěrečných prací v celorepublikovém měřítku, napříč studovanými obory na fakultě.
Další využívanou možností je zapojení firem do systému odborných praxí v bakalářském studiu
a řízených odborných praxí v navazujícím magisterském studiu. V roce 2018 se úspěšně rozšířilo
portfolio spolupracujících firem a jejich aktivního propojení se studenty. Fakulta pořádá jednou
za rok akci „Business Day“, která nabízí příležitost setkání a prohloubení vzájemné spolupráce s již
kooperujícími firmami, ale též oslovení a představení možností spolupráce pro firmy zcela nové.
Na Facebooku má fakulta skupinu „Pracovní nabídky pro PEF MENDELU“, kam pravidelně přispívají
nejen spolupracující firmy se zájmem oslovit studenty oborů ekonomických a informatických. Denně
obdrží fakulta několik nabídek pro studenty, ty jsou distribuovány přes UIS a vystaveny na nástěnce
pracovních příležitostí.
Studenti Zahradnické fakulty se účastnili akcí organizovaných jednotlivými součástmi univerzity a podporovaných na celouniverzitní úrovni. Fakulta eviduje a rozšiřuje databázi potenciálních
zaměstnavatelů i firem, které umožňují studentům absolvovat povinnou odbornou praxi v rámci
bakalářského i navazujícího magisterského stupně studia.
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Institut celoživotního vzdělávání využívá kontakty na svých 44 cvičných SOŠ a SOU, na nichž studenti bakalářského studijního programu „Specializace v pedagogice“ vykonávají svoji pedagogickou
praxi a akademičtí pracovníci i studenti realizují svoji vědecko-výzkumnou činnost. V rámci bakalářského studijního programu a oboru „Technické znalectví a pojišťovnictví“ navázal či rozšířil institut
spolupráci s předními zaměstnavateli regionu (AEKO s.r.o., Global Expert, s. r. o., PS ASSISTANCE,
s. r. o., Česká pojišťovna a. s., Honeywell, spol. s r. o. – HTS CZ o. z., ZETOR TRACTORS a.s., Poclain
Hydraulics s.r.o., IN-EKO TEAM s.r.o., SC&C Partner, spol. s r.o., Allium, s.r.o., SIVOP‑I s.r.o. atd.).
Zástupci těchto podniků se podílejí na odborné praxi studentů třetích ročníků a zadávání témat
závěrečných prací studentů. Potenciální zaměstnavatelé se rovněž podílejí na výuce v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných vysokoškolským ústavem formou pravidelné výukové
činnosti či mimořádných přednášek a seminářů.
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ZÁJEM
O STUDIUM
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5.1 Zájem o studium na vysoké škole tab. 18
Vývoj počtu uchazečů o studium (podaných přihlášek) na Mendelově univerzitě v Brně vykázal
ve srovnání s předcházejícím rokem nárůst o 3 %, takže po dlouhodobém sestupném trendu se
poprvé objevil opačný trend. V roce 2018 bylo na Mendelovu univerzitu v Brně podáno celkem
8 145 přihlášek a přijato bylo 6 095 uchazečů o studium. Na bakalářské studium bylo v roce 2018
podáno 5 857 přihlášek a přijato bylo 4 403 uchazečů, na navazující magisterské studium bylo podáno 2 078 přihlášek a přijato bylo 1 494 uchazečů a na doktorské studium bylo podáno 210 přihlášek a přijato bylo 198 uchazečů. Konkurence v terciárním vzdělávání je patrná z vysokých poměrů
mezi počtem zapsaných a přijatých uchazečů o studium (63 %). Znamená to tedy, že studium v roce
2018 zahájilo pouze 47 % přijatých uchazečů o studium. Specifika jednotlivých součástí univerzity
(zejména struktura nabídky akreditovaných studijních programů) se potom výrazně projevila také
na poměru zapsaných a přijatých studentů na jednotlivých součástech univerzity. Zvýšení skutečného zájmu uchazečů o studium je podporováno cílenými akcemi a stálou revizí a inovací nabídky
studijních programů podle potřeb trhu práce. Již tradičně byl největší zájem o studium oborů skupiny ekonomie (44 % všech zapsaných studentů) a skupiny zemědělsko-lesnické a veterinární vědy
a nauky (28 % všech zapsaných studentů). V roce 2018 se zvýšil zájem o studium oborů skupiny
přírodní vědy a nauky (téměř 17 % všech zapsaných studentů) a poklesl zájem o studium skupiny
technické vědy a nauky (12 % všech zapsaných studentů).
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Obr. 13: Vývoj počtu přihlášených uchazečů o studium, přijatých uchazečů a zapsaných
studentů ke studiu na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2014–2018
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Obr. 14: Podíl přijatých uchazečů o studium a zapsaných studentů z celkového počtu
podaných přihlášek ke studiu na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2018

5.2 Charakter přijímacích zkoušek
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Na Mendelově univerzitě v Brně probíhají přijímací zkoušky na základě podmínek stanovených jednotlivými součástmi univerzity v souladu s podmínkami schválenými v akreditačních spisech jednotlivých studijních programů.
Na Agronomické fakultě se přijímací zkoušky realizují při přijímání studentů do navazujícího magisterského studia. Testy vytvářejí garanti bakalářských studijních oborů z předmětů státní závěrečné
zkoušky bakalářského studia. Test obsahuje padesát otázek, každá otázka má výběr ze čtyř variant
odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Za každou otázku je možné získat dva body, celkem maximálně sto bodů. Přijímací zkouška probíhá písemnou formou.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií realizuje přijímací zkoušky do bakalářských
studií formou písemného testu všeobecných znalostí a vybraného světového jazyka (angličtiny,
němčiny). Přijímací zkoušky do navazujících magisterských studií zahrnují zkoušku z okruhů stanovených akreditačním spisem, jde tedy o testování odborných znalostí nabytých během předchozího
bakalářského studia. Přijímací zkoušky si fakulta zajišťuje vlastními zdroji.
Součástí přijímacího řízení ke studiu na Lesnické a dřevařské fakultě pro akademický rok 2018/2019
byly přijímací zkoušky z předmětů podle zaměření studijních programů. Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů se provádějí písemnou formou nebo formou e-testů v Univerzitním
informačním systému (Lesnictví, Krajinářství, Dřevařství, Stavby na bázi dřeva). Některé studijní
programy využívají služeb společnosti SCIO a test obecných studijních předpokladů (Arboristika,
Nábytek, Design nábytku). V přijímacím řízení je zohledňován studijní výsledek uchazeče na střední
škole, kdy při splnění určeného limitu ve studijním prospěchu může být přijímací zkouška prominuta. V případě studijního programu Design nábytku je zařazena také talentová zkouška, realizovaná
před komisí složenou ze zaměstnanců Ústavu nábytku, designu a bydlení. V případě navazujících
magisterských studií je přijímací zkouška zaměřena na znalosti z předcházejících bakalářských studií a je realizována písemnou formou.
Provozně ekonomická fakulta i v roce 2018 zajišťovala přijímací zkoušky v nezměněné podobě vlastními zdroji s možností prominutí zkoušky při splnění minimálních hranic stanovených

2018

v podmínkách přijetí při testech NSZ SCIO, u některých studijních oborů i při maturitní zkoušce.
Testy z cizích jazyků byly připraveny externí jazykovou školou. Uchazeči o studium lze rovněž podle
podmínek přijetí prominout příjímací zkoušky při doložených úspěších v národních a krajských
kolech vybraných středoškolských odborných soutěží (např. Matematická olympiáda, SOČ) anebo
podle výsledku maturitní zkoušky v případě informatických studijních programů. Nově byla přidána
možnost prominutí přijímací zkoušky omezené skupině absolventů VOŠ v příbuzném programu/
oboru studia, do kterého se uchazeč hlásí. Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studia je vykonání přijímací zkoušky z jednoho širšího okruhu podle programu studia. Také
přijímací zkoušku do navazujícího magisterského studia lze prominout při dosažení stanoveného
studijní průměru v bakalářském studiu při dodržení standardní doby studia.
Na Zahradnické fakultě bylo v roce 2018 přijímací řízení do bakalářského studia programu „Zahradní
a krajinářská architektura“ bez talentové zkoušky i bez ústních pohovorů. Tak jako u ostatních oborů bakalářského studia byly posuzovány pouze výsledky ze střední školy. Pro navazující magisterské
studium se konaly přijímací zkoušky u studijního programu „Zahradní a krajinářská architektura“,
jejichž součástí byly výsledky z bakalářského studia a ze státní závěrečné zkoušky, dále se započítávají výsledky z klauzurní zkoušky a rovněž je hodnoceno odevzdané portfolio školních i mimoškolních prací studentů. U ostatních navazujících magisterských studií se při přijímacím řízení vychází
z výsledků v bakalářském studiu. Absolventi jiného bakalářského studia se po předložení diplomu
musejí podrobit ústnímu pohovoru s diferenciačními zkouškami z okruhů, které jsou předmětem
státní závěrečné zkoušky pro studijní obory fakulty.
Institut celoživotního vzdělávání realizoval v roce 2018 přijímací zkoušky ve shodě se schválenými
akreditačními spisy a Podmínkami pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech
na institutu v akademickém roce 2018/2019 schválenými Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně. V bakalářském studijním programu „Specializace v pedagogice“ a studijním oboru
„Učitelství odborných předmětů“ byla písemná přijímací zkouška (váha 60 %), kterou tvořil test z všeobecně-kulturního přehledu se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny.
Byl sledován také studijní průměr dosažený v průběhu dosavadního vysokoškolského studia (váha
40 %). V bakalářském studijním programu „Specializace v pedagogice“, studijním oboru „Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku“ tvořil součást přijímacího řízení test všeobecných znalostí v rozsahu středoškolského studia (váha 80 %). Sledovány byly i výsledky středoškolského studia
(váha 20 %). V bakalářském studijním programu „Technické znalectví a pojišťovnictví“ bylo v rámci
přijímacího řízení požadováno ukončené středoškolské studium s maturitní zkouškou. Pořadí uchazečů bylo sestaveno na základě dosaženého studijního průměru na střední škole. V navazujícím magisterském studijním programu „Technické znalectví a expertní inženýrství“ byli uchazeči o studium
přijímáni na základě přijímacího řízení do kombinované formy studia. Součástí přijímacího řízení
byla písemná zkouška (váha 60 %) a dosažený průměr v bakalářském stupni studia shodného nebo
příbuzného oboru (váha 40 %).

5.3 Komunikace se středními školami v oblasti propagace
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Komunikace se středními školami je na Mendelově univerzitě v Brně realizována především na jednotlivých součástech univerzity. Všechny součásti univerzity opakovaně pořádaly dny otevřených
dveří, při kterých byli uchazeči o studium seznámeni s podmínkami studia a zároveň měli možnost prohlédnout si výukové prostory. Významnou součástí spolupráce se středními školami je
tradiční účast univerzity na vzdělávacích veletrzích („Gaudeamus“ a „Academia“). Všechny součásti
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univerzity aktivně oslovují vybrané střední školy jak zasíláním informačních materiálů o nabídce
studia, tak především osobním kontaktem, při němž pracovníci prezentují informace o studijních
programech.
Agronomická fakulta komunikuje se středními školami v oblasti propagace studia prostřednictvím absolventů dané střední školy. Fakulta uskutečnila prezentace na těchto středních školách – ISŠA – Integrovaná střední škola automobilní Brno, Albrechtova střední škola Český Těšín, Eko
gymnázium Labská Brno, FARmEKO VOŠ, SOŠ Jihlava (Ekologie a ŽP), Gymnázium Jiřího Wolkera
v Prostějově, PSŠ Letohrad (Geodézie a katastr nemovitostí), SPŠ a VOŠ, Sokolská 1, Brno (Technické
lyceum), SPŠ Brno, Purkyňova (Průmyslová ekologie), SPŠ Brno, Purkyňova (v rámci KD na SŠ),
SPŠ Hranice, SPŠ Sokolská, Brno, SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec (Ekologie a ŽP),
SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun, SŠ zemědělská a veterinární v Třebíči, SŠZE a SOU CHKT
Kostelec nad Orlicí, Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové, Střední průmyslová škola
v Přerově, Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, Střední škola zemědělská Přerov, SZeŠ
a SOŠ Poděbrady, p. o., Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Žákům Gymnázia
J. G. Mendela Brno a SPŠ potravinářství a služeb Pardubice bylo studium prezentováno v prostorách
univerzity, resp. fakulty. V květnu 2018 proběhlo v aule univerzity předávání maturitního vysvědčení
úspěšným žákům Gymnázia Mojmírovo náměstí v Brně. Agronomická fakulta vydává od roku 2017
tištěný newsletter AgRozhled s periodicitou dvakrát do roka. V rubrice Studium představuje žákům
středních škol studijní programy a obory fakulty a akce, které fakulta připravuje pro žáky středních škol. Je zde dán také prostor pro prezentaci partnerských středních škol a představení jejich
spolupráce s fakultou (ve třetím čísle 2018 SPŠ chemická Brno, ve čtvrtém čísle 2018 Gymnázium
Mojmírovo náměstí Brno). Tištěný newsletter je po vydání rozesílán na partnerské střední školy a při
prezentacích na středních školách je jedním z PR materiálů. V roce 2018 bylo podepsáno memorandum o spolupráci se Střední školou gastronomie a farmářství Jeseník. Mezi další akce spojené
s komunikací se středními školami patřily dny otevřených dveří na fakultě (3), kterých se zúčastnilo
cca 400 zájemců.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií komunikuje se studenty středních škol (kromě aktivní účasti na veletrzích „Gaudeamus“ a „Academia“) prostřednictvím tzv. roadshow na vybraných středních školách, kde sami studenti prezentují fakultu a potenciální uchazeči o studium
se tak mohou ptát přímo na otázky ze studentského života. Přímý kontakt s uchazeči o studium je
také zprostředkováván realizací dnů otevřených dveří v prostorách fakulty, které jsou koncipovány
více zážitkově než pouze informativně. Zájemcům o studium je nabízen přípravný kurz k přijímacím
zkouškám z cizího jazyka. Střední školy jsou oslovovány zasíláním elektronických i tištěných informačních materiálů.
Lesnická a dřevařská fakulta jako nástroj informovanosti o studiu a aktivitách fakulty využívá
realizace praxí studentů zejména středních lesnických škol na Školním lesním podniku Masarykův
les Křtiny. Pro studenty oboru „Lesnictví“ Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
pořádá pravidelně již několik let odborná zaměstnání na Ústavu lesnické a dřevařské techniky,
zaměřené na prohloubení teoretických a praktických znalostí a dovedností z oblasti vysoce mechanizovaných technologií lesní těžby, zakončené profesní kvalifikací 41-042-M. Již několik let fakulta
poskytuje svoje prostorové a personální kapacity pro krajské, příp. celoškolské kolo středoškolské
soutěže „Biologická olympiáda“. Další formou komunikace se středními školami jsou přednášky
zaměstnanců fakulty na vybraných středních školách, včetně přednášek o nabídce studia, zasílání informačních letáků o možnostech studia a výběru studijních programů, včetně umožnění
prohlídky výukových prostor a zázemí fakulty formou organizovaných exkurzí žáků středních
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škol. Zaměstnanci fakulty jsou pravidelně nominováni do komisí pro maturitní zkoušky, zejména
na Střední lesnické škole Hranice. Další formou je účast studentů fakulty v soutěžích pořádaných
pro střední a vysoké školy (např. Lesnická všestrannost, soutěže mysliveckých trubačů) a zapojení
fakulty do akcí lesní pedagogiky. Ústav nábytku, designu a bydlení se podílel na zavádění ECVET,
požadavků na studenty profesí truhlář, podlahář a čalouník. Současně fakulta organizuje soutěž
„Cena prof. Halabaly“ v oblasti designu nábytku, která je určena v jedné sekci pro studenty středních uměleckých škol se zaměřením na design nábytku a interiéru.
Provozně ekonomická fakulta spolupracuje s vybranými středními školami poskytujícími vzdělání
v ekonomické a informatické oblasti již více než deset let. Z důvodu měnící se demografické křivky bylo třeba uchopit spolupráci velmi úzce. V roce 2018 proběhl první ročník „Academic Day“,
setkání se zástupci středních škol (nejen stávajících kontaktních, ale ve velké míře i zcela nových).
Významně se tak rozšířilo portfolio partnerských středních škol. Úspěšné jsou jen dlouhodobé
vztahy a vztahy založené na osobních kontaktech. Na vybraných středních školách jsou pořádány
odborné přednášky a propagační akce v rámci roadshow a dalšího vzdělávání. Úspěšně byl zahájen koncept „Výška nanečisto na míru“, kdy byl vypsán individuální termín pro partnerskou školu
i s obsahem podle projeveného zájmu. Odpovídá to základnímu požadavku – osobní zkušenost potenciálního uchazeče s fakultou. Dále fakulta zve středoškolské studenty k návštěvě prostor fakulty
v rámci dnů otevřených dveří. Pro zájemce o studium informatiky pořádá fakulta odborný seminář
„Informatika naostro“ v několika odborných sekcích a úspěšným studentům těchto soutěží nabízí
možnost prominutí přijímací zkoušky. Od zimního semestru byl navýšen počet těchto aktivit pro
studenty středních škol, kdy všechny termíny byly plně obsazeny. Jedním z důležitých bodů byla
úspěšná propagace fakulty a nabízených studijních oborů pomocí vhodných komunikačních on-line
kampaní.
Zahradnická fakulta spolupracuje se středními školami v oblasti informování uchazečů o studium,
rozesílá informační tiskoviny na celou řadu odborných škol i gymnázií, uskutečňuje výjezdy na odborné školy v ČR i na Slovensku, a to zejména na ty, ze kterých se hlásí více studentů. Pro studenty
jsou organizovány tematicky zaměřené dny otevřených dveří. Pro školy, se kterými fakulta blíže
spolupracuje, pořádá odborné exkurze, nabízí zajímavé odborné přednášky apod. Zahradnická fakulta se rovněž účastní všech veletrhů zaměřených na pomaturitní vzdělávání v České republice
a některých i v zahraničí.
Institut celoživotního vzdělávání dlouhodobě spolupracuje se svými univerzitními cvičnými školami. Pravidelně je prostřednictvím elektronické komunikace seznamuje se svými aktivitami. Žáci
i učitelé SŠ jsou pravidelně zváni na „Den otevřených dveří VÚ ICV MENDELU“ a prezentace institutu
v rámci veletrhů vysokých škol (Brno, Praha, Nitra, Bratislava). Zástupci středních škol se pravidelně
účastní také mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE. O nabídce studia
informuje institut uchazeče o studium rovněž prostřednictvím www stránek, facebookového profilu VÚ ICV MENDELU (nárůst počtu fanoušků za rok 2018 o 11 %), inzerce a prezentace v titulech
orientovaných na uchazeče o VŠ studium (3 tištěné tituly a 8 on-line portálů).
Univerzita spolupracuje se středními školami také skrze studentský spolek ESN MENDELU v rámci
projektu „Erasmus in Schools“. Návštěvy jednotlivých škol spočívají v tom, že zahraniční studenti
prezentují své rodné země a popisují, jak žijí v České republice. Dále se společně baví o programu
Erasmus+ a snaží se se středoškolskými studenty navázat diskusi v angličtině o různých tématech,
např: Culture Awarness, European Citizenship. Poslední návštěva měla dobré ohlasy u místních
učitelů, žáků i zahraničních studentů.
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ZAMĚSTNANCI
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6.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci tab. 19, 20, 21, 22, 23, 24
V roce 2018 došlo k nárůstu počtu žen v rozhodovacích pozicích na univerzitě. Na úrovni rektorátu bylo složení prorektorů ještě v roce 2017 ryze mužské, v roce 2018 přibyly 3 ženy na pozici
prorektorek (celkově je na MENDELU 5 prorektorů) a pozici nejvyšší zastává od roku 2018 také
žena. Zastoupeny jsou ženy ve vyšší míře i na jednotlivých fakultách, na 4 z nich se zvýšil počet
žen ve funkci proděkanek. Celkově ženy obsadily 7 pozic z celkového počtu 18, přičemž ještě v roce
2017 byly pouze 3 ženy proděkanky. Tato tendence zvýšení počtu žen v rozhodovacích funkcích se
týká také členů akademických senátů, neboť v roce 2018 bylo členkami senátu 28 žen oproti roku
předchozímu, kdy bylo členkami 20 žen.
V roce 2018 se zvýšil o 10 % počet neakademických vědecko-výzkumných pracovníků (fyzických
osob) a souhrn jejich úvazků narostl o 29 %. Mezi akademickými pracovníky byl zaznamenán úbytek
fyzických osob (cca 3 %), ale současně mírně vzrostl počet skutečně odpracovaných hodin akademických pracovníků za sledované období.
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Obr. 15: Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků
na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2013–2018
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I přes snahy univerzity se nedaří dlouhodobě navýšit počet profesorů a docentů ve srovnání s vysokým podílem odborných asistentů. Zatímco počet profesorů a docentů v podstatě stagnoval, počet
odborných asistentů vzrostl meziročně o 6,7 %. Jelikož celkový počet akademických pracovníků
meziročně vzrostl o 4,3 %, je zde patrný mírně snížený podíl profesorů a docentů na celkovém počtu akademiků. U vědeckých pracovníků došlo naopak k meziročnímu poklesu, a to o 10,7 %. Jako
pozitivní jev lze hodnotit meziroční zvýšení podílu v zastoupení žen akademických a vědeckých
pracovníků, a to o 6,4 %.
Z pohledu věkové struktury akademických i vědeckých pracovníků nedochází k výrazným výkyvům. V roce 2018 z pohledu absolutních čísel nejvíce vzrostl počet pracovníků ve věkové skupině
30 – 49 let, ve které se také zvýšil počet profesorů o 2 a počet docentů o 5.
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Obr. 16: Věková struktura akademických pracovníků na Mendelově univerzitě v Brně v roce 2018

6.2 Kariérní řád, motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců
v závislosti na dosažených výsledcích
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Kariérní řád byl vydaný formou směrnice č. 7/2012 dne 5. prosince 2012, č. j. 27321/2012-980,
(dále „směrnice“) s účinností od 1. ledna 2013. Tato směrnice je základním kamenem pro vytváření
podmínek kariérního růstu zaměstnanců MENDELU, plánů kariérního růstu akademických pracovníků jednotlivých součástí univerzity, individuálních plánů kariérního růstu akademických pracovníků,
motivačních programů součástí včetně finančních pobídek a hodnocení akademických pracovníků.
Na Agronomické fakultě je zaveden motivační systém pro akademické pracovníky, který reflektuje jejich publikační výkon v oblasti vědy a výzkumu. Pro rok 2018 je založen na počtu publikací v kategorii časopisu dle Web of Science. Podrobnosti jsou upraveny v rozhodnutí děkana AF
č. 2/2018 – Motivační program akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Kritéria hodnocení pro určení výše finanční pobídky byla stanovena pevnou finanční
částkou (se zohledněním spoluautorských podílů) pro autory publikace v časopisech s impaktním
faktorem ve Web of Science v kategoriích Q1 a Q2 příslušného oboru.
Na Lesnické a dřevařské fakultě roli motivačního programu plní systém evaluací pracovníků fakulty
formou bodování pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Vedoucí ústavů hodnotí rovněž přínos
zaměstnanců v rámci projektové činnosti a podávání projektových žádostí a získávání nových projektů. Výstupy pak slouží jako podklad pro vedoucí zaměstnance při odměňování. Kvantifikace výše
odměn je dána finančními možnostmi ústavů.
Provozně ekonomická fakulta má vytvořen stabilní motivační program, který je ošetřen vyhláškou
děkana. V roce 2018 vznikla vyhláška děkana č. 3/2018, o finanční podpoře tvůrčí činnosti na PEF
MENDELU, která nahradila vyhlášku č. 1/2017. Vyhláška zahrnuje jednotlivé nástroje podpory motivace zaměstnanců fakulty k tvůrčí činnosti. Konkrétně jsou finančně odměňovány publikace v časopisech s nenulovým impakt faktorem v databázi Web of Science, odměna náleží pracovníkům, jimž
vzroste počet citací jiným autorem v databázi Web of Science, rovněž jsou odměňováni pracovníci,
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kteří získají externí výzkumný projekt. Hodnoceno je také úspěšně ukončené habilitační řízení či
řízení ke jmenování profesorem a v rámci motivačního programu je možno individuálně požádat o finanční příspěvek na aktivní účast na vědecké konferenci. Mimořádný příspěvek na podporu tvůrčí
činnosti až do výše 200 000 Kč může být udělen skupině pracovníků PEF MENDELU dosahující dlouhodobě výsledků tvůrčí činnosti nadprůměrné kvality. V rámci každoročního vyhodnocování tvůrčí
činnosti na fakultě jsou rovněž vypláceny jednorázové odměny dle přínosu jednotlivých pracovníků
v oblasti publikační činnosti na fakultě za uplynulé období na základě tzv. Metodiky 17+. Lze také
zmínit „Cenu profesora Sojky“ a „Cenu Tomáše Kotrby“ za významný vědecký počin, v jejichž rámci
fakulta odměňuje akademické pracovníky a doktorandy za mimořádné úspěchy v tvůrčí oblasti.
Zahradnická fakulta naplňuje obsah a cíle Kariérního řádu MENDELU každoročním zpracováním motivačního programu, který byl pro rok 2018 zveřejněn jako vyhláška děkana č. 1/2018 – Motivační
program ZF MENDELU pro rok 2018. Tímto programem byly vytvořeny základní podmínky pro
podporu kariérního růstu akademických pracovníků a dále pak podmínky pro podporu vědecko-výzkumných, tvůrčích a publikačních aktivit u akademických pracovníků i doktorandů ZF. V daném
roce byly zohledněny a finančně ohodnoceny zejména vědecko-výzkumné, tvůrčí a publikační aktivity akademických pracovníků i doktorandů dle počtu získaných bodů v RIV a RUV za aktuální
hodnocené období, dosažení vědeckého titulu a vědecko-pedagogické kvalifikace. Odměna dle stanovených kritérií byla rovněž přiznána za získání externího projektu evidovaného v Centrální evidenci projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, inovačního voucheru, projektu Státního
zemědělského a intervenčního fondu nebo zahraničního výzkumného projektu a současně také
za pedagogické aktivity nutné pro rozvoj nových studijních oborů.
V roce 2018 vydal děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií nařízení děkana
č. 2/2018 – Motivační program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků FRRMS.
Mimořádnými odměnami mohou být oceněni zaměstnanci fakulty, kteří buď úspěšně ukončili habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, nebo zveřejnili článek v impaktovaném časopise, řešící problematiku regionálního rozvoje nebo mezinárodních teritoriálních studií (podrobněji
v předmětném nařízení děkana). Z nařízení dále vyplývá, že každý ústav je povinen jako celek
za dva roky vyprodukovat minimálně trojnásobný počet publikací, než činí součet úvazků všech
jeho interních akademických pracovníků, a akademický pracovník je povinen každoročně publikovat
v přepočtu na celý úvazek minimálně dvě publikace v časopisech v databázích Scopus nebo Web of
Science či vydat odbornou knihu (nebo jednotlivé kapitoly), a to mimo MENDELU nebo na MENDELU
v angličtině.
Motivační nástroje Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro odměňování pracovníků v závislosti na dosažených výsledcích jsou upraveny nařízením ředitelky č. 1/2018 – Motivační program vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
MENDELU pro rok 2018 a nařízením ředitelky č. 2/2018 – Kritéria hodnocení pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků. Kritéria hodnocení jsou určena k evaluaci
akademických pracovníků v oblasti přímé a nepřímé výukové činnosti a vědecko-výzkumné činnosti.
Motivační program je určen k podpoře řízení kariéry akademických pracovníků při zvyšování a prohlubování kvalifikací, vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Program je rozdělen do tří oblastí:
(1) zvyšování a prohlubování kvalifikací akademických pracovníků, (2) vědecko-výzkumná činnost
akademických pracovníků a (3) publikační činnost akademických pracovníků.
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6.3 Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků
MENDELU klade důraz zejména na rozvíjení kompetencí mladých akademických pracovníků a doktorandů. Péčí Oddělení dalšího odborného vzdělávání ICV byly v roce 2018 realizovány 2 kurzy
„Základy vysokoškolské pedagogiky“ zaměřené na rozvoj pedagogických a didaktických kompetencí
akademických pracovníků MENDELU. Jarního běhu (rozsah 50 hodin) se účastnilo 24 posluchačů,
z nichž 22 kurz úspěšně ukončilo a získalo osvědčení. Podzimního kurzu (s rozšířením o individuální
konzultace celkem 80 hodin) se účastnilo 10 posluchačů, z nichž 8 kurz úspěšně ukončilo a získalo
osvědčení. Jednotlivé fakulty v rámci mezinárodních projektů uspořádaly několik přednášek, na kterých v pozici lektorů vystoupilo mnoho významných zahraničních vědců a akademiků (např. na LDF
Pablo M. Pinto, Douglas Sheil, Viktor G. Gorshkov). Zaměstnanci tak měli možnost inspirovat se prezentačními a pedagogickými dovednostmi a schopnostmi jednotlivých přednášejících. Doktorandi
se dále mohli účastnit „Kurzu základů vědecké práce“, organizovaného AV ČR.

6.4 Genderová rovnost zaměstnanců
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Nediskriminace a genderová rovnost je zakotvena v Etickém kodexu MENDELU, konkrétně v bodě 6:
„Každý zaměstnanec univerzity odmítá diskriminaci na základě rasy, ideologie, náboženství, národnosti, státní příslušnosti, věku, pohlaví, sexuální orientace nebo fyzického handicapu.“ A dále
v bodě 11: „Zaměstnanec univerzity odmítá sexuální obtěžování i nátlak.“ Rovný přístup k zaměstnancům zahrnující obecně i genderovou rovnost deklaruje dále v rámci hodnocení zaměstnanců
také Kariérní řád.
K účasti žen v rozhodovacích orgánech univerzity lze uvést, že v roce 2018 byla do funkce rektora
zvolena první žena v téměř stoleté historii MENDELU – prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., a tři pozice z pěti prorektorů zastávají ženy. MENDELU má široké zastoupení žen také v komisích zřízených
rektorem. Mendelova univerzita v Brně se jako první veřejná vysoká škola v České republice rozhodla
provést analýzu odměňování mužů a žen pomocí nástroje LOGIB, který je součástí projektu „22 %
k rovnosti“ pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. První výsledky srovnání v odměňování akademických pracovníků budou známy v roce 2019.
V roce 2018 bylo nově vytvořeno rektorátní pracoviště Oddělení řízení lidských zdrojů, jehož hlavní
náplní je tvorba a implementace celouniverzitní strategie rozvoje lidských zdrojů, institucionální
nastavení podmínek řízení a kariérního rozvoje lidských zdrojů. Součástí pracovní náplně pracoviště je agenda související s oceněním Evropské komise HR Excellence in Research Award a strategií
řízení lidských zdrojů HRS4R, která zaručuje vědecko-výzkumným pracovníkům v rámci ERA rovné
zacházení na institucích, které HRS4R implementují (vycházející z principů zakotvených v Evropské
chartě pro výzkumné pracovníky). Nediskriminace a rovné zacházení je jedním z principů ukotvených ve zmíněné chartě.
Univerzita se zabývá i problematikou sexuálního a genderově podmíněného obtěžování. Na podzim
2018 bylo pracovní skupině HR Award představeno opatření, které se sexuálním a genderově podmíněným chováním zabývá, a to včetně postupu pro řešení případů obtěžování. Univerzita navázala
spolupráci s odbornicemi na danou problematiku (doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Mgr. Jana
Dvořáčková, Ph.D.) a koordinátorkou genderové agendy na Odboru personálním a státní služby
MŠMT (Veronika Fajmonová). Opatření by mělo být schváleno v roce 2019 a současně by měl být
navržen i systém školení, který bude veden zmíněnými odbornicemi na tuto problematiku.
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6.5 Péče o zaměstnance
6.5.1 Stravování a další služby pro zaměstnance tab. 16
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Správa kolejí a menz (dále „SKM“) zajištuje v rámci své hlavní činnosti také stravovací služby pro zaměstnance a hosty univerzity. Hlavním stravovacím provozem v Brně, který slouží jak pro studenty,
tak pro zaměstnance, je menza J. A. Komenského, kde se většina stravy připravuje. Odtud se rozváží
do dalších výdejen na území města. Výdejny se nacházejí ve všech ubytovacích zařízeních (Tauferovy
koleje, Akademie, J. A. Komenského) a jsou přístupné pro všechny zaměstnance. Z důvodu rychlejšího odbavení zaměstnanců, kteří mají omezený čas pro návštěvu stravovacího zařízení, je v areálu
univerzity Zemědělská výhradně zaměstnancům k dispozici jídelna v pavilonu O. Samozřejmě se
zaměstnanci mohou stravovat společně se studenty i v atraktivním prostředí menzy v pavilonu X
nebo mohou navštívit pizzerii v přízemí budovy O, kde je pizza připravována na počkání. Z důvodu
občasných problémů se zajištěním celého sortimentu vydávaných druhů jídel byl na zaměstnanecké
jídelně v pavilonu O ponechán objednávkový systém, přestože má minimální využití.
Jídelníček na jednotlivé dny zahrnuje sortiment jídla v různých cenových hladinách. Standardně je
k dispozici 6–7 druhů jídel, z toho je jedno bezmasé, a dále několik druhů jídel minutkového typu,
v areálu Zemědělská je možné si vybrat z 10 druhů pizzy. Některé druhy jídel jsou s volitelnou
přílohou (příloha není v ceně pokrmu). Dále je v nabídce k hlavnímu jídlu doplňkový sortiment jako
polévky, saláty, nápoje, dezerty, různé cukrovinky, případně káva. Zaměstnanci mají dále možnost
stejně jako studenti využít služeb několika bufetů. V nabídce je rozmanitý sortiment rychlého občerstvení či zboží s možností výběru zdravých potravin.
Dalším stravovacím provozem sloužícím studentům i zaměstnancům je menza v Lednici, která poskytuje výběr ze 3 druhů jídel plus doplňkový prodej polévky a 2–3 druhů salátů. Systém je nastaven
jako objednávkový, bez objednávky je k dispozici omezený počet porcí.
Pro slavnostní účely nabízíme v objektu O v areálu Zemědělská moderně vybavený salonek pro
cca 40 osob a menší salonek pro cca 20 osob.
Pro zaměstnance poskytujeme taktéž ubytování, a to především pro hostující zaměstnance z jiných
vysokých škol a zahraničních univerzit. V Brně jsou k dispozici hotelové pokoje vybavené vlastním
sociálním zařízením na koleji Akademie a na koleji J. A. Komenského, v Lednici jsou hosté univerzity
ubytováni na koleji Zámeček, která slouží i pro rekreaci všech zaměstnanců MENDELU.
Rekreační zařízení univerzity slouží k odpočinku a regeneraci zaměstnanců. Ve spolupráci s odborovými organizacemi Vysokoškolského odborového svazu mohou zaměstnanci využít rekreační
pobyty na VRS Karlov pod Pradědem a RS Křižánky. Dvě rekreační střediska, která univerzita vlastní,
jsou zaměstnancům k dispozici po celý rok, a to nejen k soukromé rekreaci, ale i pro tzv. výjezdní zasedání pracovních skupin. Rekreační střediska jsou nabízena rovněž pro výměnnou rekreaci
partnerským univerzitám a také široké veřejnosti. V provozování výukového a rekreačního střediska
v Karlově pod Pradědem (Jeseníky) došlo ke změně. Provoz střediska zajišťuje nájemce na základě
nájemní smlouvy. V rámci zvýšení atraktivity střediska se starají nájemci střediska o ohradu s kamerunskými ovcemi, v provozu jsou dřevěné prolézačky a houpačky pro děti, skákací trampolína,
venkovní bazén a travnaté hřiště pro míčové hry. V zimním období byl společně s CSA uskutečněn
3. ročník lyžařského kurzu pro zaměstnance napříč celou univerzitou pod vedením zkušených lyžařských instruktorů. V letní i zimní sezoně je v Karlově organizován tábor pro rodiče s dětmi. O pobyt
v rekreačním středisku v Křižánkách (Vysočina) je tradičně velký zájem ze strany zaměstnanců s rodinami s malými dětmi, ale i bývalých zaměstnanců, kteří zde tráví klidnou dovolenou zaměřenou
zejména na turistiku, cyklistiku a relaxaci.
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Agronomická fakulta pořádá pod záštitou Kariérního centra jak pro studenty, tak pro zaměstnance
několikrát ročně tzv. koučovací zóny. Jedná se o workshopy formou individuálního koučování v délce 45 minut se zaměřením na podporu v oblasti kariéry a osobního rozvoje.

6.5.2 Podpora rodičů mezi zaměstnanci
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MENDELU nabízí svým zaměstnancům různé výše úvazků (s možností pracovat např. jen určité dny
v týdnu) a pružnou pracovní dobu, což usnadňuje sladění pracovních a dalších povinností zaměstnanců univerzity. Nad zákonný rámec se v čl. 8 kolektivní smlouvy univerzita zavázala poskytovat
pracovní volno bez náhrady mzdy zaměstnancům, kteří o ně písemně požádají po skončení rodičovské dovolené, a to nejvýše do 4 let věku dítěte nebo z důvodu péče o děti do 15 let věku v době
školních prázdnin (v případě osamělé zaměstnankyně/zaměstnance i mimo školní prázdniny), čímž
vychází univerzita vstříc všem zaměstnancům, kteří jsou rodiči.
Oddělení řízení lidských zdrojů provedlo v červnu 2018 v rámci připravované Gap analýzy (potřebné pro udělení ocenění HR Excellence in Research Award) online průzkum mezi zaměstnanci.
Průzkumu se zúčastnilo téměř 500 respondentů, což představuje více než 27 % z celkového počtu
zaměstnanců. Velmi pozitivní ohlas byl zaznamenán v odpovědích na otázku, zda pracovní podmínky na MENDELU umožňují sladit pracovní a rodinný život, například s ohledem na péči o děti nebo
rodinné příslušníky, neboť 78 % odpovědí bylo kladných.
Univerzita zřídila a od roku 2012 provozuje vlastní mateřskou školu Hrášek, která funguje celoročně
včetně letních prázdnin a je zařazena do sítě mateřských škol registrovaných MŠMT. Kapacita mateřské školy je 40 dětí, umístěných ve dvou komfortně vybavených třídách s příslušným zázemím
a vlastní oplocenou zahradou. Při přijímání dětí do MŠ je dána přednost dětem zaměstnanců a studentů univerzity. MŠ je trvale obsazená. MŠ je schopna přijímat i dvouleté děti.
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7
INTERNACIONALIZACE
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7.1 Podpora účasti studentů na zahraničních mobilitních programech
tab. 25, 26, 27

Zvýšení počtu studentů vyjíždějících na studijní pobyty a stáže je jedním z trvalých úkolů v oblasti internacionalizace. Jedním ze způsobů, jak zvyšovat povědomí studentů o možnostech účasti v rámci
zahraničních mobilitních programů, je organizace propagační akce „Mobility Days“. Prostřednictvím
Mobility Days studenti získali informace o možnostech studia a pracovních stáží v rámci programu
Erasmus+, ale i možnosti výjezdů v rámci bilaterálních dohod a přes program CEEPUS. Studenti se
dozvěděli, do kterých zemí je možné vycestovat, byli rovněž informováni o výběru univerzit a způsobu získání stáže. Současně byly prezentovány i podmínky mobilit a jejich finanční podpora.
O možnostech výjezdů do zahraničí se studenti mohli dozvědět také na akci „International Fest“, organizované zejména Magistrátem města Brna a studentským klubem ESN MENDELU. Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace mělo možnost v roce 2018 na International Festu prezentovat jak programy, které jsou zajímavé a typické pro MENDELU, tak i možnosti výjezdů do zahraničí.

7.2 Integrace zahraničních členů akademické obce
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V roce 2018 bylo nově vytvořeno Oddělení řízení lidských zdrojů, mezi jehož činnosti patří i agenda
související s cenou Evropské komise HR Excellence in Research Award a strategií řízení lidských
zdrojů HRS4R, která zaručuje vědecko-výzkumným pracovníkům v rámci ERA rovné zacházení
na institucích, které HRS4R implementují. V rámci procesu, který předcházel udělení uvedeného
ocenění, vznikl dvouletý akční plán na roky 2019 a 2020 a jednou z akcí v tomto plánu je „zlepšení webu“, které zahrnuje tvorbu dvou nových sekcí na webových stránkách univerzity, a to pro
podporu výzkumu a pro zaměstnance – obě sekce budou zhotoveny v roce 2019 dvojjazyčně, aby
napomohly lepší integraci zahraničních zaměstnanců.
Již v roce 2018 byly do anglického jazyka přeloženy důležité dokumenty týkající se postavení zaměstnanců, zejména vnitřní předpisy univerzity (statut, řád výběrového řízení, řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem atd. i další důležité dokumenty, např. etický kodex). Univerzita
se v rámci centralizovaného rozvojového projektu Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ) zabývala internacionalizací
prostředí VŠ ve smyslu naplnění legislativních požadavků kladených na zaměstnavatele, s čímž souvisí i poradenská činnosti na Oddělení personálním a sociálním. Vedoucím jednotlivých pracovišť,
kteří mají zájem zaměstnávat cizince, je zde poskytována konzultační činnost v oblasti získávání
pobytových oprávnění apod. Ke snazší integraci zahraničních pracovníků napomáhají mimo jiné
i formuláře, návody a pracovněprávní dokumenty dostupné v anglickém jazyce, stejně jako anglická
mutace dílčích univerzitních webů, čímž se některé služby staly pro zahraniční kolegy dostupnější
(např. univerzitní sporty skrze web Centra sportovních aktivit MENDELU). Pokračující snahu o integraci mezinárodní komunity podpořily také zpětnovazební formuláře, které jsou nově dostupné
také v anglické verzi.
Zahraničním hostům jsou nadále distribuovány materiály usnadňující orientaci nejen na MENDELU,
ale i v Brně a obecně v ČR. Oddělení personální a sociální v součinnosti s Oddělením mezinárodních
vztahů a internacionalizace (dále „OMVI“) informuje zahraniční zaměstnance o možnostech účasti na seminářích pořádaných Jihomoravským regionálním centrem na podporu integrace cizinců,
které je v kontaktu prvotně s OMVI, jedná se např. o kurzy češtiny, seminář k vyplnění daňového
přiznání apod. (např. Survival Kit Regionální rozvojové agentury jižní Moravy).
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OMVI má zájem na tom, aby se přijíždějící zahraniční členové co nejlépe začlenili do prostředí
univerzity, nehledě na to, zda se jedná o několikadenní návštěvu, nebo pobyt na celý semestr. Pro
přijíždějící zaměstnance organizuje OMVI prohlídku areálu univerzity a schůzky se zaměstnanci
MENDELU relevantní zaměření zahraničního hosta.
MENDELU také podporuje odlišné kultury. V rámci „Afrického týdne“ letos opět navštívila naši univerzitu velvyslankyně Ghany v ČR paní Virginia Hesse, aby zde slavnostně zahájila start Afrického
týdne na oslavu a podporu africké jednoty. Na programu bylo několik prezentací, studenti pro veřejnost připravili typické africké pokrmy a na závěr se sešli s rektorkou MENDELU.
Co se týká přijíždějících zahraničních studentů, na jejich integraci se kromě OMVI výrazně podílejí
i členové Erasmus Student Network (ESN) MENDELU. Pro přijíždějící výměnné studenty je každý
semestr připraven „Welcome Week“, během kterého jsou studenti nejen seznámeni s prostředím
univerzity a veškerými administrativními záležitostmi, ale zejména mají během společných aktivit
možnost poznat sebe navzájem a členy ESN. Mezi další aktivity ESN, do nichž se přijíždějící zahraniční studenti mohou zapojit, patří i „social inclusion“ aktivity. „Social team“, který se v tomto roce
rozšířil, se díky svým veřejně prospěšným akcím a projektům stal jednou z nejlepších sekcí zaměřujících se na tyto akce v celé Evropě. Dalším úspěchem bylo zahájení aktivit „Erasmus in Schools“,
během nichž zahraniční studenti přednášejí na středních školách o svých zemích a zkušenostech
ze zahraničí. Velmi oblíbenou akcí je také „Café Lingea“, kdy studenti zábavnou formou učí svůj
rodný jazyk ostatní studenty a zájemce z MENDELU. Podobných aktivit se každý semestr organizuje
na MENDELU několik. K výročí 20 let Erasmu se letos konala akce „20 let Erasmu“ v brněnském
klubu Fléda. Akci pořádaly společně 3 brněnské univerzity: MENDELU, MUNI a VUT. Na programu
byly nejen zábavné aktivity a DJ, ale opět zde byla příležitost pro seznámení Erasmus studentů
s českými studenty a pro výměnu informací.
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8
VÝZKUMNÁ,
VÝVOJOVÁ,
UMĚLECKÁ
A DALŠÍ TVŮRČÍ
ČINNOST
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8.1 Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti
Tvůrčí a vzdělávací činnost Agronomické fakulty vychází především z vazby na studijní plány jednotlivých studijních programů a na akreditované obory habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem. Podporou kvalifikačního růstu pracovníků, ve kterém jsou zohledňovány výsledky pedagogické i tvůrčí činnosti, se fakulta snaží zajistit pro výuku jednotlivých předmětů odborníky
s prokazatelnými výsledky vědecko-výzkumné práce. Garanti studijních programů, ale i jednotlivých
předmětů musí splňovat standardy pro akreditace, kde je podmínkou také prokazatelná tvůrčí činnost. To dává dobrý předpoklad propojení činnosti vzdělávací a tvůrčí. Propojenost uvedených oblastí je zajišťována mj. zapojováním studentů do tvůrčí činnosti při zpracovávání kvalifikačních prací
a zapojováním studentů do výzkumných týmů fakultních pracovišť. Nejvyšší intenzita tohoto propojení je uskutečňována prostřednictvím účasti studentů v řešení výzkumných projektů IGA AF, kde
jsou pro podporu tvůrčí činnosti na základě grantové soutěže využívány prostředky určené na specifický výzkum. K prezentaci výsledků tvůrčí činnosti je pro studenty fakultou organizována soutěžní
konference „MendelNet“, kde je mimo jiné hodnocena i odborná úroveň prezentované problematiky.
Výsledky tvůrčí činnosti pracovníků a studentů fakulty jsou následně přenášeny do pedagogického
procesu na všech úrovních. Nedílnou součástí vzdělávací činnosti je tak obohacení vyučovaných
předmětů o výsledky tvůrčí činnosti. Inovace obsahové náplně předmětů je podporována i cestou
různých projektů a účastí externích odborníků z oblasti výzkumu a praxe ve výuce.
Lesnická a dřevařská fakulta propojuje tvůrčí a vzdělávací činnost zejména prostřednictvím výstupů z řešených a ukončených projektů zaměřených na modernizaci a inovaci výuky. Fakulta
byla úspěšným řešitelem řady projektů OP VK a je také zapojena do celouniverzitních projektů OP
VVV (ESF), jejichž výstupy (vysokoškolské učebnice, skripta, inovované přednášky a cvičení, multi
mediální učební pomůcky, komplexní exkurze a další) byly vytvořeny s významným využitím výsledků vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti autorů a jejich týmů. Řada řešitelů projektů zapojuje
studenty formou zadávání závěrečných prací všech stupňů, což výrazně zvyšuje kvalitu a aplikační
potenciál. Nedílnou součástí propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti je především aktivní účast studentů při řešení projektů Interní grantové agentury (dále „IGA“). Prostřednictvím IGA je každoročně
pořádána konference „SilvaNet – WoodNet“, která umožňuje zvláště studentům doktorských studijních programů představit vlastní projekty, diskutovat o dané problematice a konzultovat metodické
postupy. Také však studenty připravuje na prezentace vlastních výsledků na vědeckých národních
a mezinárodních konferencích, seminářích apod.
V souladu s akreditovanými studijními programy a obory bylo na Provozně ekonomické fakultě
definováno 5 samostatných výzkumných týmů s vlastními rozpočty i vedoucími:
• Bioekonomické modelování, statistika, ekonometrie, biometrika, analýza rizik;
• Podpora procesu rozhodování založeného na analýze prostorových dat;
• Spotřebitelské chování a kvalita života;
• Zdanění, harmonizace, fiskální koordinace, zdanění životního prostředí;
• Zranitelnost finančních trhů, anomálie, rizika.
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Vedoucí i členové těchto výzkumných týmů jsou motivováni nejen k vysoké kvalitě výsledků tvůrčí
a projektové činnosti, ale také k aktivnímu zapojení talentovaných studentů doktorských a magis
terských studijních programů. Výše zmíněné výzkumné týmy reflektují oblasti vzdělávání fakulty,
a to konkrétně management, účetnictví, ekonometrii, operační výzkum, statistiku a datové vědy,
finance, mikroekonomii, makroekonomii, veřejnou ekonomii, marketing a obchod a podnikovou
ekonomiku.

2018

Vzdělávací činnost je na Zahradnické fakultě dlouhodobě systematicky propojena s řadou tvůrčích aktivit, které pokrývají oblasti zahradnické produkce i zahradní a krajinářské architektury.
Dlouhodobá orientace fakulty je zaměřena na tvorbu a hodnocení diverzity vybraných zahradnických druhů a jejich studium, hodnocení, úchovu v rámci genetických zdrojů, jejich využití ve šlechtitelských programech. S ohledem na resortní strategie se do popředí zájmu dostává také studium
komplexu biologických vlastností posklizňových procesů jakosti plodů, studium rezistence k biotickým a abiotickým patogenům a uplatnění nanotechnologií v zahradnictví. Nedílnou součástí
dlouhodobého zaměření je rozvoj výzkumu ekologie krajiny, včetně studia biotechniky vegetačních
prvků pro potřeby zahradní a krajinářské architektury. Výsledky výzkumné a tvůrčí činnosti získané
v rámci řešení projektů jsou bezprostředně promítnuty do učebních schémat realizovaných v rámci
vzdělávacího procesu. O nově získané poznatky je vedle přednášek pravidelně doplňována studijní
literatura, e-learningové opory i multimediální učební pomůcky. K přímému propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti a zvýšení atraktivnosti bakalářských a magisterských studijních programů přispívá
také rozvíjející se spolupráce s veřejnou, komerční a neziskovou sférou (produkční zahradnické
firmy, profesní organizace a svazy atd.). Na fakultu tak bylo v roce 2018 přizváno více než 30 externích odborníků z ČR i zahraničí, kteří byli zapojeni do přímé výuky. Opomíjet nelze ani přímou
účast těchto odborníků ve Vědecké radě fakulty, kde napomáhají při formování výzkumných aktivit
fakulty i nově schvalovaných studijních programů. V roce 2018 se fakulta zapojila společně s dalšími součástmi MENDELU do uspořádání „Kariérního dne 2018“, který byl realizován za účasti firem
a zástupců orgánů státní správy i samosprávy, s cílem umožnit snadnější uplatnění absolventů
na trhu práce. Mimo to fakulta trvale prohlubuje a rozvíjí nabídku a síť partnerů pro zajištění praxí
svých studentů.
Vědecko-výzkumná činnost Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií byla také v roce
2018 zaměřena na obory, které svými nosnými tématy souvisejí s regionálním rozvojem a mezinárodními studiemi v oblastech ekonomických, sociálních a environmentálních věd. Multioborové
vzdělání a zaměření vědecko-výzkumných a akademických pracovníků umožňovalo komplexní
pohled na aktuální témata. Spolupráce mezi pracovníky jednotlivých ústavů současně vytvářela předpoklady pro různé přístupy k řešeným aktuálním i dlouhodobě studovaným problémům.
Systematická vědecko-výzkumná činnost v jednotlivých skupinách oborů, souvisejících se zaměřením fakulty, vytvářela rovněž dobré podmínky pro aktualizaci informací, které byly v roce 2018
předávány studentům jak v rámci předmětů stávajících, tak v rámci předmětů nově připravovaných.
Tento komplexní přístup k tvůrčí činnosti rovněž zajišťoval kvalitní inovaci předmětů nynějších
akreditovaných studijních programů „Regionální rozvoj“ a „Mezinárodní teritoriální studia“. V roce
2018 se fakulta zaměřila především na:
• podporu týmů, které řešily v základním i aplikovaném výzkumu grantové projekty různých
poskytovatelů NAZV, GA ČR a TA ČR;
• pokračování hodnocení vědecko-výzkumné činnosti pracovníků fakulty dle dlouhodobě
nastavených kritérií hodnocení kvality, které od roku 2014 vycházelo z Metodiky Rady
pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a v roce 2018 bylo doplněno o nový Motivační program
(nařízení děkana č. 2/2018);
• kvalifikační a kariérní růst mladých vědecko-pedagogických pracovníků, který byl podporován
formou jejich účasti na národních a mezinárodních konferencích; tyto zkušenosti zvyšovaly
schopnosti asistentů a odborných asistentů prezentovat výsledky vlastního výzkumu před
odbornou veřejností;
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• podporu publikační činnosti dosažených výsledků výzkumu v odborných knihách a vědeckých
časopisech zařazených do databází Web of Science Core Collection a Scopus;
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• podporu podávání multioborově zaměřených projektů do národních i mezinárodních grantových
agentur (např. GA ČR, TA ČR INTERREG EUROPE aj.);
• organizaci pracovních seminářů, na psaní publikačních výstupů do časopisů hodnocených
především v databázích Web of Science Core Collection a Scopus, na podporu vědeckých aktivit
nejenom akademických pracovníků, ale současně i studentů bakalářského i magisterského
stupně.
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání věnuje trvale pozornost zapojení předních
odborníků do výuky ve všech bakalářských a navazujících studijních programech. Jedná se o formu pravidelné výukové činnosti či mimořádných přednášek a seminářů. Velmi žádané jsou také
exkurze na smluvní pracoviště (např. Výchovný ústav se střední odbornou školou Velké Meziříčí,
Mendelovo muzeum v Brně, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Sekaninova 1, Brno). Realizovány byly také semináře a přednášky za účasti odborníků
z praxe, např. na téma alternativní zdroje výživy, zdravý životní styl atd.). Studenti měli rovněž
možnost podílet se prostřednictvím grantové soutěže („Interní grantová soutěž ICV MENDELU“)
na tvůrčí činnosti akademických pracovníků vysokoškolského ústavu a realizovat svoje závěrečné
práce ve spolupráci se zástupci aplikační sféry.

8.2 Zapojení studentů bakalářských a magisterských, resp. navazujících
magisterských studijních programů do tvůrčí činnosti

105

Zapojování studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia probíhá na Agronomické
fakultě primárně prostřednictvím řešených výzkumných projektů (GA ČR, HORIZONT 2020, IGA,
NAKI II., NAZV, TA ČR a dalších), jejichž řešiteli / spoluřešiteli / dalšími pracovníky na projektu jsou
vedoucí/školitelé jejich závěrečných prací. Studenti magisterských studijních programů jsou zapojováni do tvůrčí činnosti na fakultě zejména prostřednictvím projektů Interní grantové agentury.
Studenti obou typů studijních programů zapojení do výzkumných aktivit jednotlivých pracovišť se
podílejí na publikačních aktivitách a zároveň řeší své bakalářské a diplomové práce. Tvůrčí činnost
studentů je podporována nejen uvnitř fakulty, ale i vně, a to formou nabídek mobilit studentů. Ty
zahrnují hlavně krátkodobé a dlouhodobé studijní pobyty, stáže i intenzivní programy a letní školy.
Zahraniční pobyty v roce 2018 probíhaly především v rámci programu Erasmus+ s podporou projektových prostředků a na základě bilaterálních dohod. Pro zapojení studentů všech forem a stupňů
studia do tvůrčí činnosti a smluvního výzkumu na fakultě jsou využívána také výuková a účelová
zařízení univerzity a fakulty – Školní zemědělský podnik Žabčice, Botanická zahrada a arboretum
a Výzkumná pícninářská stanice ve Vatíně.
Studenti navazujících magisterských studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty jsou zapojováni do tvůrčí činnosti především formou řešení projektů IGA. Řada studentů participuje
také na realizaci standardních výzkumných projektů řešených vědeckými a akademickými pracovníky fakulty. Výsledky své tvůrčí práce studenti představují na tradiční studentské konferenci
„SilvaNet – WoodNet“, každoročně pořádané IGA, nebo také na standardních vědeckých konferencích. Studenti umělecky zaměřených studijních programů prezentují svou tvorbu na různých
přehlídkách, soutěžích (např. „Cena prof. Halabaly“, „Stavby s vůní dřeva“, „Národní cena studentský
design“), veletrzích nábytku (např. „Mobitex“), výtvarných výstavách („Land Art“) apod., kde za svou
práci pravidelně získávají prestižní ocenění.
Zapojení studentů bakalářských a magisterských studentů do tvůrčí činnosti je na Provozně ekonomické fakultě realizováno zejména prostřednictvím týmových projektů specifického výzkumu,
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které každoročně vyhlašuje Interní grantová agentura. V roce 2018 bylo podpořeno 10 projektů
v oblastech:
• modelování nejistoty na finančních trzích;
• analýzy významu veletržního průmyslu;
• identifikace životních podmínek a příjmové situace v EU;
• významu formálních a neformálních institucí;
• analýzy chování spotřebitele na trhu komodit;
• identifikace vlivu image destinace na spokojenost a loajalitu návštěvníků k destinaci v cestovním
ruchu;
• řízení rizik v zemědělství;
• řízení kvality destinací;
• analýzy heterogenity hospodářské politiky členských států EU;
• analýzy dopadů novel zákona o účetnictví na finanční výkaznictví malých podniků
a mikropodniků.
Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou do tvůrčí činnosti dále zapojováni
prostřednictvím cílené finanční podpory práce s talentovanými studenty, a to nejen v rámci jednotlivých výzkumných týmů fakulty, ale především ústavů. V roce 2018 byl organizován workshop
talentovaných stipendistů, na kterém studenti prezentovali své výzkumné záměry i výsledky tvůrčí
činnosti. Význam soustavné práce s talentovanými studenty se odráží v jejich motivaci pokračovat
ve studiu na doktorském stupni. Neméně důležitým prvkem podpory zapojení studentů bakalářských a magisterských studijních programů jsou specializované laboratoře, které studentům umožňují jak práci se specifickými daty, tak tvorbu vlastních experimentů:
• Síťová laboratoř je vybavena síťovými prvky pro výuku a experimenty v oblasti přenosu dat,
tj. směrování a přepínání, Wi-Fi sítí, dále pak v oblasti síťové bezpečnosti a IP a videotelefonie.
• Laboratoř virtuální reality obsahuje zařízení pro zpracování obrazu a vizualizaci komplexních
jevů. Jedná se hlavně o stereoskopickou (3D) projekci.
• Laboratoř inteligentních systémů je koncipována tak, aby podporovala výuku v předmětech,
jejichž náplň zasahuje do témat umělé inteligence, robotiky a řídicí, regulační a automatizační
techniky. Mimo to slouží jako zázemí studentské robotické soutěže „EuRobot“ a k přípravě
individuálních a závěrečných prací.
• Eyetrackingová laboratoř slouží pro výzkum chování spotřebitelů, konkrétně pro záznam pohybu
očí a získávání dat využitelných pro testování a optimalizaci různých vizuálních materiálů, a to
nejen v oblasti marketingu.
• Finanční laboratoř poskytuje přístup do mikroekonomických databází a umožňuje provádět
pokročilé finanční analýzy na reálných datech podniků a finančních institucí, simulace chování
kapitálových trhů včetně valuace společností, predikce jejich budoucího vývoje, návrhy optimální
kapitálové struktury, optimalizace portfolií či predikce budoucích hodnot konkrétních nástrojů
kapitálového trhu.
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Studenti prezenční formy studia u bakalářských a zejména navazujících magisterských programů
Zahradnické fakulty jsou na fakultě systematicky zapojováni do tvůrčích činností při zpracovávání
svých semestrálních prací a především pak závěrečných bakalářských a diplomových prací. V rámci
realizace tvůrčí činnosti se rovněž aktivně podílejí na řešení grantových projektů financovaných
externími poskytovateli finanční podpory, případně projektů podporovaných IGA. Také studenti
v kombinované formě studia přispívají k rozvoji spolupráce s praxí prostřednictvím zpracování
kvalifikačních prací, ve kterých řeší konkrétní problémy svých provozů či zaměstnavatelů. Celkově

2018

se pak studenti aktivně zapojují do vědecko-výzkumné a publikační činnosti ústavů, na nichž zpracovávají své kvalifikační práce. Studenti zapojení do studentské tvůrčí činnosti mají při řešení stanovených úkolů možnost využívat potřebné materiální a technické vybavení včetně ukázkových a experimentálních ploch v rozsahu potřebném pro úspěšné splnění úkolů. Současně se aktivně účastní
seminářů, přednášek, workshopů a konferencí realizovaných na fakultní i celouniverzitní úrovni.
Výsledky dosažené v rámci studentské tvůrčí činnosti jsou prezentovány na kolokviích, v soutěžích
bakalářských a diplomových prací, v závěrečných zprávách, na konferenci IGA projektů či v dalších
publikacích.
Studenti bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií byli i v roce 2018 aktivně zapojováni do tvůrčí činnosti nejen v rámci přípravy závěrečných prací, ale také prostřednictvím projektů podpořených Interní grantovou agenturou fakulty. V roce 2018 bylo řešeno celkem 12 týmových projektů IGA FRRMS ve dvou okruzích: Regionální
rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia. Do řešení bylo zapojeno 40 členů řešitelských týmů, přičemž odborní pracovníci pocházeli ze všech ústavů fakulty buď v pozici řešitelů, nebo členů řešitelských týmů. Do projektů bylo zapojeno také celkem 23 studentů navazujícího magisterského studia.
Tyto výzkumné aktivity včetně organizované „Studentské konference“ dne 18. 10. 2018 podpořily
spolupráci uvnitř fakulty. V rámci uvedených aktivit byly předkládány nové multioborově zaměřené projekty do národních i mezinárodních grantových agentur (GA ČR, TA ČR, NAZV aj.). Vysoké
zapojení řešitelů projektů IGA vyústilo v četnou účast na domácích a zahraničních konferencích.
Sborníky z těchto konferencí jsou většinou zařazeny do databáze Web of Science Core Collection,
nebo je o toto zařazení zažádáno, a v současné době probíhá hodnocení odbornými komisemi WoS.
Projekty Interní grantové agentury FRRMS MENDELU řešené v roce 2018:
• Hodnocení dopadů veřejné podpory na výkonnost a rozvoj podniků;
• Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí;
• Význam strategie a strategického řízení v malém a středním podnikání primárně zaměřených
na elektronické obchodování;
• Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER;
• Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění
v České republice;
• Inovativní firmy v regionu jižní Moravy a jejich role v regionálním rozvoji;
• Spravodajské služby Českej republiky a Slovenska v kontexte globálneho terorizmu;
• Řešení konfliktů v organizaci;
• Plagiátorství v názorech studentů FRRMS;
• Československá diplomacie a třetí svět v době studené války: případové studie Argentiny a Izraele;
• Výzkum postoje českých politických subjektů k otázce migrace v kontextu evropské migrační
krize;
• Exotický turismus v České republice.
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Prioritou Institutu celoživotního vzdělávání v předešlém i stávajícím období zůstává zapojení studentů všech studijních programů do tvůrčí, vědecké, vývojové a výzkumné činnosti vysokoškolského ústavu. V roce 2018 byla vyhlášena vnitřní grantová soutěž pro studenty bakalářských studijních programů. Ze zúčastněných studentů bylo formou mimořádného stipendia oceněno 6 z nich.
V rámci realizace projektu Institucionálního plánu kategorie B MENDELU Podpora tvůrčí činnosti
studentů bakalářských studijních programů na VÚ ICV MENDELU bylo vybráno 6 studentů na pozici studentských vědeckých pracovníků pro realizaci výzkumných úkolů vysokoškolského ústavu
a byl připraven a realizován „Studentský inkubátor 2018“.
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8.3 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané
v roce 2018
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V roce 2018 byly celkem na výzkum, vývoj a inovace u projektů, u nichž Mendelova univerzita
v Brně figuruje jako hlavní příjemce, poskytnuty prostředky ve výši 397 247 471,89 Kč. Z toho univerzita vydala spoluřešitelům 48 403 622,25 Kč.
V roce 2018 řešila Agronomická fakulta více než 60 výzkumných projektů v celkovém finančním objemu 90 mil. Kč. K hlavním národním poskytovatelům patří MZe ČR – zejména prostřednictvím projektů NAZV (celkem 28 projektů v celkové hodnotě 20 415 tis. Kč), GA ČR (7 projektů, 7 496 tis. Kč),
TA ČR (15 projektů, 12 883 tis. Kč). Byly řešeny také 3 projekty z Operačního programu VVV v celkové částce 14 925 tis. Kč, projekty MZ ČR, MK, MPO a další. Financování projektů vychází z pravidel
poskytovatele dotace. U projektů NAZV bylo potřeba dofinancování u 17 projektů, dofinancování
z neveřejných zdrojů se týkalo i 8 projektů TA ČR a některých dalších. Celková částka pro dofinancování projektů řešených na fakultě byla 3 779 tis. Kč.
Pracovníci a studenti Lesnické a dřevařské fakulty se podílejí na řešení mnoha projektů tuzemských
i zahraničních poskytovatelů. V roce 2018 bylo na fakultě řešeno 45 projektů v celkovém finančním
objemu 108 020 tis. Kč. Fakulta se jako partner mezinárodních výzkumných konsorcií účastnila
řešení excelentních evropských výzkumných programů, jako např. „Horizont 2020“ (2 projekty).
V roce 2018 byla zapojena do přeshraniční spolupráce s Rakouskem v rámci programu „Interreg“.
Jeden projekt byl realizován také prostřednictvím programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu
a vývoji „COST CZ MŠMT“. V rámci národních programů je fakulta úspěšným řešitelem především
v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, což potvrzuje 19 aktuálně řešených projektů, které byly podpořeny Technologickou agenturou ČR. Dalším významným poskytovatelem finančních prostředků je také Ministerstvo zemědělství ČR (5 projektů). Jako spoluřešitel
se fakulta podílela na 2 projektech základního výzkumu GA ČR. Fakulta je rovněž aktivní v oblasti
zahraniční rozvojové spolupráce (5 projektů ČRA).
V souvislosti s řešením tuzemských projektů tvůrčí činnosti byly v roce 2018 na Provozně ekonomické fakultě čerpány finanční prostředky ve výši 10 107 tis. Kč z 10 projektů v programech výzkumu a vývoje v roli koordinátorů a 2 423 tis. Kč z 5 projektů v roli partnerů. Konkrétně byla fakulta
v roce 2018 řešitelem 7 projektů základního výzkumu GA ČR a 3 projektů aplikovaného výzkumu TA
ČR. Hlavními výzkumnými tématy byla problematika udržitelného zdanění, role sentimentu v oblasti
finančních trhů, testování normality chybového členu v ekonometrických modelech, podpora udržitelného investování, možnosti crowdfundingu, optimalizace politik v ekonomice smíšených lesů
a podpora aktivního stárnutí. Fakulta je jako partner mezinárodních výzkumných konsorcií zapojena
do řešení významných evropských výzkumných programů „Horizont 2020“ a „COST“. Je také koordinátorem několika projektů výukových i výzkumných projektů „Erasmus+ Strategická partnerství“,
„Jean Monnet“, „Visegrad Fund“ a dalších. Z mezinárodních projektů byly čerpány v roce 2018
finanční prostředky ve výši 1 975 tis. Kč. Fakulta je velmi aktivní také ve spolupráci s průmyslem,
a to zejména v oblasti informatiky a financí. Její pracovníci vytvářejí především unikátní softwarová
řešení pro rozhodovací procesy a optimalizace portfolií. V oblasti smluvního výzkumu byly čerpány
prostředky z 5 projektů, a to v celkové výši 1 396 tis. Kč. Institucionální podpora organizace byla
čerpána ve výši 22 106 tis. Kč. Celkem tedy byly čerpány účelové finanční prostředky na výzkum,
vývoj a inovace v celkové výši 15 901 tis. Kč. Celkem včetně institucionální podpory bylo v oblasti
tvůrčí činnosti čerpáno 38 007 tis. Kč.
Vědecko-výzkumná a umělecká činnost Zahradnické fakulty je dlouhodobě orientována na aktuální
požadavky v oblasti produkčního zahradnictví, zpracování zahradnických produktů a krajinářské
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architektury. Fakulta je ve svých činnostech orientována na řešení aktuálních témat základního
i aplikovaného výzkumu, respektujících soudobé společenské výzvy na lokální, národní i mezinárodní úrovni. V roce 2018 bylo řešeno 21 projektů na národní i mezinárodní úrovni se zapojením
v pozici koordinátora nebo spoluřešitele. Mezi hlavní národní poskytovatele, u kterých je fakulta
dlouhodobě úspěšná, patří Ministerstvo kultury – program „NAKI“ (6 projektů o celkovém finančním
objemu 19 182 tis. Kč), TA ČR (8 projektů o celkovém finančním objemu 5 893 tis. Kč), MZe ČR
(5 projektů o celkovém finančním objemu 5 295 tis. Kč), MŠMT program „COST CZ“ (1 projekt o celkovém finančním objemu 436 tis. Kč) a MŠMT program „INTER-EXCELLENCE“ (1 projekt o celkovém
finančním objemu 862 tis. Kč).
Pracovníci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií řešili projekty národních grantových agentur: GA ČR, TA ČR a NAZV. Všechny projekty (GA ČR, NAZV KUS Ministerstva zemědělství
a TA ČR programu „Éta“) umožnily rozšířit témata, která jsou na fakultě předmětem výzkumu.
Zapojení studentů různých stupňů vzdělávání do vědecko-výzkumné činnosti umožnilo pod vedením výzkumných pracovníků publikování výsledků v časopisech obsažených především v databázích WoS a Scopus. Pokračovala spolupráce s různými výzkumnými pracovišti a partnerskými
fakultami různých univerzit v ČR i zahraničí (Francie, Španělsko, Velká Británie, Itálie a další). V roce
2018 byly realizovány následující externí výzkumné projekty:
• GA ČR: Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na „geomykobakteriologii“ (2016–2018)
(odpovědný řešitel: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.); cílem projektu je propojení oborů molekulární
a klasické mikrobiologie, geografie, demografie a fyzikální chemie pro objasnění vlivu lidských
aktivit především na povrchu zájmového území (Moravský kras). Komplexní přístup umožňuje
objasnit vliv různé činnosti na mikrobiologický ekosystém nejenom v Moravském krasu, ale
i v dalších krasových oblastech (např. Hranický kras).
• TA ČR (Beta2): Analýza aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu smart city a smart region
v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření (odpovědný řešitel: Ing. Milan Damborský,
Ph.D.); cílem projektu je zmapovat aktuální stav a míru zapojení jednotlivých krajů, krajských
měst a dalších vybraných měst a obcí do konceptu smart city / smart region a dle zjištění
následně navrhnout vhodná opatření, jak jejich intenzitu zapojení do tohoto konceptu zvýšit.
• Ministerstvo zemědělství ČR (NAZV): Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení
obsahu přístupných makro- a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti
a produkční schopnosti zemědělských půd (2015–2018) (odpovědný řešitel prof. Ing. Tomáš Lošák,
Ph.D.); projekt se zaměřuje na získání prakticky využitelných poznatků pro efektivní zemědělskou
produkci v ekologicky a ekonomicky dlouhodobě udržitelných systémech hospodaření na půdě.
Úhrnem získala fakulta finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši 9 075 tis. Kč, z čehož
spoluřešitelům a dodavatelům vydala 42 %.
V roce 2018 měl vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání k dispozici na výzkum, vývoj
a inovace celkovou částku 1 053 tis. Kč, která sestávala z následujících zdrojů:
• institucionální podpora (RIV) – 1 013 tis. Kč;
• projekt Institucionálního plánu kategorie B MENDELU Podpora tvůrčí činnosti studentů
bakalářských studijních programů na VÚ ICV MENDELU – 21 tis. Kč;
Výchovné
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• projekt Institucionálního plánu kategorie B MENDELU Inovace předmětu
poradenství – tvorba e-learningové podpory předmětu v LMS Moodle – 19 tis. Kč.
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8.4 Vědecké konference tab. 28, 29
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Pracoviště Agronomické fakulty se podílela na pořádání zhruba 50 různých vědeckých konferencí,
odborných akcí a seminářů. Mnohé z nich jsou organizovány opakovaně. Ke konferencím s nejdelší dobou konání a s největšími počty účastníků se řadí především soutěžní mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů „MendelNet“, která je organizována
fakultou. Letos se uskutečnil již 25. ročník. Podrobný seznam konferencí a dalších akcí je uveden
v tabulce 29a.
Lesnická a dřevařská fakulta každoročně pořádá celou řadu odborně zaměřených konferencí. Některé
z nich si drží dlouholetou tradici. Jednou z nich je studentská konference „SilvaNet – WoodNet“.
Letos probíhala dne 29. listopadu ve třech sekcích zároveň. V každé sekci byly práce hodnoceny
odbornou porotou a na závěr každé prezentace proběhla diskuse na dané téma. Ve dnech 4.–7. 9.
fakulta, resp. pracovníci Ústavu ochrany lesů a myslivosti v čele s doc. Jiřím Kamlerem uspořádali
mezinárodní vědeckou konferenci „12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids“.
Konference se konala v Lázních Bělohradě, zaznělo na ní více než 52 referátů a bylo vystaveno
na 28 odborných plakátů. Středobodem tohoto setkání bylo prase divoké a vše, co s ním souvisí. Hovořilo se o managementu s tímto druhem, škodách, biologii, genetice, prostorovém chování
apod., avšak tématem číslo jedna byl africký mor prasat (dále „AMP“) a jeho postup Evropou. V rámci programu se také uskutečnila odborná exkurze do obory Tuř, která je v majetku firmy STEELPARK
s. r. o. a kde byl ve spolupráci se SVS připraven program zaměřený na chov zvěře v oborách,
na volné honitby, organizaci společného lovu, výcvik loveckých psů, myslivecké zvyky a tradice, ale
i ukázky praktických postupů při zvládání AMP v ohnisku nákazy na Zlínsku. Akce se uskutečnila
pod záštitou Danuše Nerudové, rektorky Mendelovy univerzity v Brně, Libora Jankovského, děkana
Lesnické a dřevařské fakulty, a Miroslava Tomana, ministra zemědělství ČR.
Provozně ekonomická fakulta organizovala v roce 2018 celkem 6 mezinárodních konferencí.
Tradičně nejvýznamnější akcí byla konference „Firma a konkurenční prostředí“, jejíž 21. ročník se konal v termínu 22.–23. 3. Hlavními řečníky byli prof. Luboš Pastor z University of Chicago, prof. Julius
Horváth z Central European University v Budapešti a prof. Evžen Kočenda z Karlovy univerzity, kteří
se věnovali otázkám vývoje ekonomického myšlení v současném světě a vlivu kvality institucionálního prostředí. Celkem 182 vědeckých článků bylo zaměřeno na problematiku ekonomie a managementu, financí, veřejného sektoru, podnikové ekonomiky a informačních a komunikačních technologií. Vybrané výsledky (75 článků) byly publikovány v konferenčním sborníku, který byl zaslán pro
indexaci databází Web of Science Core Collection. Nejlepší výsledky byly publikovány v časopisech
Review of Economic Perspectives (indexován v databázi Scopus), Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae Brunensis (indexován v databázi Scopus) a časopise Journal of Business
Science and Technology (indexován v databázi RePEc). V březnu a září 2018 (15.–16. 3. a 12.–13. 9.)
byla uspořádána série víkendových workshopů pro všechny studenty, výzkumníky, programátory
a analytiky zajímající se o prostorová data, mapové portály a software. V termínu 25.–30. 3. byl
na fakultě organizován mezinárodní „BusIT Week“, který atraktivním způsobem přiblížil vývoj mobilních informačních technologií nejen profesionálům a studentům, ale také širší veřejnosti. V květnu
navštívili fakultu přední ekonomové zabývající se otázkami evropské integrace a diskutovali nejen
náklady a přínosy zavedení společné měny, ale také problémy migrace, fiskální politiky EU a dalších regulací. Mezinárodní konference „EU 2.0: Is Demography destiny?“ se konala 17.–18. května.
Tradiční konferenci pro studenty doktorských studijních programů „PEFnet“ navštívilo 29. listopadu
78 účastníků nejen z České republiky a Slovenska, ale také z Německa, Rakouska, Polska, Litvy či
z Ghany. Prezentováno a diskutováno bylo 62 příspěvků v 8 tematicky zaměřených sekcích.
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Zahradnická fakulta se každoročně podílí na organizaci řady konferencí na národní i mezinárodní
úrovni. V následujícím přehledu je uvedena stručná charakteristika akcí realizovaných v roce 2018.
Nejvýznamnější akcí na mezinárodní úrovni byla konference „Perspectives in European Agricultural
Machinery and Robotics“, která se uskutečnila ve dnech 25.–27. 4. Tematicky byla zaměřena především na techniku pro zemědělské, komunální a environmentální technologie a s ní související oblasti. Činnost zemědělců a provozovatelů techniky je v současné době stále více spojena s údržbou
a vytvářením kulturní krajiny a s péčí o životní prostředí. Zavedení a využívání nových technologií
a strojů musí proto směřovat k šetrným zásahům do životního prostředí a ke snaze o efektivní
provozování všech systémů. Vývojové trendy hovoří o v pořadí čtvrté průmyslové revoluci, ve světě
známé pod označením „Zemědělství 4.0“. Celý systém tak vychází z komplexního pojetí zemědělství a využívá 3 principy: princip mechanizace, princip racionalizace a princip automatizace.
Konference svým zaměřením a novými poznatky zapadá do Národní výzkumné a inovační strategie
pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) i do Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022, která primárně sleduje trvalé zajištění
potravinového zabezpečení na národní a evropské úrovni a přispívá k energetické soběstačnosti
při zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti a při podstatném zlepšení ochrany využívaných
přírodních zdrojů, vztahů k tvorbě krajiny, rozvoji venkova a zvyšování rekreačního potenciálu, a to
s ohledem na probíhající klimatickou změnu. Dne 3. 5. proběhl workshop „Den techniky 2018“,
který byl tematicky zaměřen na nejnovější trendy v oblasti techniky využívané při údržbě okrasných
porostů. Program pracovního setkání byl rozdělen do dvou vzájemně provázaných částí – prezentace nabídkového sortimentu firmy HUSQUARNA a STIHL a praktické ukázky vybraných kategorií
mechanizace na přilehlých ukázkových pozemcích Labyrintu zahrad. Celá akce přinesla kromě nových poznatků také zvýšení obecného povědomí o vědecko-pedagogických aktivitách realizovaných
na fakultě včetně provázání teoretické a praktické výuky s hlavním akcentem na aktivní spolupráci
se subjekty v regionu i s aplikační sférou. Dne 30. 8. byl uspořádán workshop „Management údržby
a ochrany půdy ve vinohradnictví“. Program byl rozdělen do dvou částí. Na plenárním zasedání
prezentovali odborníci vinohradnického výzkumu nejnovější informace uplatnitelné ve vinohradnické praxi s důrazem na problematiku využití kompostů a ozeleňovacích směsí ve vinicích. Součástí
programu byla i firemní prezentace mechanizačních prostředků využívaných při údržbě půdy ve vinohradnictví. Ve dnech 14.–16. 9. se konala konference s mezinárodní účastí „ROBOTOUR 2018“.
Program byl rozdělen do dvou částí. Tou první byla konference „PAIR 2018“ (Planning in Artificial
Intelligence and Robotics) s odbornými referáty, zaměřená na tematiku umělé inteligence a robotiky. Prezentovaná témata zahrnovala nové metody odhadu pozice vzdušných robotizovaných
prostředků, metody plánování koordinovaného pohybu skupiny mobilních robotů, ale také pokročilé
metody plánování pro vzdušné bezpilotní prostředky i malá letadla. Druhou částí byla mezinárodní
soutěž outdoorových autonomních robotů. Dne 12. 11. se uskutečnila konference „Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2018“. Jejím cílem byla prezentace aktuálních výsledků
disertačních prací studentů doktorských studijních programů fakulty, které přinášejí kromě nových
poznatků také zvýšení obecného povědomí o výzkumných aktivitách realizovaných na jednotlivých
ústavech fakulty. Vedle přednesu referátů v průběhu plenárního jednání byla součástí celé akce
bohatá posterová prezentace. Ve dnech 30. a 31. 10. se uskutečnila oborově orientovaná konference „Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I“, zaměřená na zahradní umění
1. poloviny 20. století s důrazem na tvorbu mezi světovými válkami. Odborné referáty byly věnovány
konkrétním zájmovým okruhům (zahradně-architektonická tvorba, metodologie výzkumu, šlechtění, produkce okrasných rostlin, památková péče mezi léty 1939 až 1989 aj.).
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V roce 2018 organizovala Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 9. ročník mezinárodní konference „Region v rozvoji společnosti“ (RESPO). Konference se konala ve dnech 18.–19. 10.
v prostorách fakulty. Na plenárních přednáškách byla prezentována témata týkající se regionálního
rozvoje nejenom českými přednášejícími, ale také zahraničními hosty z Nikaragui, Velké Británie,
Nizozemska a dalších zemí. Je žádáno o zařazení sborníku z této konference do databáze Web of
Science Core Collection. Sborník obsahuje celkem 67 příspěvků, jejichž autory jsou především účastníci z evropského regionu. Dvoudenní konference byla doplněna o komentované návštěvy Botanické
zahrady a arboreta MENDELU (včetně noční prohlídky skleníků) a o terénní výjezd do areálu ŠLP
Křtiny Masarykův les. V květnu 2018 fakulta ve spolupráci s Akademickým centrem studentských
aktivit uspořádala ve svých prostorách konferenci „Humanita v nás“, zaměřenou na témata humanitární pomoci v rozvojových zemích a dobrovolnictví a doplněnou workshopem pro praktické otázky
spojené s prací odborníků a dobrovolníků v rozvojových zemích. Ve dnech 9.–20. 7. na fakultě proběhla v rámci programu CEEPUS 8. mezinárodní letní škola „GEOREGNET“ na téma Social, Economic
and Environmental Aspects of Regional Development in Central Europe. Přednášeli zde kromě
akademických pracovníků FRRMS také odborníci z dalších čtyř zemí střední Evropy (Slovinska,
Polska, Maďarska a Slovenska). Fakulta také úspěšně organizovala letní školu pro studenty ze zemí
východní Asie ve dnech 14. 7. – 3. 8. Tematické zaměření letní školy bylo Understanding Innovative
Potential of Central Europe: The Region’s Economic, Political, and Cultural Environment. Letní školy
se zúčastnilo 25 studentů převážně z Číny. V roce 2019 se počítá s jejím pokračováním.
Ve dnech 18.–19. 9. byl Institutem celoživotního vzdělávání pořádán 10. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání „ICOLLE 2018“ (International Scientific Conference of
Lifelong Education). Cílem jubilejního ročníku bylo zhodnotit aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich
dalšího rozvoje. Pozornost byla věnována zejména otázkám vzdělávání v prostředí středních a vysokých škol, jejich hodnocení ze strany absolventů a zaměstnavatelů a trendům dalšího vzdělávání
seniorů. Byla též přednesena a diskutována i další témata vztahující se k problematice celoživotního
vzdělávání a učení. Na konferenci se přihlásilo 76 účastníků, vlastnímu jednání jich bylo přítomno 67. Z obsahu jednání konference vyplynuly následující závěry:
• uvažovat o širším kontextu univerzitního vzdělávání zejména v oblasti dalšího profesního
vzdělávání a zároveň se zaměřit na vzdělávací činnost univerzit i směrem k věkové skupině 50+;
• podporovat zařazení psychohygieny do sylabu kurikulárních dokumentů týkajících se vzdělávání
učitelů, a tím přispět ke snížení syndromu vyhoření u budoucích učitelů;
• soustředit pozornost na vzdělávání asistentů pedagoga a podporu studentů se specifickými
vzdělávacími potřebami na vysokých školách a zároveň se orientovat na poznávání specifických
vzdělávacích potřeb rozmanitých cílových skupin;
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• realizovat vysokoškolským ústavem Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity
v Brně v roce 2019 jedenáctý ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání
„ICOLLE 2019“.
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Jedním z hlavních způsobů podpory studentů doktorských studijních programů jsou prostředky
na specifický výzkum přidělované prostřednictvím interní grantové soutěže, kterou vyhlašuje Interní
grantová agentura (dále „IGA“) MENDELU na řešení individuálních a týmových projektů. Studenti
doktorských studijních programů mají možnost získat finanční prostředky na vlastní tvůrčí činnost
i prostředky osobní (ve formě stipendia či mzdy při sjednání pracovního poměru na řešení projektu)
nad rámec základního stipendia. Jedním z hlavních cílů IGA je zvýšení kvality publikačních výstupů,
a proto je pro uzavření projektu IGA vyžadováno zveřejnění v časopise vedeném v databázi Web
of Science Core Collections nebo Scopus. Řada doktorandů je také např. zaměstnaná na projektech TA ČR, NAZV nebo OP VVV, a to jak na pozicích administrativních, tak vědeckých. Na všech
fakultách, které mají doktorské studijní programy, existují mimořádná motivační stipendia vycházející z rozhodnutí děkanů. Kariérní přestávka z důvodu rodičovství je jak u studentů doktorských
studijních programů, tak u postdoktorandských pozic běžně zohledňována. V rámci slaďování studijního a osobního života mají doktorandi nastavené individuální studijní plány a mohou využívat
univerzitní školku Hrášek. Zakotvení systému postdoktorandských pozic je dosud v řešení a mělo
by se odrazit v novém Interním katalogu prací a poté i ve strategických rozhodnutích jednotlivých
součástí týkajících se této skupiny zaměstnanců.
Podpora studentů doktorských studijních programů je na Agronomické fakultě zajišťována
např. motivačním programem pro vědecko-výzkumné aktivity a publikační činnost formou mimořádných stipendií, ale i nabídkou pracovních příležitostí v rámci řešení projektů základního, aplikovaného i smluvního výzkumu. Studenti jsou zapojováni nejen do projektů národních poskytovatelů
finanční podpory, ale i do projektů financovaných z rámcového programu pro výzkum a inovace
„Horizont 2020“. Podporována je jejich aktivní účast na vědeckých konferencích a dalších odborných akcích a publikování v cizojazyčných vědeckých periodikách. Postdoktorandským studentům
nabízí fakulta možnost uzavření pracovní smlouvy a uplatnění se ve vědecko-výzkumné činnosti
v národních i mezinárodních projektech. Významným nástrojem podpory studentů doktorských
studijních programů jsou také prostředky na specifický výzkum přidělované prostřednictvím IGA AF
MENDELU na řešení individuálních a týmových projektů v rámci interní grantové soutěže. Úspěšní
řešitelé získávají finanční prostředky jak na vlastní tvůrčí činnost, tak prostředky osobní (ve formě
stipendia, příp. mzdy při sjednání pracovního poměru na řešení projektu) nad rámec základního
stipendia. Studenti a mladí pracovníci v oblasti VaV jsou motivováni k účasti na různých programech podpory a motivace (např. „Brno Ph.D. Talent“, „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky“). Na fakultě existuje systém motivace studentů doktorských studijních programů
vycházející z rozhodnutí děkana č. 2/2015, o mimořádném motivačním stipendiu doktorandům
AF MENDELU. V roce 2018 proběhlo třetí hodnocení a výplata motivačních stipendií dle tohoto
předpisu. Existuje rovněž systém finanční motivace akademických pracovníků podporující tvorbu
excelentních výsledků (vědecké publikace s IF v kategorii Q1 a Q2), do kterého se mohou přihlásit
všichni akademičtí pracovníci. Podporovány jsou i stáže na výzkumných pracovištích v zahraničí.
Fakulta u studentů doktorského studia zohledňuje potřebu delšího přerušení studia (které není
započítáváno do celkové doby možného přerušení studia) z důvodu rodičovství.
V roce 2018 bylo řešeno na Lesnické a dřevařské fakultě v rámci IGA celkem 45 projektů. Studentům
jsou navíc vyplácena mimořádná stipendia za publikace v recenzovaných (peer reviewed) časopisech. Doktorandi jsou často zapojováni do řešení projektů národních a mezinárodních poskytovatelů. Postdoktorandské pozice jsou na Lesnické a dřevařské fakultě považovány za základní články

2018
114

vědeckého výzkumu. Postdoktorandi se podílejí na realizaci národních a mezinárodních projektů,
kde získávají nové zkušenosti a poznatky v oblasti vědy a výzkumu. Například v rámci mezinárodního projektu „Interreg ATCZ21“ (HARDIS) jsou zaměstnáni 2 pracovníci na pozicích postdoktorandů,
mnoho dalších se podílí na řešení některého z více než 40 projektů LDF.
V souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum čerpala Provozně ekonomická fakulta v roce 2018 částku 5 525 000 Kč. Z této přiznané podpory
bylo využito na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů 5 395 000 Kč, z toho byla
částka 549 540 Kč využita na studentské konference (PEFNET). Na úhradu způsobilých nákladů
spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo využito 2,36 % z přidělené dotace, což činí
130 140 Kč. Do fondu účelově určených prostředků nebyla převedena žádná částka. Vyjma podpory
prostřednictvím doktorských projektů Interní grantové agentury je jedním z důležitých motivačních
prvků fakulty každoročně udělovaná „Cena Tomáše Kotrby“ za mimořádný tvůrčí úspěch. Cena je
udělována v podobě pamětního listu a je spojena s finančním ohodnocením do výše maximálně
50 tis. Kč ve formě mimořádné odměny nebo mimořádného stipendia. Dále má oceněný pracovník
nebo student po dohodě s děkanem možnost mimořádně využít až 50 tis. Kč na neinvestiční podporu svého výzkumu. Studenti jsou motivováni k publikační činnosti možností mimořádného stipendia, které je též uplatňováno jako odměna za odevzdání disertační práce před uplynutím standardní
doby studia. Za hlavní strategický nástroj podpory studentů doktorských studijních programů lze
ale považovat organizaci seminářů, na kterých studenti prezentují teze a rozpracované disertační
práce. Tyto prezentace poskytují (ve srovnání s interními prezentacemi prací v rámci jednotlivých
ústavů fakulty) významnou interdisciplinaritu výstupů a umožňují sdílení znalostí i témat napříč
fakultou. Hlavním přínosem pro studenty doktorských studijních programů je významné posílení
kvality jejich prvotních publikačních výstupů. Pracovníci na postdoktorandských pozicích zúčastňující se prezentací na seminářích získávají významné podněty pro nová témata své tvůrčí činnosti
a formování týmů při podávání projektových žádostí. Další podporou studentů doktorských programů jsou odborné kurzy. V září byla opět organizována týdenní letní škola prohlubující znalosti studentů doktorských studijních programů v oblasti empirických analýz, která byla tentokrát zaměřená
na analýzu dotazníkových dat. Dále se konají krátkodobé kurzy zaměřené většinou na pokročilé využití konkrétního statistického softwaru. Publikační zdatnost doktorandů a začínajících vědeckých
pracovníků je podporována semináři o publikačních dovednostech a konzultacemi rozpracovaných
prací se zkušeným odborníkem.
Zajištění vysoké kvality doktorského studia patří stejně jako podpora studentů v doktorských studijních programech u Zahradnické fakulty k jednomu z prioritních cílů v oblasti vědy a výzkumu.
Podpora doktorandů i postdoktorandů je součástí Dlouhodobého záměru pro roky 2016–2020,
strategického cíle č. 9 – Rozvoj lidských zdrojů v pedagogické a tvůrčí činnosti. Jedná se zejména
o finanční motivaci kariérního postupu, motivaci pro zakončení studia Ph.D. v termínu, příp. v předstihu. Motivační stipendium je ukotveno ve vyhlášce děkana č. 1/2018 – Motivační program ZF
MENDELU pro rok 2018. (Motivační program je využíván od roku 2012 a je každoročně novelizován
na základě vyhodnocení růstu kvalitativních parametrů.) Studenti doktorských studijních programů
jsou podporováni především projekty IGA (v roce 2018 bylo realizováno 14 projektů v celkové výši
3 318 tis. Kč). Časté je rovněž zapojení studentů doktorského studia do řešení výzkumných projektů
jako NAZV, TA ČR a NAKI. V roce 2018 byli studenti zapojeni v rámci projektových výzev OP VVV.
V těchto výzvách Zahradnická fakulta aktivně řeší projekty Strategické čtyřvýzvy vysokých škol.
Ve vztahu ke zvyšování konkurenceschopnosti posluchačů doktorského studia jsou to projekty
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců (ESF) a Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce (ERDF). V rámci těchto projektů byly na fakultě zpracovány akreditační spisy
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studijních programů pro doktorský stupeň studia s názvem „Zahradnictví – Ph.D.“, „Krajinářská
architektura“ a „European Horticulture“ (double degree). Hlavním cílem těchto projektů je zvýšení
atraktivity postgraduálního studia, posílení oblasti výzkumu a vývoje vč. souvisejících publikačních aktivit, rozvinutí účasti na řešení domácích i zahraničních výzkumných projektů. Podpora
pracovníků v postdoktorských pozicích je komplikovaná především z důvodu omezeného množství finančních zdrojů. V rámci zvyšování excelence v tvůrčí i vzdělávací činnosti počítá fakulta
s motivací domácích „postdok“ pracovníků a výhledově i s vyhledáváním talentovaných „postdok“
pracovníků v zahraničí. Právě proces podpory a formování nových osobností je na fakultě jedním ze
základních předpokladů pro zajištění plynulé generační obnovy vědecko-pedagogických pracovníků.
Široká podpora pracovníků v „postdok“ pozicích je plánována především v projektech OP VVV. Lze
očekávat, že právě díky těmto projektům dojde ke zvýšení počtu kvalitních pracovníků zapojených
do vědecko-výzkumných projektů, transferu know-how „postdoků“ do vědecké komunity na fakultě.
Studenti doktorských studijních programů a pracovníci na pozicích odborných asistentů (absolventů doktorského studijního programu do 5 let po získání titulu Ph.D.) jsou podporováni na Fakultě
regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů různými způsoby. Zkušenosti s podáváním grantů
mohou získat v rámci pravidelně vypisované soutěže Interní grantové agentury FRRMS. V případě
neúspěchu je jim poskytována zpětná vazba jak individuálně, tak na „Pondělních seminářích“ organizovaných v průběhu roku. Jejich publikační aktivity byly v roce 2018 podporovány prostřednictvím motivačního řádu FRRMS MENDELU, který je zaměřen jak na odměňování publikací v databázích Web of Science Core Collection a Scopus a monografií, tak na finanční motivaci jejich
dalšího kariérního růstu. Průběžné hodnocení vědecko-výzkumné činnosti je založeno na dlouhodobě nastavených kritériích hodnocení kvality, která od roku 2014 vycházejí z Metodiky Rady pro
výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Tento systém monitoruje nejenom publikační aktivity této skupiny
pracovníků, ale také udává směr k tvorbě výstupů jejich vědecko-výzkumné činnosti. V roce 2018
bylo rovněž uspořádáno celkem 11 pracovních seminářů a přednášek zaměřených na zkvalitnění
vědecko-výzkumné činnosti. Témata přednášek se orientovala na využívání informačních zdrojů
v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, na přípravu a podávání projektů do různých grantových národních a zahraničních agentur, na prevenci plagiátorství a autoplagiátorství a na etiku při publikování výsledků. Kvalifikační a kariérní růst těchto mladých vědecko-pedagogických pracovníků
byl také podporován financováním jejich aktivních účastí na národních a mezinárodních konferencích. Finančně je podporováno publikování monografií a kapitol v odborných knihách. Všechny tyto
zkušenosti zvyšovaly jejich schopnosti prezentovat výsledky vlastního výzkumu různými formami
odborné vědecké veřejnosti.
Na vysokoškolském ústavu Institutu celoživotního vzdělávání se v roce 2018 konaly dva kurzy s názvem „Základy vysokoškolské pedagogiky“, zaměřené na rozvoj pedagogických a didaktických kompetencí zejména mladých akademických pracovníků MENDELU. Jarního běhu v rozsahu 50 hodin se
účastnilo 24 posluchačů, z nichž 22 kurz úspěšně ukončilo a získalo osvědčení. Podzimního běhu
(s rozšířením o individuální konzultace celkem 80 hodin) se účastnilo 10 posluchačů, z nichž 8 kurz
úspěšně ukončilo a získalo osvědčení. Studenti doktorské formy studia i „postdokové“ ze všech
fakult mohou využít služeb Poradenského a profesního centra, které je součástí ICV. Centrum poskytuje poradenství jak v oblasti kariéry, tak v oblasti psychologické a sociální.
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Propojení teoretické výuky s praktickou výukou je na jednotlivých součástech Mendelovy univerzity
v Brně realizováno v rámci jednotlivých akreditovaných studijních programů. Spolupráce s aplikační
sférou je na univerzitě mj. rozvíjena přenosem poznatků z praxe do vzdělávací činnosti univerzity.
Spolupráce s aplikační sférou pomáhá také v oblasti uplatnitelnosti absolventů univerzity v praxi.
Významnou aktivitou univerzity při uskutečňování studijních programů je spolupráce s vysokoškolskými statky univerzity, které jsou považovány za ukázková prezentační zařízení aplikační sféry.
V roce 2018 se na výuce akreditovaných studijních programů univerzity podílelo 446 odborníků
z aplikační sféry (z toho bylo 97 žen), kteří měli podíl na výuce alespoň z jedné třetiny časového
rozvrhu alespoň jednoho předmětu. Nedílnou součástí studijních plánů je téměř ve všech studijních
programech univerzity povinná odborná praxe studentů. Na uskutečňování povinné praxe studentů
se v roce 2018 podílelo celkem 809 odborníků z aplikační sféry (z toho 89 žen). Odborníci z aplikační sféry se podílejí také na vedení závěrečných prací studentů. V roce 2018 to bylo 110 odborníků
(z toho bylo 25 žen). Zapojení odborníků z aplikační sféry do vedení závěrečných prací bylo tradičně
zaznamenáno především na Lesnické a dřevařské fakultě, nárůst zaznamenala i Provozně ekonomická fakulta. Na univerzitě bylo v roce 2018 uskutečňováno 28 studijních programů, které mají
ve svých studijních plánech povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň jednoho měsíce.
Na Agronomické fakultě se v roce 2018 podílelo na výuce v akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programech celkem 180 odborníků z aplikační sféry (34 z nich
byly ženy). Součástí studijních plánů programů akreditovaných na fakultě je povinná odborná praxe
studentů v délce 2 týdny (pro bakalářské studijní programy) a 4 týdny (pro většinu navazujících
magisterských studijních programů). Na zajištění odborné praxe studentů se v roce 2018 podílelo
celkem 515 odborníků z aplikační sféry (z toho bylo 9 žen). Odborníci z aplikační sféry se v roce
2018 podíleli i na přípravě nových studijních programů fakulty a jejich požadavky byly často implementovány do studijních plánů vybraných připravovaných studijních programů. Zástupci z aplikační
sféry jsou také členy programových komisí i Vědecké rady Agronomické fakulty.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií spolupracuje s řadou odborníků z aplikační
sféry, kteří jsou zapojováni do výuky, workshopů, terénních exkurzí i projektů. Součástí studijních
plánů je předepsaná povinnost studentů vykonat za dobu svého studia odbornou praxi na bakalářském i navazujícím magisterském typu studia. Pro studenty bakalářského studia činí časový rozsah
praxe min. 112 hodin (4 týdny) a pro studenty navazujícího magisterského studia cca 160 hodin
(5–6 týdnů). Odborná praxe má studentům přinést praktické zkušenosti získané studiem na fakultě
a měla by být přínosná pro všechny zainteresované strany.
Součástí studijních plánů bakalářských studijních programů „Lesnictví“, „Krajinářství“ a „Arboristika“,
uskutečňovaných na Lesnické a dřevařské fakultě, je povinná odborná praxe studentů v délce
2 týdny. Tyto praxe probíhají právě ve spolupráci s aplikační sférou. V minulých letech byla na fakultě vytvořena aktivní síť odborných pracovišť pro realizaci různých forem praxí studentů, která je
průběžně rozšiřována a aktualizována. Dále je aplikační sféra zapojena do vzdělávací činnosti fakulty
při posuzování studijních plánů, které jsou schvalovány Vědeckou a uměleckou radou fakulty, jejíž
přibližně polovinu tvoří právě osobnosti z aplikační sféry. Výsledky z dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli absolventů fakulty jsou dalším nástrojem spolupráce s aplikační sférou. Tyto výsledky
byly využity při úpravách v rámci nových akreditací stávajících studijních programů.
Na Provozně ekonomické fakultě se již tradičně podílelo velké množství odborníků z aplikační sféry
na výuce v rámci akreditovaných bakalářských i navazujících magisterských studijních programů.
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V roce 2018 jich celkem bylo 81 (z toho bylo 24 žen). Tito odborníci z aplikační sféry se podílejí
na výuce zejména těch předmětů, které jsou prakticky či přímo aplikačně zaměřeny. S odborníky
z aplikační sféry tak spolupracují hlavně Ústav podnikové ekonomiky, Ústav managementu a Ústav
marketingu a obchodu.
Na Zahradnické fakultě probíhá spolupráce s praxí především na základě vykonávaných povinných
praxí studentů (5 týdnů na bakalářském stupni a 4 týdny na navazujícím magisterském stupni studia). Zahradnická fakulta udržuje kontakty s desítkami institucí, státních i samosprávných orgánů,
a především s komerčními subjekty, které působí v zahradnické oblasti. Externí odborníci z praxe
se také pravidelně zúčastňují jednání odborných komisí a orgánů fakulty, do nichž jsou delegováni.
Vědecká rada Zahradnické fakulty za aktivní účasti externích členů projednává a schvaluje všechny připravované akreditační spisy. V rámci zpětné vazby při hodnocení kvality vzdělávání, tvůrčí
a související činnosti na studijním programu KA jsou získávány informace od stavovské profesní
organizace České komory architektů (ČKA), zřízené zákonem č. 360/1992 Sb., a sice prostřednictvím
jejích zástupců, kteří jako řádní členové zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky provádějí
každoroční hodnocení budoucích absolventů jak bakalářského, tak navazujícího magisterského studia. Další informace jsou získávány od odborníků z praxe, kteří jsou pravidelnými členy hodnotících
kolegií kritik u většiny ateliérových prací již od 5. semestru studia, zpětná vazba je získávána také
od budoucích zaměstnavatelů – zástupců z praxe, kteří jsou členy programové komise Krajinářské
architektury, stejně jako z jejich hodnocení studentů působících v odborných firmách v rámci praxe.
Institut celoživotního vzdělávání spolupracuje se středními odbornými školami a učilišti, na kterých studenti bakalářského studijního programu „Specializace v pedagogice“ vykonávají svoji pedagogickou praxi. K rozvoji spolupráce s aplikační sférou dochází také prostřednictvím akademických
pracovníků Oddělení expertního inženýrství. Do této spolupráce se snaží zapojit rovněž studenti
technických studijních programů. Oddělení navazuje kontakty s perspektivními pracovišti a odborníky pro uskutečnění praxe studentů bakalářského studijního oboru „Technické znalectví a pojišťovnictví“, případně i navazujícího magisterského studijního programu „Technické znalectví a expertní inženýrství“. Odborníci z aplikační sféry se podílejí také na výuce těchto studijních programů
(např. u studijních předmětů „Pojistná matematika“, „Management distribuce pojistných produktů“,
„Likvidace pojistných událostí“, „Kriminální činy v pojišťovnictví“, „Produkt management v neživotním pojištění“), a přispívají tak k lepšímu kontaktu s praxí a k vyšší uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce. Již od doby svého vzniku ICV intenzivně spolupracuje jak s vysokoškolskými
institucemi v rámci svého regionu, tak s dalšími partnery nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Mezi jeho dlouhodobé partnery patří akademičtí pracovníci Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické
fakulty UK v Praze, SPU v Nitre, akademičtí pracovníci vysokoškolského ústavu Masarykova ústavu
vyšších studií ČVUT v Praze, 2. lékařské fakulty UK v Praze. V oblasti pedagogického vzdělávání učitelů středních odborných škol jsou jeho blízkými spolupracovníky akademičtí pracovníci Institutu
vzdělávání a poradenství ČZU v Praze a Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. V rámci
psychologického poradenství pro studenty vysokoškolský ústav spolupracuje s Kariérním centrem
MU a Poradenským centrem VUT v Brně.
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Obr. 17: Vývoj počtu odborníků z aplikační sféry podílejících se na výuce
a praxi na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2016–2018

8.7 Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
tab. 32, 33, 34
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Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací probíhá na Mendelově univerzitě v Brně
prostřednictvím Centra transferu technologií (dále jen „CTT MENDELU“). CTT MENDELU je specializované celoškolské pracoviště, které se stará nejen o ochranu duševního vlastnictví, ale i o analýzu,
rozvoj a využití komerčního potenciálu. CTT MENDELU poskytuje vědeckým pracovníkům univerzity
a spolupracujícím firmám soubor služeb zaměřených zejména na oblast průmyslově právní ochrany
výsledků výzkumu a vývoje a zajištění jejich rychlého a efektivního přenosu do praxe. Vznikající
spolupráce je otázkou mnoha let. Příkladem možných výstupů pro další spolupráci je kolaborativní
výzkum (projekty TA ČR) nebo smluvní výzkum. V roce 2018 byla vypsána poslední, v pořadí již čtvrtá výzva projektu „TA ČR Gama“ (proof-of-concept), který má CTT MENDELU pod svou režií. Do této
výzvy se přihlásilo celkem 12 žadatelů; z tohoto počtu splnilo podmínky a následně bylo podpořeno 6 dílčích projektů. Vyhodnocení předložených projektů v každém kole výzvy provedli členové
Rady pro komercializaci. V současnosti je celkem podpořených 26 dílčích projektů, se zastoupením:
Agronomická fakulta – 18 dílčích řešitelů, Zahradnická fakulta – 3, Lesnická a dřevařská fakulta – 4,
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – 1 dílčí projekt. Tento velký projekt programu „TA ČR
Gama“ končí v posledním měsíci roku 2019. Program je zaměřen na podporu ověření výsledků
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem je podpořit transformaci výsledků vědy
a výzkumu mezi výzkumnými organizacemi a podniky, a podpořit tak jejich zavedení do praxe.
Díky projektu se bude postupně spolupráce MENDELU s aplikační sférou dál rozvíjet a rozšiřovat.
V rámci sběru smluvního výzkumu bylo v roce 2018 uzavřeno 64 zakázek smluvního výzkumu.
Objem zakázek činil celkem 15 933,8 tis. Kč (celková částka smluv včetně DPH). Nejvýznamnějšími
zakázkami smluvního výzkumu byly v roce 2018 projekty s Lesy České republiky, s. p., projekty
s Liborem Urbánkem – Státním zemědělským intervenčním fondem, s Davidem Smetanou, přičemž předmětem žádosti byla spolupráce v rámci inovace technologických postupů při pěstování
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zeleniny, s firmou Dow AgroSciences s. r. o. – hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků na bázlivce kukuřičného.
Mezi nejvýznamnější aktivity a spolupráce CTT MENDELU s aplikační sférou v roce 2018 patří:
• dvě uzavřené licenční smlouvy, a to se společností Zahrady Royal s.r.o. k užití práv z užitného
vzoru – Nezávislá mobilní zelená stěna s číslem zápisu 32180 a dále s Ing. Davidem Ludínem,
Ph.D. – k užitnému vzoru č. 31449 – Ochucený olej ze semen révy vinné;
• podpis memoranda o spolupráci s firmou POEX Velké Meziříčí, a. s., na základě přípravy
společných projektů a společné komercializace výzkumu a vývoje v oblasti spolupráce na vývoji
nových bezlepkových produktů a jejich zavedení do výroby v lednu 2018;
• podpis smlouvy o využití výsledků dosažených při řešení projektu výzkumu a vývoje mezi
firmami AGROGEN, spol. s r. o., Zemědělský výzkum, spol. s r. o., SONBERK, a. s., VINICE ZNOVÍN,
spol. s r. o., CHATEAU BZENEC, spol. s r. o., v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje – Různé způsoby ozeleňování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze
a kvalitu produkce;
• smlouva o spolupráci s firmou AGAMA a. s. a s Vysokým učením technickým v Brně v rámci
společného projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje – Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem a o využití
výsledků tohoto projektu;
• smlouva o obchodní spolupráci s firmou Adichem spol. s r. o., ve věci spoluvlastnictví patentu
PCT/CZ2017/050058 (Method of staining wood and method of determinationof phenolic
compounds content in wood);
• smlouva o využití výsledků s Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., ve věci využití moderních
biotechnologických postupů pro zvýšení produkce a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé
vertikále od šlechtění přes pěstování až po skladování produktu; cílem řešení je navrhnout nové
a zlepšit stávající systémy a technologie pěstování zdravých a plnohodnotných hospodářských
plodin s vyšší ekonomickou efektivností při zajištění kvalitních a bezpečných produktů
z domácích zdrojů a při minimalizaci odpadů jejich výroby na životní prostředí;
• aktivní účast na výstavě Invent Aréna v Třinci ve dnech 21.–22. 6.: prezentace výstupů
VaV – barevná pšenice, metoda barvení dřeva pomocí nanočástic a využití akustické emise
v rámci nedestruktivní analýzy v biologických aplikacích;
• jednání OIV o procesu schvalování použití mastných kyselin pro zastavení alkoholového
kvašení a využití v produkci vína v rámci komercializace patentu č. 303556 s cílem dlouhodobé
legalizace postupu zastavení alkoholového kvašení, které je v současné době povoleno jen jako
experimentální enologický postup;
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• setkání transferových center ve Křtinách, zde CTT MENDELU vystupovalo jako pořadatel; akce
se zúčastnily VUT, MU, VŠCHT, Západočeská univerzita v Plzni, Patentová kancelář Hartvichová,
Ostravská univerzita, zástupci právních a soukromých firem a člen předsednictva TA ČR Ing. Pavel
Komárek.
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8.8 Podpora mezisektorové mobility studentů a akademických
pracovníků
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Agronomická fakulta je aktivní v pořádání akcí, které přispívají k přenosu poznatků vědy do praxe
a slouží k navazování mezisektorové spolupráce (např. „Polní dny“, „MENDEL-FARM“, „MendelAgro“,
„MendelGrass“, workshopy pořádané v rámci „NATUR EXPO BRNO“ a další akce). Návštěvnost některých z těchto akcí dosahuje i několika stovek účastníků. Dalším z příkladů zajišťování přenosu
nejnovějších poznatků do praxe a spolupráce s firemním sektorem je např. organizování každoroční konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny“, ale i zapojení fakulty
do programu demonstračních farem, řešení zakázek smluvního výzkumu či zapojování pracovníků
do projektů adotačního „Programu rozvoje venkova“, kde je hlavním cílem přenos nových poznatků
a inovací do praxe. Řada pracovníků fakulty je aktivně zapojena do činnosti České technologické
platformy pro zemědělství. Všechny tyto aktivity dávají předpoklad k rozvoji kompetencí studentů
a akademických pracovníků v oblastech inovačního podnikání.
Na Lesnické a dřevařské fakultě je mezisektorová mobilita podporována především prostřednictvím programu Erasmus+, díky kterému jsou organizovány výjezdy studentů i akademických pracovníků na partnerské univerzity. V roce 2018 nabízela fakulta k výběru 104 partnerských univerzit
z 24 zemí. Pro zahraniční studenty fakulta nabízí magisterský program „European Forestry“, který
je vyučovaný v anglickém jazyce. Mimo jiné lze nabídnout výuku v anglickém jazyce téměř u 60 vyučovaných předmětů. Fakulta klade také důraz na spolupráci s aplikační sférou. Studenti během
studia uskutečňují své odborné praxe ve výrobních podnicích i organizacích státní správy, často
ve Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny, který je součástí Mendelovy univerzity v Brně
a účelovým zařízením především fakulty. Pro studenty oboru „Hospodaření s přírodními zdroji tropů
a subtropů“ je vytvořeno zázemí v Nikaragui a na Filipínách. Fakulta též podporuje smluvní výzkum
zaměřený na výzkum dle potřeb zákazníka z podnikatelského sektoru. V roce 2018 realizovala celkem 20 nových zakázek ve finančním objemu 2 917 000 Kč. Mezi nejvýznamnější patří dlouhodobé
zakázky „Grantové služby LČR“ a zakázky pro CEMEX Sand, k.s., Aquatis a.s. a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.
Mezisektorová mobilita studentů a akademických pracovníků Provozně ekonomické fakulty je
realizována především prostřednictvím projektů aplikovaného a smluvního výzkumu. V oblasti
aplikovaného výzkumu se pracovníci fakulty v roce 2018 soustředili zejména na kvantifikaci environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR, migraci, etiku ve veřejné
správě a optimalizaci portfolií na kapitálovém trhu. V oblasti smluvního výzkumu se jednalo hlavně
o spolupráci s firmami na témata: výzkum párovacího jádra a vývoj EQS softwaru a vývoj softwaru
pro detekci a extrakci uhlíkových ližin z fotografie železniční lokomotivy. Významnými partnery
výzkumu v aplikační sféře jsou především společnosti Starmon Choceň, DC Concept Brno a Cyrrus
Advisory. Neméně významnými partnery jsou také statutární město Brno a Rada Evropy.
Zabezpečovat a udržet zájem studentů Zahradnické fakulty o výjezdy na partnerské univerzity je
žádoucí zejména pomocí programu Erasmus+. Zvýší se tak informovanost a zájem studentů i doktorandů o zahraniční studijní pobyty nebo výzkumné stáže. Vytvořením vhodných podmínek (jazykově vybavené odpovědné osoby, praktická náplň stáže a zázemí) reaguje fakulta na zájem zahraničních studentů a doktorandů o praktický pobyt v rámci programu Erasmus+ i ostatních projektů.
Vytvoření modulů anglicky vyučovaných předmětů pro přijíždějící studenty v režimu Erasmus+
u studijních programů „Zahradnictví“ a „Zahradní a krajinná architektura“ obohatilo a zkvalitnilo
stávající nabídku možností nabízených přijíždějícím studentům. V joint degree studijním programu
magisterského studia zajišťovaném ve spolupráci se zemědělskými univerzitami v Krakově a Nitře
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je každoročně zapsán ustálený počet studentů, přičemž mezinárodní studium úspěšně pokračuje.
Do budoucna je cílem fakulty vytvořit nabídku uceleného univerzitního vzdělání zabezpečením
přípravy akreditovaného bakalářského a doktorského multiple degree studia v anglickém jazyce.
Pro zapojení studentů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií do praxe a rozvoj jejich kompetencí pro inovační podnikání bylo na fakultě uspořádáno v průběhu roku 2018 několik
tematických seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí. V únoru 2018 na FRRMS proběhl workshop
„Podnikni to! Už na vysoké škole“ a dále pak např. „Hodnocení finančních a ekonomických výsledků
podniku v praxi z pohledu auditora“ (duben 2018), workshop „Jak prodat své schopnosti a jedinečnost“ (duben 2018), workshop „Jak budovat sebevědomí“ (květen 2018), přednáška „Inovační
politika v praxi“ (říjen 2018) a mnoho dalších podobných akcí. V říjnu 2018 fakulta uskutečnila „Den
s praxí“, na jehož průběhu se spolupodílela řada externích subjektů: mj. Magistrát statutárního
města Brna, Jihomoravský kraj, KPMG, Jihomoravské inovační centrum, Impact Hub Brno, Nadace
Partnerství, Diecézní charita Brno a další.
Institut celoživotního vzdělávání využívá kontakty na svých 44 cvičných SOŠ a SOU, na kterých
studenti bakalářského studijního programu „Specializace v pedagogice“ vykonávají svoji pedagogickou praxi a akademičtí pracovníci i studenti realizují svoji vědecko-výzkumnou činnost. V rámci
bakalářského studijního programu a oboru „Technické znalectví a pojišťovnictví“ navázal či rozšířil vysokoškolský ústav spolupráci s předními zaměstnavateli regionu (AEKO s.r.o., Global Expert,
s. r. o., PS ASSISTANCE, s. r. o., Česká pojišťovna a. s., Honeywell, spol. s r. o. – HTS CZ o. z., Zetor
Tractors, a. s., Poclain Hydraulics, s.r.o., IN-EKO TEAM s.r.o., SC&C Partner, spol. s r. o., ALLIUM,
s. r. o., SIVOP-I s. r. o. atd.). Zástupci těchto podniků se podílejí na odborné praxi studentů třetích
ročníků a zadávání témat závěrečných prací studentů. Potenciální zaměstnavatelé se rovněž podílejí na výuce v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných vysokoškolským ústavem
formou pravidelné výukové činnosti či mimořádných přednášek a seminářů. Mezisektorová mobilita
je podporována také prostřednictvím programu Erasmus+, díky kterému jsou organizovány a realizovány zahraniční mobility zaměstnanců a studentů VÚ ICV. V roce 2018 měli zaměstnanci a studenti možnost výběru z nabídky 28 zahraničních univerzit. Pro zahraniční studenty byla připravena
nabídka 17 předmětů vyučovaných v anglickém, popř. v německém jazyce.
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9
INFORMAČNÍ
ZDROJE A DALŠÍ
FORMY PODPORY
VZDĚLÁVACÍ
A TVŮRČÍ
ČINNOSTI
tab. 35
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Kvalitní informační zabezpečení vychází z potřeb a požadavků univerzity, je v souladu s jejími strategickými záměry a respektuje potřeby a požadavky celé akademické obce. Cílem je zabezpečit
dostupnost klíčových vědeckých informačních zdrojů (dále jen „EIZ“), jejich efektivní využívání,
a vytvořit tak podmínky pro kvalitní vědeckou práci, zvýšení publikační činnosti a širšího zapojení
do mezinárodní výzkumné spolupráce.
Informační podporu a zpřístupňování klasických tištěných i elektronických informačních zdrojů
zabezpečuje Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb (dále „ÚVIS“), pracoviště Ústřední
knihovna a Informační centrum. Poskytované knihovnicko-informační služby spočívají v zajištění
rovného přístupu ke klasickým tištěným i elektronickým knihám a časopisům, v centralizovaném
nákupu fondů, jejich katalogizaci a evidenci v Souborném katalogu univerzity, ve zpracování rešerší,
poskytování tuzemské i mezinárodní meziknihovní výpůjční a výměnné služby, v zajištění přístupů
do elektronických informačních zdrojů a jejich propagaci. ÚVIS navíc buduje digitální knihovnu starých a vzácných knih, podporuje Open Access publikování.
Informační zdroje a poskytované služby je možno v současnosti rozdělit do dvou hlavních skupin:
• tištěné knihy a časopisy a s nimi svázané činnosti a služby;
• zdroje a služby poskytované v elektronickém prostředí.
Fond knihovny k 31. 12. 2018 obsahoval 442 645 knihovních jednotek, z toho 7 014 titulů v elektronické podobě. Přírůstek činil 8 997 knihovních jednotek, z toho 4 252 elektronických knih, úbytek
2 536 knihovních jednotek. Z 10 000 oprávněných uživatelů MENDELU dosáhl počet aktivních čtenářů čísla 7 536, tj. o 24 % více než v předchozím roce. Každý čtenář si domů odnesl průměrně 6 knih
(44 983 prvních výpůjček) a každou výpůjčku si alespoň jednou prodloužil (46 771 prolongací).
Počet knižních svazků ve volném výběru vzrostl na 81 435, což je však stále necelých 19 % z celkového fondu, roste ale objem elektronicky dostupných titulů. Z rozpočtu univerzity v roce 2018 na informační zabezpečení bylo vynaloženo 11 521 tis. Kč v tomto členění: časopisy (4 331 tis. Kč), knihy
(2 759 tis. Kč), elektronické informační zdroje (4 431 tis. Kč). Knihovní fond je průběžně doplňován
především nákupem, interními povinnými výtisky z vydavatelství univerzity, výměnou za vědecké
publikace a dary soukromých osob.
Pro samostatnou práci a samostudium je v sedmi studovnách k dispozici celkem 395 studijních
míst (23,29 studentů/místo), z toho 137 je vybaveno počítačem a dalších 66 studijních míst má
pevné připojení k síti. Všechny prostory knihovny a studoven jsou pokryté bezdrátovou sítí.
EIZ jsou dostupné na všech počítačích univerzity včetně detašovaných pracovišť. V souladu s licenčními podmínkami je do databází umožněn zabezpečený vzdálený přístup přes proxy server, VPN
nebo institucionální přihlášení (shibboleth). Většina zdrojů je implementována do jednoho vyhledávacího prostředí EBSCO Discovery Service (EDS). Seznam knih a časopisů obsahuje elektronická
knihovna časopisů a knih Publikace od A do Z.
V roce 2018 byly dostupné tyto skupiny zdrojů:
• plné texty časopisů: American Chemical Society, BioOne 1 a 2, Cambridge Journals Online,
Elsevier Science Direct Freedom Collection, JSTOR, Oxford Journals Archive, Oxford Journals
STM, Proquest Central, Royal Society of Chemistry, SpringerLink Journals, Taylor & Francis
Journals Business & Economics, Taylor & Francis Journals STM, Wiley Online Library. Z více než
52 tisíc časopisů je 19 336 titulů zpřístupněných s finanční spoluúčastí univerzity, 32 679 je
dostupných jako Open Access;
• databáze používané pro hodnocení vědy a výzkumu: Web of Science Core Collection, Journal
Citation Report, Scopus, InCites;
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• oborové databáze: Business Source Ultimate, EconLit with Full Text, Environment Complete,
ERIC, GreenFILE, ProQuest Central, Regional Business News, BIOSIS Citation Index, Current
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Contents Connect, Data Citation Index, SciELO Citation Index, MEDLINE, Zoological Records, CAB
Abstracts a CAB Abstracts Archive, Food Science and Technology Abstracts, Beck-online, ASPI;
• plnotextové zdroje (bez časopisů): Academic Source Ultimate, CABI Compendia (Animal Health
and Production Compendium, Aquaculture Compendium, Crop Protection Compendium, Forestry
Compendium, Invasive Species Compendium), OECD iLibrary, FOODnetBase a Nutrition and Food
Sciences Database;
• elektronické knihy: využívají se dva způsoby přístupu 1) nákup do trvalého vlastnictví, kdy jsou
katalogizovány v knihovním katalogu (6 841 titulů), nebo 2) předplácené kolekce s přístupem
na jeden rok (168 2015 titulů). Předplácené kolekce jsou zahrnuty do elektronické knihovny
Publikace od A do Z. Jedná se například o kolekce Springer Computer Science Library, Springer
Lecture Notes in Mathematics, ProQuest Ebook Central.
V roce 2018 byl poprvé přístup do databází zajišťován přes Národní centrum pro elektronické
informační zdroje CzechELib. Podpora na nákup EIZ byla a bude v letech 2018–2020 poskytnuta
z prostředků projektu, na roky 2021–22 se předpokládá obnovení plné podpory nákupu ze státního
rozpočtu. Stávající výše podpory je 50 % na všechny EIZ s výjimkou citačních a hodnoticích nástrojů
(Web of Science, Scopus, InCites, SciVal), kde činí 70 %. V rámci podmínek udržitelnosti projektů
OP VaVpI se v roce 2018 z vlastních finančních prostředků hradil přístup do zdrojů Academic Search
Complete, BioOne 1 a 2, CAB Abstracts, FSTA, CABI Compenda, Environment Complete, ProQuest
STM, Cambridge a Oxford Journals. Povinná udržitelnost těchto zdrojů bude běžet také v roce 2019.
Informační centrum a Ústřední knihovna zajišťují pravidelné přednášky, instruktáže a konzultace,
probíhá aktivní propagace publikování v otevřeném přístupu (Open Access), vytvářejí se analýzy
publikační činnosti. Knihovna aktivně pomáhá vědeckým pracovníkům nejen se založením mezinárodních identifikátorů (ORCID, Researcher ID, Scopus Author ID), ale hlavně s pravidelnou aktualizací
jejich publikační činnosti.
Pracovníci Informačního centra na základě Hlášení o vzniku výsledku vědy a výzkumu vedou evidenci veškeré publikační činnosti a výsledků vědy a výzkumu v systému OBD, odpovídají za formální
správnost a soulad s platnou Metodikou hodnocení vědy a výzkumu a podmínkami pro předávání
údajů do Rejstříku informací o výsledcích.
Důležitou formou podpory vzdělávací a tvůrčí činnosti je vydavatelská činnost; jedním z pracovišť
Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb je univerzitní vydavatelství. Vydáváním vědeckých monografií, sborníků a časopisů seznamuje odbornou i laickou veřejnost s vědeckým a pedagogickým potenciálem univerzity, šíří výsledky vědy a výzkumu. Mezi jeho další činnosti patří
příprava a tisk provozních a reprezentačních materiálů a konferenčních posterů.
Těžiště práce Audiovizuálního centra spočívá ve správě a servisu výukové multimediální techniky
na čtrnácti velkokapacitních posluchárnách včetně auly, dále v dokumentaci života univerzity pořizováním fotografických, filmových a zvukových nahrávek. Fotografie jsou zveřejňovány ve fotobance (http://foto.mendelu.cz). Zaměstnanci i veřejnost jsou o životě univerzity informováni pomocí
Interního informačního systému, jehož součástí jsou interaktivní informační kiosky. Audiovizuální
centrum zajišťuje fotografování studentů, zaměstnanců a externích pracovníků, vyrábí identifikační
průkazy univerzity (ISIC, ITIC a další) a zhotovuje fotografie pro osobní identifikační průkazy.
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Ústav informačních technologií (dále „ÚIT“) je celoškolské pracoviště, podřízené rektorovi. Činnost
ústavu jako provozního a v menší míře vývojového pracoviště spočívá v zajišťování provozu, podpory a rozvoje univerzitní IT infrastruktury, drátové i bezdrátové sítě, univerzitního informačního
systému (UIS), ekonomického informačního systému (SAP), knihovnických systémů, přístupového
systému, stravovacího systému a dalších portálových a technologických systémů.
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Ústav dále v univerzitním měřítku zpracovává a podává oborové výkaznictví, poskytuje školení a metodickou pomoc uživatelům, zajišťuje opravy a nákup výpočetní techniky, komunikuje s komerčními
servisními organizacemi a zastupuje univerzitu v profesních a zájmových sdruženích – CESNET, KC
VVŠ, EUNIS-CZ a dalších. V neposlední řadě se ústav podílí na rozvojových aktivitách v oblasti IS
a ICT. Ústav zajišťuje přímou podporu zaměstnancům na rektorátních a celoškolských pracovištích a prostřednictvím systémových integrátorů a IT správců také zaměstnancům na fakultách/VÚ.
Za rok 2018 bylo vyřešeno pracovníky ÚIT cca 2 900 požadavků přes centrální helpdeskový systém,
řada dalších požadavků byla realizována telefonicky nebo e-mailem.
V roce 2018 bylo pracoviště zapojeno do několika projektů. Kromě dvou rozvojových projektů IP se
ústav aktivně zapojil do projektu OP VVV ERDF („Konkurenceschopný absolvent“) a dvou centralizovaných rozvojových projektů zaměřených na rozvoj studijního a ekonomického informačního systému. Vzhledem k rozsahu řešených oblastí je ÚIT interně členěn do jednotlivých referátů: Oddělení
infrastruktury, Oddělení informačních systémů, Oddělení ekonomických systémů a Oddělení koncových stanic. V roce 2018 vznikl další referát: Oddělení podpory provozu ICT, který si klade za cíl
optimalizovat a koordinovat provozní požadavky na ICT. Každé oddělení je řízeno odborným vedoucím. Koncem roku 2018 byly prováděny přípravy na transformaci ústavu do Odboru informačních
technologií.
K nejvýznamnějším úkolům v roce 2018 patřilo:
• provoz a údržba spravovaných technologií;
• pořízení a nasazení nových Wi-Fi AP a kontroleru pro Wi-Fi síť;
• návrh, vytvoření a zprovoznění nových serverů, firewallů a virtualizačních řešení;
• návrh a implementace nových sítí a síťových oblastí, včetně readresace;
• pořízení a nasazení nového diskového pole;
• pořízení, konfigurace a nasazení distribučních a přístupových switchů;
• koordinace IT záležitostí u stavebních činností;
• instalace a výměna stanic ve studovně a celoškolských učebnách v rámci OPVVV;
• nasazení nového bezpečnostního antivirového řešení ESET;
• přebírání dalších fakultních ústavů do centrální správy;
• vytvoření propojení SAP-UIS za účelem malých poplatků v UIS;
• příprava a rozsáhlé úpravy změn v organizační struktuře rektorátu a celoškolských pracovišť
v SAP a UIS;
• konsolidace agendy SAP HR a zaškolování nových pracovníků PaM;
• tvorba mzdové datové kostky pro potřeby nejvyššího managementu;
• přepracování hlídání veřejných zakázek v SAP a rozšíření o DNS;
• přípravy na zavedení stravenek;
• spolupodílení se na projektu „Kvalita“;
• pořádání úspěšné přednášky o implementaci a nasazení IS SAP na univerzitě pro studenty
ekonomických oborů;
• řešení problematiky mobilních aplikací;
• tvorba vizualizace dat pomocí nástroje PowerBI;
• implementace GDPR v informačních systémech včetně legislativní přípravy;
• aktualizace dopisů (rozhodnutí) pro studenty a uchazeče v souladu s novelou VŠ v UIS;
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• zvýšení responzivity webových stránek univerzity.
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10
ZAJIŠŤOVÁNÍ
KVALITY
A HODNOCENÍ
REALIZOVANÝCH
ČINNOSTÍ
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Nejvyšším orgánem pro oblast zajišťování a hodnocení kvality je na Mendelově univerzitě v Brně
Rada pro vnitřní hodnocení. Ustanovena byla v polovině roku 2017 a v roce 2018 zasedala celkem
osmkrát. Její činnost se zaměřila především na dvě oblasti. V oblasti zajišťování kvality to bylo
schvalování záměrů žádostí o akreditace studijních programů a v oblasti hodnocení pak příprava
a realizace vnitřního hodnocení kvality a s ním související zpracování zprávy o vnitřním hodnocení
kvality. V průběhu roku rada na svých zasedáních projednala celkem 46 záměrů žádostí o akreditaci
studijních programů, z toho 45 záměrů bylo schváleno. Národnímu akreditačnímu úřadu bylo zasláno celkem 36 žádostí o akreditaci studijních programů, z toho se ve 13 případech jednalo o bakalářské studijní programy, v 10 případech o navazující magisterské studijní programy a ve 13 případech
o doktorské studijní programy. Dále byla předložena jedna žádost o akreditaci oboru habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Na podzim došlo k odvolání a jmenování některých nových členů Rady pro vnitřní hodnocení. Jejím
účelem bylo zajištění pokrytí všech oblastí vzdělávání odborností jejích členů. Současně bylo kritériem zajištění účasti alespoň dvou externích členů, přičemž tito členové rady nyní zajišťují expertní
pohled zejména v oblasti tvůrčí činnosti a v oblasti internacionalizace.
Vnitřní hodnocení kvality probíhalo v uplynulém roce v období květen až červenec, a to podle standardů a postupů projednaných a schválených Radou pro vnitřní hodnocení. Hodnoceno bylo období
kalendářního roku 2017 a ukončeného akademického roku 2016/2017. Vnitřní hodnocení se opíralo
o vyhodnocení sebehodnoticích formulářů, které byly připraveny pro zaměstnance univerzity tak,
že každý zaměstnanec zpracovával sebehodnocení ve všech rolích, které zastává. Celkem deset rolí
je rozděleno do čtyř řídících úrovní. Cílem tohoto systému je zapojit do vnitřního hodnocení kvality
převážnou většinu zaměstnanců univerzity a pokrýt hodnocení všech oblastí činnosti. Hodnoceno
bylo celkem 23 kritérií kvality, a to prostřednictvím konkrétních ukazatelů, pro něž byl v jednotlivých úrovních nastaven standard, jako minimální referenční hodnota ukazatele. Hodnoticí škály
a standardy byly nastaveny tak, aby zohledňovaly specifika jednotlivých fakult a vysokoškolského
ústavu. Díky prostředkům projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent se podařilo zajistit softwarovou podporu pro hodnocení a sebehodnoticí formuláře, a tak jejich vyhodnocení probíhalo
rovněž v uživatelsky přívětivém a známém prostředí Univerzitního informačního systému. Na základě výsledků realizovaného hodnocení doplněných o hodnocení univerzity v jednotlivých oblastech činnosti, včetně porovnání některých ukazatelů s jinými univerzitami, byla zpracována zpráva
o vnitřním hodnocení kvality, kterou projednala Rada pro vnitřní hodnocení a Vědecká rada univerzity a schválil Akademický senát univerzity. Součástí zprávy jsou také vybraná opatření vycházející
z výsledků hodnocení.
V průběhu uplynulého roku byla pozornost věnována také nastavování systémů zpětnovazebních
procesů. Na základě závěrů debat probíhajících se zainteresovanými stranami v roce 2017 vzniklo
v loňském roce hned několik typů dotazníků pro zjišťování zpětné vazby. Prvním z nich byl soubor tří dotazníků pro absolventy bakalářských a magisterských programů, kteří budou oslovováni
k vyjádření svých osobních zkušeností, připomínek a míry spokojenosti se studiem, prostředím univerzity, úrovní dosažených znalostí a dovedností aj. Dotazníky budou rozesílány ve třech etapách,
první ihned po ukončení studia, druhý rok po absolutoriu a třetí pak pět let od absolutoria. Každý
dotazník přitom zohledňuje typ studia a cílí na získání odlišných informací, mezi něž patří dojmy
studentů z jejich studentského života, uplatnitelnost absolventů, úroveň znalostí a kompetence
získané studiem apod. V roce 2018 proběhlo šetření u čerstvých absolventů, jehož vyhodnocení je
k dispozici jak proděkanům pro vzdělávací činnost, tak i garantům studijních oborů. Další proces
zpětné vazby se týkal studentů, kteří již řadu let poskytují zpětnou vazbu k výuce jednotlivých
předmětů prostřednictvím předmětových evaluací. Nově bylo cílem umožnit studentům vyjádřit se
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k činnosti pracovišť a zaměstnanců univerzity, se kterými přichází během svého studia do kontaktu.
Smyslem tohoto dotazníku, jehož vyplnění je dobrovolné, je získat takové informace o činnosti pracovišť, které umožní odhalit jejich možné rezervy a zkvalitňovat jejich práci. Vyhodnocení dotazníků
provádí vedoucí několikrát ročně tak, aby průběžně mohli realizovat opatření navazující na výsledky
hodnocení. Obdobný systém dotazníků byl v březnu 2018 zaveden pro hodnocení činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť. Hodnocení provádí zaměstnanci, kteří v rámci kalendářního roku
využívají služeb celoškolských a rektorátních pracovišť. Prostřednictvím dotazníku mohou vyjádřit
míru své spokojenosti s úrovní poskytnutých služeb. Otázky v dotazníku směřují například na ochotu, rychlost poskytnuté služby, relevanci nabídnutých řešení apod.
V uplynulém roce pokračovaly rovněž aktivity související s mapováním a popisem procesů. Za účelem zefektivnění činností proběhla příprava restrukturalizace celoškolských a rektorátních pracovišť, jejíž naplňování bude postupně probíhat až do konce prvního čtvrtletí roku 2019. V souvislosti
s restrukturalizací probíhalo v průběhu roku a nadále probíhá popisování procesů, které jsou zajišťovány celoškolskými a rektorátními pracovišti. Postupně jsou vytvářeny karty procesů, které kromě
schématu daného procesu zaznamenávají zákonné, podzákonné, vnitřní a další předpisy, kterými se
proces řídí, vstupy a výstupy procesu a v neposlední řadě také rizika procesu.
Řízení rizik s řízením kvality úzce souvisí. V rámci plnění strategického záměru univerzity pro období
let 2016–2020 přistoupila univerzita k zavedení systému řízení rizik, přičemž uplatnila centralizovaný přístup. V roce 2018 byla původní schválená metodika pro řízení rizik univerzity rozpracována
do samostatných metodických materiálů pro řízení strategických a také procesních rizik. Ve spolupráci členů vedení univerzity a manažera rizik byla identifikována, analyzována a ohodnocena
strategická rizika. Koncem roku byl ustanoven Výbor pro řízení rizik, který bude jako nejvyšší orgán
pro oblast řízení rizik nejen stanovovat strategie pro ošetření strategických rizik, ale také dohlížet
na plnění preventivních opatření pro zvládání rizik procesních.
Implementační plán pro zavedení systému řízení kvality obsahuje také interní audity kvality. Jedná
se o nástroj systému, který bude umožňovat nejen identifikaci slabých stránek a hrozeb v rámci
systému řízení kvality, ale především bude určovat jejich příčiny, čímž umožní definovat relevantní
opatření, která odstraní zjištěné nedostatky a současně zamezí jejich opakování v budoucnu. V roce
2018 byla sestavena skupina pracovníků, zástupců fakult, vysokoškolského ústavu a rektorátu, kteří byli proškoleni ve specializovaném kurzu na provádění interních auditů kvality, a to konkrétně
v podmínkách univerzitního prostředí.
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NÁRODNÍ
A MEZINÁRODNÍ
EXCELENCE
VYSOKÉ ŠKOLY
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Kromě mezinárodní spolupráce, jako je zapojení pracovníků Agronomické fakulty do činnosti zahraničních a mezinárodních organizací a institucí (např. SPS NATO, International Fertiliser Society), členství v redakčních radách 25 zahraničních časopisů (např. International Journal of Molecular Science,
Journal of Agricultural and Environmental Sciences, Journal of Ecological Engineering, Journal of
Plant Growth Regulation), zahraničních výzkumných mobilit (celkem 26 vyslání v roce 2018) a řešení
mezinárodních výzkumných projektů typu H2020 (AF se v roce 2018 podílela na řešení 7 projektů),
lze jako příklad širší národní i mezinárodní spolupráce vedoucí k dosažení konkrétních výsledků, např.
ve šlechtění obilovin, uvést spolupráci mezi Ústavem biologie rostlin AF, společností Agrotest fyto,
společností Selgen a zahraničním partnerem Institut citologii i genetiki Novosibirsk (Rusko), jejímž výsledkem je pětiprocentní podíl na odrůdě ozimé pšenice AF Jumiko. Stejný ústav se podílel na popisu
nového botanického druhu Ceropegia reflexa Hanacek, patřícího mezi Ceropegia sect. Rhytidocaulon,
ve spolupráci s prof. Bruynsem z University of Cape Town (Jihoafrická republika). V národním i mezinárodním měřítku je významná spolupráce Ústavu aplikované a krajinné ekologie s Odborem bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva životního prostředí, která zahrnuje zapojení pracovníků MENDELU
do přípravy a aktualizace zásadních koncepčních, strategických i operativních podkladů významných
pro národní bezpečnost, jako je Koncepce environmentální bezpečnosti, Krizový plán MŽP a související Typové plány. Mezinárodní přesah této spolupráce spočívá v zapojení MENDELU do již uvedené
odborné komise Věda pro mír a bezpečnost (SPS) NATO. V mezinárodním měřítku je velmi významná
spolupráce mezi Slovenským hydrometeorologickým ústavem a Ústavem agrosystémů a bioklimatologie, v rámci níž se jeho pracovníci podílejí na vývoji a provozu monitoringu sucha www.intersucho.
sk na Slovensku. Je to produkt, který poskytuje aktuální informace o výskytu a dopadech sucha pro
veřejnou správu, zemědělce, lesníky a širokou veřejnost. V národním měřítku je významná spolupráce mezi Ústavem agrosystémů a bioklimatologie a Ministerstvem zemědělství ČR, v jejímž rámci
se ústav podílel na vypracování pravidel a systému kompenzací za sucho v letech 2017 a 2018.
V rámci tuzemské spolupráce s Ústavem globální změny AV ČR, podložené centrem MENDELGLOBE,
byl v roce 2018 spuštěn portál www.vynosy-plodin.cz. Jeho cílem je prognóza výnosů vybraných
polních plodin pro ČR. Ústav chemie a biochemie se mj. dlouhodobě podílí na grantových úkolech
mnoha českých i zahraničních vysokých škol, mezi něž patří Karlova univerzita, Masarykova univerzita;
School of Physical Sciences and Australian Centre for Research on Separation Science, University of
Tasmania (Austrálie); CESAM – Centro de Estudos do Ambiente e do Mar & Departamento de Quimica,
Universidade de Aveiro (Portugalsko); Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge
(Velká Británie) a řada dalších. Ústav chovu a šlechtění zvířat se ve spolupráci s Cape Peninsula
University of Technology, Republic of South Africa, podílí na výzkumu a vyhodnocení ztrát ve stádech
dojeného skotu způsobených ektoparazity, zejména z řádu dvoukřídlí (Diptera). Jako příklad fungující
dlouholeté regionální spolupráce může sloužit již desetiletá účast Ústavu technologie potravin na organizaci a konání akce „Regionální potraviny“ ve spolupráci s Agrární komorou Brno.
Excelence ve výzkumu v roce 2018 je na Lesnické a dřevařské fakultě zastoupena především dvěma řešenými projekty H2020:
• prof. Dr. Ing. Libor Jankovský – Effective Management of Pests and Harmful Alien
Species – Integrated Solutions (http://www.emphasisproject.eu/);
• prof. Dr. Ing. Libor Jankovský – HOMED: Holistic Management of Emerging forest pests
and Diseases (http://homed-project.eu/).
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V roce 2018 dosáhla Provozně ekonomická fakulta nejlepších výsledků tvůrčí činnosti v oblasti zdanění (článek doc. Ing. Petra Davida, Ph.D., Basic economic gap related to smoking: reconciling tobacco tax receipts and economic costs of smoking-attributable diseases v časopise Tobacco Control
a článek kolektivu autorů prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., Ing. Veroniky Solilové, Ph.D., Ing. Marka
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Litzmana, Ph.D., a Dr. Petra Janského International tax planning within the structure of corporate
entities owned by the shareholder‑individual through Panama Papers destinations publikovaný v časopise Development Policy Review). Významné výsledky jsou tradičně dosahovány v oblasti identifikace hospodářských cyklů (článek autorů doc. Ing. Svatopluka Kapounka, Ph.D., a doc. Ing. Zuzany
Kučerové, Ph.D., Historical decoupling in the EU: Evidence from time-frequency analysis publikovaný
v International Review of Economics and Finance) a socioekonomických dopadů klimatických změn
(článek autorů Mgr. Roberta Stojanova, Ph.D., Ing. Jaromíra Landy, Ph.D., a Ing. Davida Procházky,
Ph.D., ve spolupráci s Charlotte Eloise Stancioff, Ilan Kelman, Danielem Němcem, Radomírem Tichým,
Graeme Brown a Corinne Hofman Climate change impacts on local populations in the Caribbean
and the Indian Ocean: A synthesis of perceptions of St. Kitts and Malé publikovaný v časopise
Atmosphere). V oblasti mezinárodní excelence je pro fakultu klíčové zapojení do mezinárodních výzkumných konsorcií v rámci programů „Horizont 2020“ a „COST“. Konkrétně se jedná o účast při
řešení projektů Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies
a Gender dimension of active ageing implementation in the Czech private and public sector in comparison with western countries. Nejvýznamnějšími partnery v oblasti vědecko-výzkumné spolupráce
je rakouský institut pro ekonomický výzkum WIFO, Vysoká škola ekonomická ve Vídni (WU), Univerzita
Johanna Keplera v Linci, University of Strasbourg a UMEA University ve Švédsku. Tradiční témata fakulty doplňuje výzkum zaměřený na aktivní stárnutí a genderovou nerovnováhu. V souladu s Regionální
inovační strategií JMK pro období 2014–2020 je významnou oblastí aplikovaného a smluvního výzkumu optimalizace rozhodovacích procesů s využitím rozsáhlých souborů dat generovaných lidmi
využívajícími globální počítačovou síť a různými autonomními systémy a senzory. Vývoj metodik a SW
v této oblasti je směrován nejen do firemní sféry, ale také institucí veřejného sektoru.
Zahradnická fakulta patří v národní výzkumné excelenci k předním pracovištím v ČR a zabývá se problematikou zemědělského výzkumu zejména v oblasti zahradnictví. V oblasti mezinárodní excelence
je pro fakultu klíčové zapojení do mezinárodních výzkumných konsorcií především v rámci programu
„COST“. Fakulta je členem řídícího výboru a aktivně se podílí na chodu akce COST vedené pod značkou
CA16107, která se zabývá studiem a snižováním hospodářských dopadů bakteriových patogenů z čeledi Xanthomonadaceae. Neméně významná je participace na projektu COST FA1407, aktivní účast
na Proficiency testing-Variant calling, kde jsou zapojeny např. Belgie, Itálie, Španělsko, Německo aj.
s cílem přesného určení jednonukleotidových polymorfismů v genomech vybraných virů, přičemž
hlavním úkolem je mezilaboratorní porovnání výsledků. Významná je také spolupráce s Polytechnical
University of Valencia a Institute of Grapevine and Wine Sciences in Logrono ve Španělsku na společném výzkumu v oblasti dřevokazných hub napadajících révu vinnou, vlašský ořech nebo teplomilné
druhy peckovin. V rámci této spolupráce vznikla v roce 2018 také společná publikace v Q1 časopise
pro obor „Biological sciences“. Vedle těchto aktivit fakulta od roku 1995 každoročně zajišťuje zakázku
Ministerstva zemědělství zaměřenou na uchování genetické diverzity některých zahradnických kultur – Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. Současně
každoročně spolupracuje s předními zahradnickými subjekty v oblasti zakázkového/smluvního výzkumu. Fakulta každoročně hledá nové zahraniční partnery v oblasti vědy a výzkumu. Mezi hlavní zahraniční
partnery pro aktivní spolupráci v oblasti výzkumu patří: University of Life Sciences in Lublin, University
of Agriculture in Krakow, Russian State Agrarian University-Moscow Timiryazev, University of Novi Sad,
TU Zvolen, UNISCAPE, RECEP-ENELC, Výzkumná instituce ALTERRA, Research institute for green Libiny
environment, Landscape Observatory of Catalonia, Ministry of Territory and Sustainability Government
of Catalonia, SHMÚ Bratislava, SPU Nitra, SAV – Arborétum Mlyňany a řada dalších. K nejvýznamnějším partnerům, kteří spolupracují na projektech v rámci ČR, patří Výzkumný ústav rostlinné výroby,
v. v. i., Masarykova univerzita, ČZU Praha, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Výzkumný
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a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., České vysoké učení v Praze, Národní památkový ústav, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha-Krč, Celně technická laboratoř Praha a další. Vedle řady
publikačních výstupů získala Zahradnická fakulta v roce 2018 1 patent, 5 užitných vzorů, 3 prototypy
/ funkční vzorky a 1 specializovanou mapu. Tyto výstupy jsou uvedeny v následujícím přehledu.
P_PATENT
• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty
do příkmenného pásu trvalých porostů. Vynálezce: BURG, Patrik; ZEMÁNEK, Pavel; MAŠÁN,
Vladimír; CZ. 21.03.2018. Patent číslo: 307256. Úřad průmyslového vlastnictví. 21.03.2018.
Dostupné z: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307256.pdf
F_UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Palivové pelety ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu
těchto palivových pelet. Vynálezce: MAŠÁN, Vladimír; BURG, Patrik; ZEMÁNEK, Pavel; CZ. Užitný
vzor číslo 31397, Úřad průmyslového vlastnictví. 23.01.2018. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/doc/
FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031397.pdf
• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Ochucený olej ze semen révy vinné. Vynálezce: BURG, Patrik;
MAŠÁN, Vladimír; ZEMÁNEK, Pavel; CZ. Užitný vzor číslo 31449, Úřad průmyslového vlastnictví.
13.02.2018.
Dostupné
z:
http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/
FDUM0031/uv031449.pdf
• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kultivátor pro cílenou biotizaci zahradnických substrátů.
Vynálezce: JURICA, Miloš; KOPTA, Tomáš; POLCAROVÁ, Alena; MARŠÁLEK, Blahoslav; CZ. Užitný
vzor číslo 31921, Úřad průmyslového vlastnictví. 17.07.2018. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/doc/
FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031921.pdf
• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Nezávislá mobilní zelená stěna. Vynálezce: MAŠÁN,
Vladimír; BURG, Patrik; ZEMÁNEK, Pavel; ADÁMKOVÁ, Diana; CZ. Užitný vzor číslo 32180, Úřad
průmyslového vlastnictví. 16.10.2018. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/
FullDocuments/FDUM0032/uv032180.pdf
• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Reakční směs k molekulární identifikaci patogenní bakterie
okurek Pseudomonas amygdali pv. Iachrymans. Vynálezce: EICHMEIER, Aleš; GAZDÍK, Filip;
PEŇÁZOVÁ, Eliška; PEČENKA, Jakub; ČECHOVÁ, Jana; BARÁNEK, Miroslav; CZ. Užitný vzor číslo
32225, Úřad průmyslového vlastnictví. 29.10.2018. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/
UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032225.pdf
G_PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Předstupeň rozmnožovacího materiálu druhu Mizuna
(Brassica rapa var. nipposinica). Tvůrce: JURICA, Miloš; KOPTA, Tomáš; POKLUDA, Robert; CZ.
Číselná identifikace výsledku: -. 2018.
• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Soubor původních izolátů vinařských mikroorganismů
pro fermentační technologie. Tvůrce: BUŠOVÁ, Iveta; PAULÍČEK, Vít; JEŽDÍK, Richard; MINAŘÍK,
Miroslav; SIGLOVÁ, Martina; FIALA, Jaromír; KUBIZNIAKOVÁ, Petra; BAROŇ, Mojmír; SOCHOR,
Jiří; HOLEŠINSKÝ, Radim; CZ. Číselná identifikace výsledku: -. 2018.
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• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Prototyp zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty
do půdy ve vinicích a sadech. Tvůrce: MAŠÁN, Vladimír; BURG, Patrik; ZEMÁNEK, Pavel; ČÍŽKOVÁ,
Alice; CZ. Číselná identifikace výsledku: -. 2018.
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Nmap_SPECIALIZOVANÁ MAPA
• STEINOVÁ, Šárka; ŠTEFL, Lukáš; Díla zahradní architektury první republiky ve veřejném prostoru.
2018. Dostupné z: http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/
nmap05-verejne-objekty/nmap_05_verejne_objekty-popis_metod_a_vysledku.pdf
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V rámci projektu OP VVV Mladí vědci byla připravena a předložena žádost Národnímu akreditačnímu úřadu o akreditaci doktorského studijního programu „European Horticulture“. Tento mezinárodní doktorský studijní program je nastavený podle současných požadavků na tvůrčí a vzdělávací
činnost v univerzitním prostředí. Double degree struktura programu úzce spojuje tematicky příbuzné univerzity, tj. MENDELU v Brně a Zemědělskou univerzitu v Krakově (Polsko). Díky tomuto
studijnímu programu vznikne mezinárodní tým nejen garantů a školitelů, ale především poten
ciálních vědců z úspěšných absolventů, kteří budou své uplatnění nacházet v moderním prostředí
evropského i světového zahradnického výzkumu. Mezi významné úspěchy fakulty v r. 2018 patří
prestižní ocenění děkana Fakulty biotechnologií a zahradnictví Zemědělské univerzity v Krakově
za rozvoj spolupráce v oblasti pedagogiky a tvůrčí činnosti, které získal děkan Zahradnické fakulty
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Excelence Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií spočívala v roce 2018 ve dvou základních oblastech, kterými byly regionální rozvoj a mezinárodní teritoriální studia. V první oblasti
byla v rámci regionálního rozvoje různá témata řešena komplexně, nikoliv pouze z ekonomického
hlediska. Byly syntetizovány poznatky všech tří pilířů udržitelného rozvoje: ekonomického, sociálního a environmentálního. Získané poznatky bylo možné implementovat z hlediska legislativy, administrativy a projektového řízení do rozhodovacího procesu veřejné správy. To umožňovalo řešitelským
týmům v komplexním pohledu hodnotit potenciál i limity venkovských regionů, místních akčních
skupin (MAS) i měst z hlediska jejich rozvoje. A naopak bylo možné vyhodnocovat přínos v regionech z pohledu hospodářských opatření či využívání složek krajiny. Konkrétním příkladem byla např.
kalkulace dopadů klimatických změn, a především sucha, na městské lesy Dačic prostřednictvím
společenské újmy na funkcích lesů. Spolupráce byla rovněž realizována s pracovníky statutárního
města Brna (Magistrát města Brna, Útvar rozvoje města, odbor VLHZ a MČ), Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Regionální
rozvojové agentury Jihovýchod, MAS ČR, Spolku pro rozvoj venkova ČR, Svazu měst a obcí ČR,
Lesů České republiky, s.p., a městyse Křtiny (Program rozvoje 2020). Ve druhé oblasti mezinárodních teritoriálních studií byly výzkumné aktivity rovněž pojaty v komplexní šíři, ke které současně
přistupovalo politologické hledisko. Výzkum v této oblasti byl zaměřen na problematiku rozvoje
regionů v rozvojových zemích. Díky zkušenostem z různých částí světa (Latinská Amerika, Afrika
a jihovýchodní Asie) byli výzkumní pracovníci schopni hodnotit vhodnost a efektivitu potenciálních
transferů technologií a jejich implementaci zapracovávat do systému „Good Governance“. Od roku
2018 začali pracovníci fakulty nově řešit problémy udržitelného rozvoje na Filipínách a v Ekvádoru.
Společnou složkou obou problematik byl rozvoj konceptu ekosystémových služeb, které akademičtí
pracovníci analyzovali z mnoha úhlů pohledu i možností využití v praxi: modrozelená infrastruktura
urbanistických prostorů sídel, ekosystémové zátěže říčních systémů, ekosystémové služby v územním plánování, ekosystémové služby vinohradnických regionů, optimalizace produkce ekosystémových služeb rekultivovaných skládek apod.
V roce 2018 pokračoval vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání ve spolupráci
s Aarhus University (Dánsko) při řešení výzkumného projektu. Dále v rámci OP VVV Mobility byla
navázána úzká výzkumná spolupráce s Centre of Oral History na Daugavpils University (Lotyšsko).
V neposlední řadě v roce 2018 byla na ICV získána dotace z GA ČR na jeden standardní výzkumný
projekt, jehož řešení bude probíhat v letech 2019–2021.
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12
TŘETÍ ROLE
UNIVERZITY

2018

Univerzita hraje v souladu se svým statutem aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské
společnosti a přispívá k rozvoji spolupráce na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Zásadní
rámec pro veškeré činnosti univerzity je dán podporou kreativity, rozvoje kritického myšlení, smyslu
pro objektivitu a vysokými nároky na dodržování etických standardů.
Ve snaze o posílení třetí role univerzity bylo v roce 2018 ustanoveno Centrum pro společenskou
odpovědnost a udržitelnost MENDELU, jehož posláním je zejména rozvíjet působení univerzity
v oblasti společenské odpovědnosti a skrze spolupráci s dalšími VŠ, institucemi, podniky, asociacemi, ministerstvy a místní komunitou podporovat rozvoj společenské odpovědnosti v ČR. Snahou je
eliminace negativních dopadů na společnost (ekonomické, environmentální, sociální), centrum se
snaží předávat studentům i zaměstnancům univerzity znalosti a kompetence týkající se společenské
odpovědnosti a udržitelnosti. Aktivity centra směřují jak do oblasti pedagogické (sdílení znalostí
a zkušeností, rozvoj a podpora výuky společenské odpovědnosti a udržitelnosti ve vztahu k regionálnímu rozvoji), tak i oblasti vědecko-výzkumné (společný výzkum, projekty, publikace a odborné
články zaměřené na společenskou odpovědnost a udržitelnost) a samozřejmě i do oblasti realizační
(organizace workshopů, konferencí, studentských akcí, poradenská činnost aj.).

12.1 Spolupráce s firmami
Mendelova univerzita v Brně si je vědoma narůstající potřeby vazeb mezi univerzitou a aplikační
sférou, jinak řečeno praxí. Vysoká škola nemůže mít pouze roli vzdělávací a vědeckou, ale je podstatné, aby své vědecké výstupy i vzdělávací aktivity dávala do popředí a byla schopna je uplatnit
v komerčním prostředí. Spolupráce univerzity s firmami má přínos pro samotnou aplikační sféru,
a to například ve využití dlouhodobého výzkumu univerzity nebo při získání kvalitnějších vstupů
a podkladů pro inovace. Pro firmy je velmi ceněná licence na významné výsledky univerzitního
výzkumu. Nelze též zapomenout na zvýšení konkurenceschopnosti univerzity jako takové. Proto je
důležité, aby bylo zajištěno využívání a přenos znalostí mezi těmi, kteří výzkum provádějí, a těmi,
kteří ho poté transformují na výrobky či služby.
Zajímavým přínosem je oslovení potenciálních zaměstnanců – studentů, kteří se podílejí na řešení odborného úkolu. Studenti naopak navazují kontakty, které mohou využít po ukončení studia,
a současně získávají cenné zkušenosti. Jedná se o kvalifikovanou práci, během níž se stážisté seznámí s chodem firmy v různých odděleních a poznají svůj obor z praktického hlediska.
Na transferu znalostí by měl mít zájem především původce jako autor. Transfer znalostí je však
nejistý a zdlouhavý proces. Je tedy důležité, aby u každého projektu, kde je výstupem technické
řešení, byl i tzv. Letter of Intent, tzv. deklarace záměru zúčastněných partnerů, kteří specifikují motivy a cíle spolupráce. Spin-off firma slouží v akademickém prostředí jako jeden z velice důležitých
nástrojů transferu aplikovaného výzkumu směrem do praxe samotnými zaměstnanci, doktorandy
či studenty univerzity.

12.2 Působení v regionu
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Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2018 spolupracovala Mendelova univerzita v Brně
s celou řadou regionálních institucí, zejména pak s Jihomoravským inovačním centrem, Regionální
hospodářskou komorou, CHKO Moravský kras, Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu či Kanceláří Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci. Univerzita je dále zapojena
do struktur a projektů Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále „RIS JMK“) jakožto
dlouhodobého plánu, který zvyšuje konkurenceschopnost celé jižní Moravy. RIS JMK spojuje vědce
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z univerzit a výzkumných center, majitele technologických firem, zástupce místní samosprávy i aktivní veřejnost. Zástupci MENDELU se pravidelně účastní zasedání pracovních skupin. Vedle toho
dochází také k rozvoji a prohlubování spolupráce univerzity s místními akčními skupinami (dále
„MAS“), v únoru 2018 proběhl workshop MAS z Jihomoravského kraje a MENDELU, kde byl stanoven společný cíl – umožnit dlouhodobé stáže studentům MENDELU v jednotlivých MAS. Proběhl
i společný workshop v listopadu, který stanovil další spolupráci v roce 2019. Aktuálně MENDELU
(konkrétně ŠZP Žabčice) řeší dva projekty podpořené z MAS Podbrněnsko, týkající se infrastruktury
školního zemědělského podniku. Univerzita také úzce spolupracuje s místní samosprávou, účastní se pravidelných setkání a diskusí s představiteli města Brna a participuje tak mj. na přípravě
Strategie Brno 2050.
Celá řada aktivit univerzity má přesah i do dalších regionů. V roce 2018 se Mendelova univerzita
v Brně představila na řadě odborných veletrhů, výstav a festivalů pořádaných nejen v České republice, ale i v zahraničí („TECHAGRO“, „Země živitelka“, „Flora Olomouc“, „Czech Street Party – Brusel“),
vedle toho zpracovává studie a zakázky pro jednotlivá ministerstva a v neposlední řadě též realizuje
(kromě vzdělávací činnosti) tvůrčí a projektovou činnost, která se v řadě případů zaměřuje na regionální problémy, a diskuse o návrzích na jejich řešení probíhající s představiteli obcí a regionů.
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1. 2. 2018 – Do funkce rektorky Mendelovy univerzity v Brně nastupuje Danuše Nerudová
Do vedení Mendelovy univerzity v Brně se od 1. února 2018 postavila ekonomka prof. Ing. Danuše
Nerudová, Ph.D., která byla 4. ledna jmenována prezidentem České republiky a 30. ledna v pražském
Karolinu převzala z rukou ministra školství Roberta Plagy jmenovací dekret. Jde o historicky první
ženu ve funkci rektorky Mendelovy univerzity v Brně.
13. 2. 2018 – Studentky MENDELU byly oceněny v soutěži „Brno Ph.D. Talent“
Markéta Charousová a Barbora Tesařová, dvě mladé vědkyně z Mendelovy univerzity v Brně, které
uspěly v soutěži „Brno Ph.D. Talent“, se zabývají léčbou rakoviny. Obě byly mezi 25 oceněnými vědci
a své výzkumné úkoly řeší v rámci Laboratoře nádorové biologie a nanomedicíny Agronomické fakulty. Oceněné studentky převzaly od zástupců statutárního města Brna a JCMM ceny pro nejlepší
doktorské studenty z brněnských univerzit.
2. 3. 2018 – Návštěva z Lousiana State University
Na Mendelově univerzitě v Brně jsme přivítali zástupce významné partnerské univerzity Louisiana
State University. Cílem bylo projednání dalšího rozvoje spolupráce, jako například příprava výzkumných stáží a plánované semestrální studijní pobyty studentů v rámci uzavřené bilaterální smlouvy.
20. 3. 2018 – Slavnostní inaugurace rektorky a děkanů Agronomické a Provozně ekonomické
fakulty
Slavnostní inaugurace rektorky Danuše Nerudové a děkanů Agronomické fakulty Pavla Ryanta
a Provozně ekonomické fakulty Pavla Žufana se konala 20. března 2018 v 13:00 hodin v aule historické budovy Mendelovy univerzity v Brně za účasti představitelů státu, krajské a městské správy,
zastupitelských úřadů, významných osobností veřejného života, rektorů českých vysokých škol a zástupců akademické obce Mendelovy univerzity v Brně.
3. 4. 2018 – Do funkce děkana Lesnické a dřevařské fakulty nastupuje Libor Jankovský
26. března proběhla volba nového děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Stal se jím prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, vedoucí Ústavu ochrany lesů a myslivosti. Libor Jankovský se
ujal nejvyšší pozice na fakultě 3. dubna 2018, po jmenování do funkce rektorkou Danuší Nerudovou.
9. 4. 2018 – Návštěva ghanského ministra zemědělství
Dne 9. dubna přivítala Mendelova univerzita v Brně ghanského ministra zemědělství pana Owusu
Afriyie Akoto. Spolu s panem ministrem navštívily MENDELU i velvyslankyně Ghany v ČR paní
Virginia Hesse a česká velvyslankyně v Ghaně paní Margita Fuchsová.
23.–27. 4. 2018 – Proběhlo ústřední kolo 52. ročníku Biologické olympiády
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Ve dnech 23.–27. dubna 2018 proběhlo v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně ústřední kolo 52. ročníku Biologické olympiády, které je vyvrcholením soutěže na republikové úrovni. Biologické olympiády se zúčastnilo 36 soutěžících z řad studentů středních škol, jejichž
úroveň odborných znalostí výrazně překračuje rámec dané věkové kategorie.
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30. 4. 2018 – Úspěch studentů v soutěži „GRAND PRIX MOBITEX“
Dvě hlavní ceny a pět dalších ocenění převzali studenti Mendelovy univerzity v Brně na Mezinárodním
veletrhu nábytku a interiérového designu „GRAND PRIX MOBITEX“, sekce STUDENT. Posbírali celkem sedm cen z deseti, jimiž veletrh každoročně odměňuje studentskou soutěžní přehlídku.
6. 5. 2018 – Král Majálesu
Titul krále Majálesu 2018 a klíč od města Brna putoval v roce 2018 na Mendelovu univerzitu v Brně.
Králem Majálesu se stal Johnny Kryčer z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.
18. 5. 2018 – Dva projekty MENDELU byly zařazeny do desítky nejvýznamnějších projektů
OP VVV
V pátek 18. května 2018 byla na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze zahájena venkovní putovní
výstava fotografií projektů, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (OP VVV). Mezi desítku nejvýznamnějších, které výstava prezentuje, byly vybrány dva
projekty Mendelovy univerzity v Brně. V průběhu dalších měsíců byla výstava k vidění i v Českých
Budějovicích, Plzni, Brně a Ostravě.
23. 6. 2018 – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny získal významné ocenění
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (ŠLP) získal významné ocenění
za příkladné aktivity v oblasti ochrany přírody. Českomoravská myslivecká jednota lesnímu podniku udělila cenu „Lesní honitba roku“. Prestižní ocenění dostali zástupci univerzity na slavnostním
vyhlášení v rámci Národních mysliveckých slavností v Hluboké nad Vltavou v sobotu 23. června.
26. 6. 2018 – Sportovci MENDELU získali dvaadvacet medailí na Českých akademických hrách
Mendelova univerzita v Brně na letošních Českých akademických hrách bodovala. Sportovci z řad
studentů nasbírali celkem dvaadvacet medailí – devět zlatých, devět stříbrných a čtyři bronzové.
6. 7. 2018 – Vinařská monografie slaví úspěch ve Francii
Monografii VINAŘSKÁ TECHNOLOGIE autorů Josefa Balíka a Jana Stávka, kterou vydalo Národní
vinařské centrum ve Valticích v roce 2017, udělila Mezinárodní organizace pro révu a víno se sídlem
v Paříži dne 6. 7. 2018 prestižní ocenění „OIV 2018“ v kategorii „Enologie“. Podle odborníků jde
o jedno z nejvyšších ocenění ve vinařském oboru.
13. 8. 2018 – MENDELU navštívil izraelský velvyslanec
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V pondělí 13. srpna 2018 navštívil Mendelovu univerzitu v Brně velvyslanec státu Izrael v České
republice Daniel Meron se svou chotí. Setkal se s rektorkou univerzity Danuší Nerudovou a všemi
prorektory. Tématem setkání byla spolupráce Izraele a České republiky v oblasti vědy, výzkumu
a vzdělávání a možnosti prohloubení spolupráce MENDELU a izraelských univerzit.

2018

21. 8. 2018 – Úspěch vědců v rámci výzvy H2020
V rámci výzvy H2020, která je hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací pro období 2014–2020, se výzkumný tým Ústavu chemie a biochemie
Mendelovy univerzity v Brně zapojí do mezinárodní spolupráce RIA (Research Innovation Action).
Tým kolem vedoucí Výzkumné skupiny bioanalýzy a genového inženýrství doc. Mgr. Markéty
Vaculovičové, Ph.D., z Ústavu chemie a biochemie AF bude v rámci projektu „GREENER“ vyvíjet ekologická, udržitelná, efektivní a nízkonákladová řešení zaměřená na environmentální bioremediaci.
13. 9. 2018 – Rektorka zasadila lípu k výročí Československa
Zástupci Mendelovy univerzity v Brně a Jihomoravského kraje dnes vysadili v areálu univerzitního
kampusu MENDELU lípu k výročí sto let od vzniku Československa. V rámci projektu Jihomoravského
kraje „100 lip – 100 oslav“ má pořadové číslo 52. Jejímu sázení přihlížely desítky lidí, většinou
odborníků z oboru. Podle děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Libora Jankovského se
u sázení málokterého stromu sejde taková koncentrace těch největších odborníků jako u lípy, která
poroste v areálu Mendelovy univerzity v Brně.
21. 9. 2018 – Botanická zahrada a arboretum slaví 80 let
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně slaví letos osmdesáté výročí od svého
vzniku. Rozloha areálu, který v roce 1938 založili odborníci Lesnické fakulty jako sbírku dřevin, se
od té doby více než zdesetinásobila. Celek dnes zaujímá plochu cca 11 hektarů. Tvoří tak vedle blízkého parku Lužánky jednu z největších souvislých zelených ploch v Brně. Zahradníci se tuto oázu
zeleně snaží udržovat v patřičné kondici i navzdory brněnskému klimatu a letním vedrům.
21. 9. 2018 – Běh rektorky
Téměř 500 lidí se zúčastnilo sobotního prvního ročníku „Běhu rektorky“. Čekal na ně zhruba kilometrový okruh v malebném prostředí Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně.
Ti, kteří se přihlásili do hlavního závodu, museli mezi vzácnými stromy a keři uběhnout 4 kilometry.
10. 10. 2018 – Koncert Husak Quartet a slavnostní otevření výstavy
Dne 10. října 2018 proběhl koncert skupiny Husak Quartet, kterým si univerzita připomněla výročí
vzniku samostatného Československa. Současně s koncertem byla také slavnostně zahájena výstava
„Univerzita v kontextu událostí“, která návštěvníkům přiblížila důležité momenty z moderních českých dějin perspektivou akademického prostředí.
19. 10. 2018 – Školní zemědělský podnik Žabčice navštívil ministr zemědělství a komisař EU
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Školní statek Mendelovy univerzity v Žabčicích navštívil komisař Evropské unie pro zemědělství
a rozvoj venkova Phil Hogan. Komisaře na jeho cestě doprovázel ministr zemědělství Miroslav Toman.
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14. 11. 2018 – MENDELU získala jako první česká univerzita HR Award
Mendelova univerzita v Brně získala jako první česká vysoká škola od Evropské komise prestižní
ocenění HR Award v oblasti lidských zdrojů. Podle rektorky Mendelovy univerzity v Brně Danuše
Nerudové certifikát může nalákat na univerzitu ještě více zahraničních vědců a výzkumných pracovníků. Zvyšuje také celkovou prestiž vysoké školy.
15. 11. 2018 – Koncert Pavla Šporcla
Za velkého zájmu se strany studentů a zaměstnanců MENDELU, ale především široké veřejnosti
proběhl koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla, kterým si univerzita připomněla výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše
Nerudová při této příležitosti připomněla význam českých univerzit při šíření svobody a demokracie
ve společnosti.
22. 11. 2018 – Na MENDELU poprvé zasedala Mezinárodní multioborová rada
Na Mendelově univerzitě v Brně poprvé zasedala Mezinárodní multioborová rada složená z „ERC holderů“, tedy držitelů grantů Evropské rady pro výzkum (ERC – European Research Council) zahrnující
špičkový badatelský výzkum.
29. 11. 2018 – Na MENDELU zavítalo vedení Akademie věd ČR
Vedení Mendelovy univerzity v Brně jednalo se zástupci vrcholového managementu Akademie věd
ČR v čele s její předsedkyní Evou Zažímalovou. Mendelova univerzita na jednání představila nový
koncept hodnocení tvůrčí činnosti MENDELU, který spočívá v tvorbě Výzkumných záměrů rozdělených do pěti odborných oblastí, které jsou v rámci interních pracovních skupin diskutovány.
18. 12. 2018 – Zahradnická fakulta si zvolila novou děkanku
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Novou děkankou Zahradnické fakulty v Lednici zvolil Akademický senát ZF MENDELU
doc. Dr. Ing. Alenu Salašovou, která působí na Ústavu plánování krajiny. Alena Salašová ve vedení
fakulty nahradí od 9. března 2019 Roberta Pokludu, který Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně vedl dvě funkční období, a tak už znovu kandidovat nemohl.
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14.1 Fakulty a vysokoškolský ústav
Činnost fakult a vysokoškolského ústavu za rok 2018 je popsána v samostatně zpracovaných dokumentech, a to ve výročních zprávách o činnosti a ve vyhodnoceních plánů realizace strategického
záměru. Dokumenty jsou zveřejněny na úředních deskách:
• Agronomické fakulty;
• Lesnické a dřevařské fakulty;
• Provozně ekonomické fakulty;
• Zahradnické fakulty;
• Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií;
• Vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání.

14.2 Činnost školních podniků
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny)
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V roce 2018 na ŠLP Křtiny pokračovala postupná obnova materiálně-technické základny podniku
k zabezpečení nejen hospodářské, ale také účelové činnosti, a to prostřednictvím investic v celkovém finančním objemu více než 22 mil. Kč. Především byla dokončena II. etapa modernizace
Dykových školek, jejíž realizací vznikly nové stavební objekty a byla pořízena kompletní technologie pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu (výsevová linka, stínovky a vytápění do fó
liovníků). Současně byly pořízeny nové stroje pro pěstování prostokořenného sadebního materiálu – vyorávač sazenic, srovnávač pěstebních záhonů, rotační brány a také propařovací kolona, jež
bude účinným a ekologicky šetrným prostředkem na tlumení škodlivých organismů. Připravována je
poslední, III. etapa modernizace, která bude zaměřena na rekonstrukci správní budovy a výstavbu
výukového polygonu. Modernizací Dykových školek bude vytvořeno nejenom zázemí pro praktickou
výuku studentů, uskutečňování praxí, pořádání exkurzí, ale i realizaci výzkumných úkolů a závěrečných prací, a to v moderním školkařském provozu. Kromě školkařské technologie byly za účelem
obměny pěstební mechanizace pořízeny dva nové univerzální kolové traktory pro potřeby polesí. Ze
stavebních investic byla významná rekonstrukce nevyužívaného areálu bývalých školek na Centrum
lesnické pedagogiky Hády. Tím vzniklo zázemí na uskutečňování výukových programů pro brněnské
mateřské a základní školy i ostatní školská zařízení, které dosud chybělo, a výukové aktivity tak
mohou nyní probíhat za každého počasí a s novými výukovými pomůckami. K zajištění financování
uskutečněných investic se podařilo získat investiční dotace v objemu přes 5 mil. Kč z prostředků
MZe – PRV 2014–2020 (4,8 mil. Kč) a JmK (200 tis. Kč). V oblasti oprav hmotného investičního majetku bylo vynaloženo dalších více než 11,5 mil. Kč, především pak do oprav lesních cest
(10,2 mil. Kč), kde byla dokončena generální oprava lesní cesty Kočárová a lesní cesty Šíbrnka III.
Také v oblasti získávání provozních dotací, příspěvků a náhrad byl podnik relativně úspěšný – celkem získal téměř 21,9 mil. Kč, což kromě krytí provozních nákladů umožnilo také zvýšení tvorby
rezervy na pěstební činnost oproti plánu o více než 4,3 mil. Kč. Lesní hospodářství bylo v roce 2018
významně ovlivněno dopady globální klimatické změny – zvýšený rozsah nahodilých těžeb (58 %),
ztráty na umělé obnově a rozvoj kůrovcovitých, což vyvolalo zvýšené náklady pěstebních i těžebních činností. Zásadní pro hospodaření podniku byl pak propad výnosů z prodeje dříví způsobený
přetlakem jehličnatého dříví na trhu.
V oblasti účelové činnosti byly v roce 2018 zabezpečovány všechny druhy praxí (v celkovém rozsahu 6 792 sth) a praktických cvičení (32 540 sth) studentů MENDELU. Na území ŠLP Křtiny bylo
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v roce 2018 řešeno celkem 77 závěrečných prací studentů, z toho 33 bakalářských, 30 diplomových
a 14 doktorských. Vedle toho bylo na ŠLP Křtiny řešeno celkem 60 výzkumných úkolů, proběhlo
11 propagačních a prezentačních akcí účelových objektů a uskutečnilo se 23 oborných exkurzí
s 509 účastníky, z toho bylo 13 exkurzí zahraničních se 158 účastníky.
Školní zemědělský podnik Žabčice (ŠZP Žabčice)
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Základním posláním ŠZP Žabčice v roce 2018 bylo vytváření zázemí pro účelovou činnost a její
praktické zabezpečení. Účelová činnost, přestože je účetně oddělená, však prostupuje fakticky
do celé šíře doplňkové činnosti, která jí poskytuje praktické výrobní zázemí.
Rok 2018 byl výjimečný, poprvé se historicky dvakrát po sobě odvíjel mimořádně suchý rok s negativním dopadem na celou šíři rostlinných výrob. Posun hlavního srážkového období do zrání hroznů
navíc vytvořil napjatou situaci a potřebu velmi rychlé sklizně tak, aby se co nejvíc omezily nezadržitelné ztráty úrody. Je štěstí, že ŠZP má již k dispozici spolehlivý kombajn na hrozny, který byl posílen dalším, ve službě od obchodního partnera. Díky tomuto kroku se v uplynulém roce staly hrozny
druhým významným ekonomickým pilířem v tržbách školního zemědělského podniku (po chovu
skotu). Opakovaná sucha za posledních 15 let a pozměněná výrobní struktura podniku s akcentem
na chov mléčného skotu byly důvodem k postupným významným změnám v polní rostlinné výrobě.
Tyto změny, jak se ukázalo, jsou prozatím v probíhající klimatické změně účinné.
Prioritou v osevu se staly krmné plodiny, které jsou upřednostněny v těžkých nivních půdách, změny termínů výsevu, kdy je kukuřice seta již koncem března a vojtěška zakládána pouze čistosevem
z letních výsevů před hlavním dešťovým obdobím roku, což je za poslední roky září. Jen takto lze
v posledních letech získat zapojené porosty. Alternativně je pěstován čirok a v rámci memoranda
a smlouvě o spolupráci jsou využívány plochy vojtěšek Lesů ČR, s.p., na bonitních půdách v Měníně.
Největší devízou rostlinné výroby za rok 2018 je dostatek vyrobených objemných krmiv pro skot.
V hlavním ekonomickém pilíři ŠZP Žabčice, tedy v chovu mléčného skotu, došlo k významnému
posílení v nárůstu užitkovosti a také cena mléka se po celý rok držela na dobré úrovni.
Nejvýznamnější stavební akcí byla generální oprava starých silážních žlabů, šlo prakticky o totální
rekonstrukci. Akce byla započata 4. července a naskladňování hmoty do žlabů probíhalo od 23. srpna. Tuto stavbu provázela obrovská nervozita a nejistota, zda neuschnou všechny připravené porosty kukuřic na polích dříve, než budou žlaby dostavěny. Zvažovaný odklad stavby však nebyl možný
vzhledem k nastavené chronologii naskladňování a vyskladňování hmoty ve stávajících silážních
žlabech, prodleva by byla 2 roky. To by bylo neúnosné vzhledem k hrozícím rizikům pádu poškozené
dělicí zdi starých žlabů a ohrožení hlavního vodního zdroje ŠZP silážními šťávami. Staré žlaby nebyly
izolované. Přístup firmy SPH stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, a vyjednaná změna technologie
výstavby již první kontrolní den stavby však situaci vyřešily. Kdyby se tak nestalo, nebyl by dostatek
objemného krmení se všemi důsledky pro chov skotu a hospodaření podniku do dalších let.
Úkoly kladené podniku na zabezpečení účelové činnosti byly splněny. Mimořádný prezentační význam získal projekt „Demonstrační farmy MZe ČR“, který je ve svém druhém roce a jeho náplň vystihuje název Udržitelné systémy hospodaření s vyrovnanou bilancí organické hmoty v podniku s živočišnou výrobou a velkou variabilitou půdních podmínek. Podnik již třetí rok po sobě, přičemž dva
poslední byly extrémně suché, docílil před zdaněním mimořádného zisku 11 216 253 Kč. Za tento
nesporný úspěch je nutné poděkovat všem pracovníkům ŠZP a univerzity, kteří se na něm podíleli.
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14.3 Botanická zahrada a arboretum
Činnost Botanické zahrady a arboreta (dále „BZA“) se v roce 2018 zaměřila na následující oblasti:
• vlastní provoz BZA;
• vzdělávací a vědecká činnost;
• osvětová činnost.
V roce 2018 byla dokončena oprava vodní nádrže v botanickém systému. Práce spočívaly v odstranění původní poškozené hydroizolace a poškozeného betonu s následným vyrovnáním povrchu
nádrže, vyizolování novou fólií a vyzdění lemu z bílých cihel. Dále byla vyměněna poškozená fólie
i v jezírku, které je součástí okruhu pro nevidomé. Většina těchto prací byla provedena externími
specializovanými firmami. Vlastními silami zaměstnanci BZA opravili „Školu v přírodě“, již rozpadlé
dřevěné lavice byly nahrazeny novými, včetně drobných oprav okolí. Byly zahájeny opravy dřevěných
pergol nad centrální částí BZA. Vzhledem k většímu rozsahu těchto prací a návaznosti na vegetační
klid budou tyto práce pokračovat i v roce 2019.
V rámci seznámení se s novým sortimentem a směry šlechtění okrasných keřů, včetně získání rostlin
pro obohacení vlastních sbírek, navštívili zaměstnanci BZA okrasné školky Litomyšl, Praha‑Ďáblice,
Nebočady, Dubany, Dolní Zálezly, dendrologické zahrady v Průhonicích a Skaličanech a školku
Markvartice se sortimentem růží, přičemž po jejich vyhodnocení dojde k následnému obměňování
stávajícího, již přestárlého sortimentu růží v BZA.
V sekci trvalek začalo pravidelné přesazování rozsáhlé sbírky kosatců. Dále proběhly výsadby ukázkových ploch letniček v rámci pravidelné spolupráce firem Semo a.s. a Fleuroselect. Vybrané plochy
BZA byly i letos obohaceny o nové výsadby cibulovin – Tulipa, Crocus a Narcissus.
Ve sbírkových sklenících probíhaly standardní práce spojené s ošetřováním rostlin orchidejí a tilandsií, především se jednalo o přesazování a ochranu před škůdci a chorobami. Další práce v rámci sbírky jsou zaměřené na udržení druhové rozmanitosti, a to opylováním rostlin s následnou návazností
pěstování in vitro a přenesením mladých rostlin zpět do sbírky.
BZA je členem Unie botanických zahrad ČR, v roce 2018 se zástupci opět zúčastnili její valné
hromady (pořádala BZ MU Brno, Kotlářská), dále konference BZ pěstování ohrožených druhů rostlin a Botanického družení v Košumberku. Účastnili se rovněž semináře Spolku českých perenářů
v Praze-Průhonicích pod názvem Netradiční údržba a rozvoj trvalkových záhonů. V roce 2018 také
došlo k vydání Indexu Seminum 2017 s celkovým množstvím 147 položek, přičemž většina z nich
byla připravena z porostů BZA a 10 ks přírodních sběrů. Vzájemná výměna indexů mezi botanickými zahradami zahrnovala 59 objednávek našich sběrů na základě rozeslaných 550 seznamů.
V roce 2018 byly realizovány následující výstavy:
• Jaro v zahradě (7.–8. 4. 2018) – tradiční jarní výstava se zaměřením na prezentaci jarní vegetace,
kvetoucí cibuloviny, rané trvalky a keře; celkem 557 návštěvníků;
• Iris (25.–28. 5. 2018) – kvetoucí sbírka kosatců; výstavní expozici s četnými květinovými aranžmá
a celou zahradu včetně skleníků si přišlo prohlédnout 863 návštěvníků;
• Land Art (6.–20. 6. 2018) – Ústav nábytku, designu a bydlení MENDELU v Brně (LDF) využil
prostory BZA pro tradiční výstavu a prezentaci studentských prací; jednalo se již o 13. ročník,
tentokrát na téma „FAUNA A FLORA“.
• Barvy podzimu (27. 9. – 8. 10. 2018) – vegetační období uzavřela pravidelná podzimní výstava,
tentokrát s prodlouženým časem až do 8. října, doplněna byla o živé tropické motýly; výstavu
zhlédlo 4 523 návštěvníků.
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BZA se aktivně účastnila a prezentovala svou expozici na Mezinárodní výstavě orchidejí a tilandsií
ve Vídni (17.–25. 2. 2018), která se koná pravidelně každý sudý rok. Tentokrát expozice získala
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tato ocenění: druhé místo od odborné poroty za expozici, tři stříbrné medaile a jednu bronzovou
za vystavené exponáty botanických druhů orchidejí Dendrobium miyacai, Dendrobium spectabilis,
Phragmipedium caricinum, Cymbidium atropurpureum. Účastnila se také letní etapy Flory Olomouc
(16.–19. 8. 2018) v rámci expozice Unie botanických zahrad na téma „Rozkvetlá léta“.

14.4 Archiv MENDELU
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V univerzitním archivu bylo v roce 2018 uloženo celkem 2 223,81 bm archiválií o rozsahu 150 archivních souborů organizačních součástí univerzity a jejich právních předchůdců, spolků, společenských
organizací, fondů významných osobností a sbírek. I v tomto roce archiv pokračoval v doplňování
dat v evidenci původců Národního archivního dědictví (NAD) do podoby autoritativních záznamů
dle mezinárodních standardů. Průběžně aktualizoval základní evidenci, v jejíž databázi registroval 19 přírůstků archiválií k již existujícím fondům z let 1921–2015 o rozsahu 1 839 evidenčních
jednotek listinné povahy. Jako akreditovaný specializovaný archiv prováděl výběr archiválií. Vydal
12 skartačních protokolů ve skartačním řízení a 2 protokoly o výběru archiválií mimo skartační řízení. Zahradnická fakulta zprostředkovala od rodiny emeritního prof. Ing. Karla Kopce, DrSc., jako dar
část jeho pozůstalosti, na jejímž základě byl vytvořen nový archivní fond. Skartační i mimoskartační
řízení (vč. darů) je omezeno naprostým nedostatkem úložných prostor univerzitního archivu.
Pro správní potřeby bylo vyhotoveno 134 dokumentů, jako jsou duplikáty diplomů, vysvědčení,
potvrzení o studiu, výpisy zkoušek, opisy studijních plánů, sylabů, ověření vzdělání a nabytí vysokoškolských titulů. Do archivu zavítalo 56 badatelských návštěv, kterým bylo předloženo 325 evidenčních jednotek dokumentů. K badatelským a rešeršním účelům bylo vyhotoveno badateli 1 703 digitálních dokumentů. Archiv vypracoval 58 rešerší a žadatelům poskytl 239 souborů digitalizátů
a 332 kopií dokumentů. V souvislosti s přípravou oslav 100. výročí Agronomické fakulty bylo předáno přípravnému výboru oslav 364 digitálních kopií archiválií. Univerzitní archiv vychází vstříc žádostem studentů a zaměstnanců MENDELU, badatelům jiných vysokých škol, pracovníkům vědeckých
institucí, publicistům a novinářům, kterým vyhledává a předkládá ke studiu archiválie k předmětu
jejich zájmu. Obsahově i časově nejnáročnější byly rešerše zaměřené na vývoj Agronomické fakulty
v průběhu století, historii ruské emigrace v Brně ve 20. letech 20. století, retrospektivu výzkumu
diferenciálních rovnic, historii Biologické stanice v Lednici, lichtenštejnských sbírek, Běhu 17. listopadu na VŠZ v Brně a rešerše týkající se života a díla prof. Antonína Dyka. Archiv dodal dokumenty
k projektu „Připomínky státních výročí v roce 2018“. S využitím svých fondů a sbírek připravil postery na výstavu „Významné osmičky v českých dějinách 20. století“, která byla uspořádána v Ústřední
knihovně ÚVIS.
Stejně jako každý rok i v roce 2018 archiv uspořádal pro studenty Obchodní akademie, Střední
odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy knihovnické v Brně tradiční exkurzi spojenou
s výkladem o svém pracovišti a výstavou archiválií. V posledních dvou měsících roku 2018 vykonaly
v archivu MENDELU dvě posluchačky oboru „Archivnictví“ Filozofické fakulty MU odbornou praxi,
stanovenou jejich studijním programem.
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15.1 Oblast vzdělávací činnosti
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Mendelova univerzita v Brně zajišťuje vzdělávání v několika skupinách akreditovaných studijních programů – ve skupině zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky, ve skupině ekonomie, ve skupině
technické vědy a nauky, ve skupině společenské vědy, nauky a služby, ve skupině pedagogika, učitelství
a sociální péče a ve skupině přírodní vědy a nauky. Univerzita průběžně vymezuje svoje postavení mezi
vysokoškolskými vzdělávacími institucemi a v mnoha případech je výlučným národním nositelem vysokoškolské kvalifikace.
Cílem Mendelovy univerzity v Brně je poskytování vzdělávacích, vědecko-výzkumných, tvůrčích a profesně zaměřených aktivit v rozvíjeném spektru vědních oborů. Kvalitu vzdělávací činnosti chce univerzita
zajistit vysokou odbornou kvalifikací akademických pracovníků a aktivní vědecko-výzkumnou a tvůrčí
činností, u které budou jasně definovány a finančně podporovány prioritní směry. Z hlediska benchmarkingu univerzita participuje na projektu „U-Multirank“ (www.umultirank.org), který je Evropskou komisí
považován za důležitý nástroj rozvoje vysokoškolských systémů. Výhodou tohoto projektu je, že byl
založen na odlišném východisku (nesbírá data do jedné „ligové tabulky“), ale navazuje na evropskou
klasifikaci U-Map, která třídí vysoké školy do srovnatelných profilů a až poté kvantifikuje jejich činnosti
a výsledky v jednotlivých oblastech. V roce 2018 se univerzita zapojila do světového hodnocení univerzit
„Times Higher Education“ (THE) (www.timeshighereducation.com/) z důvodu získávání zpětné vazby
kvality vzdělávacího procesu na univerzitě.
Mendelova univerzita v Brně chce být vzdělávací institucí srovnatelnou s univerzitami obdobného zaměření v České republice i zahraničí. Proto je hlavním cílem vzdělávací činnosti univerzity snaha o vysokou
kvalitu nabízených studijních programů. Na Mendelově univerzitě v Brně bylo v roce 2018 uskutečňováno celkem 122 studijních programů, z toho se 44 studijních programů uskutečnilo v cizím jazyce a 1 studijní program jako joint degree. Metodikou výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem
terciárního vzdělávání jsou popsány všechny akreditované studijní programy univerzity.
Na Mendelově univerzitě v Brně studovalo v roce 2018 ve všech studijních programech celkem 8 459 studentů. Podíl studentů bakalářského studia představoval zhruba dvě třetiny celkového počtu studentů,
což poskytuje možnost náročnějšího výběru studentů do navazujícího magisterského studia, do kterého
se navíc ještě hlásí studenti z jiných vysokých škol. Podíl studentů v doktorském studiu byl v posledních
letech téměř stejný. Počet studentů v doktorském studiu stále neodpovídá potřebám univerzity, která
se chce mj. profilovat jako univerzita výzkumná. Na univerzitě studovalo v roce 2018 ve všech studijních
programech celkem 4 897 studentek (58 % z celkového počtu studentů), 1 628 cizinců (10 % z celkového
počtu studentů) a 386 studentů-samoplátců (4,5 % z celkového počtu studentů).
Vývoj počtu uchazečů (podaných přihlášek) vykázal na Mendelově univerzitě v Brně ve srovnání s předcházejícím rokem nárůst o 3,5 %. Konkurence v terciárním vzdělávání je patrná z vysokých poměrů mezi
počtem zapsaných a přijatých uchazečů o studium (téměř 64 %). Znamená to tedy, že studium v roce
2018 zahájilo pouze 46 % přijatých uchazečů o studium.
Počty neúspěšných studentů v jednotlivých skupinách korelují s celkovými počty studentů v jednotlivých typech a formách studia. Vysoké procento úbytku studentů po prvním ročníku a značné rozdíly
mezi studijními programy / studijními obory se projevují především v bakalářském studiu (zejména
v kombinované/distanční formě studia). Je zřejmé, že studijní neúspěšnost souvisí s nižší úrovní přijímaných uchazečů o studium, odlišným způsobem výuky a zkoušení, než je na střední škole, a s tím, že stále
více studentů má specifické vzdělávací potřeby.
Mendelova univerzita v Brně evidovala v roce 2018 2 308 absolventů ve všech studijních programech.
Procentuální poměr absolventů v jednotlivých typech a formách studia byl 55 % : 41 % : 3 %, což je
poměr, který se dlouhodobě nemění. Na univerzitě absolvovalo v roce 2018 celkem 1 408 studentek
(61 % z celkového počtu absolventů) a 360 cizinců (15,5 % z celkového počtu absolventů). Podle statistik
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zveřejňovaných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byl celkový počet absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia Mendelovy univerzity v Brně hlášených
na Úřadu práce ČR 84 (údaj k 30. 9. 2018).
Mendelova univerzita v Brně také poskytuje celoživotní vzdělávání, kterým doplňuje nabídku studijních
programů / studijních oborů uskutečňovaných na univerzitě. Seniorům je nabízena jednak možnost
vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku a jejích nástaveb, jednak možnost účasti v různých krátkodobých nebo střednědobých kurzech.
Mendelova univerzita v Brně se rovněž věnuje podpoře studentů se specifickými potřebami a podpoře
nadaných studentů. Významnou specifickou činností rozvíjenou a realizovanou na univerzitě je psychologické, kariérní, studijní a sociálněprávní poradenství.
Pro udržení současného stavu a další posilování konkurenceschopnosti univerzity v oblasti vzdělávání
je třeba aktivně reagovat na vyskytující se ohrožení a důsledně využívat příležitostí, které se nabízejí.
Proto je nutné inovovat studijní programy, které poskytují unikátní kombinace vzdělávacích, vědecko-výzkumných, tvůrčích a profesně zaměřených oborů, využívat e-learningové nástroje a celoživotní formy
vzdělávání a rozvíjet internacionalizaci širší nabídkou studijních programů v cizích jazycích. Dále je třeba
uplatňovat motivační systém, podporovat kvalifikační růst akademických pracovníků, rozvíjet spolupráci
s aplikační sférou (s odborníky z praxe) a podporovat mobility studentů a pedagogů. Vzdělávací činnost
lze také zkvalitnit rozvíjením dovedností práce s informačními zdroji ve všech studijních plánech, propojením vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti s praxí a využitím získaných výsledků ve výuce a plným využíváním školních statků ve výuce. Intenzivní komunikace se zaměstnavateli absolventů může přinést informace o nutných očekávaných schopnostech a kompetencích absolventů. V oblasti vzdělávací činnosti je
nutné více podporovat nadané studenty a věnovat podporu také studentům se specifickými potřebami.
Uvedené úkoly je třeba realizovat na všech součástech univerzity, což přímo souvisí s kompetencemi
děkanů a ředitelky vysokoškolského ústavu, s kompetencí vedení univerzity a s tím, jak bude vedením
univerzity a všech jejích součástí zajištěna systematická koordinace uvedených činností.

15.2 Oblast tvůrčí činnosti
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Věda a výzkum jsou trvalou a tradiční součástí aktivit akademických pracovníků Mendelovy univerzity
v Brně. Šíře a diverzifikace výzkumných činností se projevuje ve věcném zaměření výzkumných projektů,
které pokrývají oblast od témat zemědělské, zahradnické, lesnické a dřevařské produkce (půda, voda
a další živé a neživé vstupy), vztahů produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví,
zpracování a zhodnocení primární produkce, organizace a řízení procesů souvisejících se zajištěním relevantních činností v průběhu celého potravinového řetězce i hodnocení jejich ekonomické efektivnosti
až po dopady těchto činností v širších ekonomických souvislostech a akcentech na oblast venkova.
Specifickými tématy jsou pak udržitelný rozvoj regionů, veřejná správa, nanotechnologie, biotechnologie,
omické vědy a ochrana a tvorba životního prostředí.
Oblastmi, do nichž je směrována disponibilní vědecko-výzkumná kapacita pracovišť univerzity (výzkumný program), jsou výzkumná centra, grantově financovaný výzkum, specifický výzkum (zejména výzkum
studentů doktorských a magisterských programů) a zapojení do mezinárodních výzkumných programů, které představují jednu z aktivit priority internacionalizace univerzitních činností. Základním rysem
výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně je společné aplikování poznatků biologických, technických
a společenskovědních disciplín v zemědělství, zahradnictví, lesnictví, krajinářství a dřevařství a rovněž
rozvíjení uměleckých disciplín v zahradní a krajinářské architektuře a v nábytkářství. Jedná se přitom
o úroveň základního, ale zejména pak aplikovaného výzkumu. Tradičně jsou rozvíjeny vědní obory, které
sledují všechna stadia potravinového řetězce od přírodních vstupů kombinovaných s lidskou prací přes
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technicko-technologické aspekty produkce a její zpracování až po hodnocení dopadů této produkce
na životní prostředí a kvalitu života. Vědečtí pracovníci MENDELU se také věnují otázkám ochrany zdraví.
Pozornost je věnována i sociálně-ekonomickým souvislostem těchto procesů.
Ve většině z uvedených oborů – a také v nově formulovaných – jsou školeni mladí výzkumní pracovníci
v akreditovaných doktorských studijních programech a oborech. V roce 2018 poskytovala univerzita
vzdělání v 23 doktorských studijních programech a 34 doktorských studijních oborech, z toho v jazyce
anglickém ve 13 studijních programech se 17 obory studia. Univerzita měla v r. 2018 rovněž právo udělovat v akreditovaných oborech vědecko-pedagogické hodnosti docent (26 oborů) a profesor (23 oborů).
Pozornost je tradičně věnována poradenské činnosti, organizaci vědeckých aktivit v rovině konferencí,
seminářů, výstav, workshopů a různých specializovaných kurzů. V rámci expertní činnosti participují
specialisté všech fakult na koncepční činnosti resortních ministerstev, na formulování prioritních programů zemědělského, lesnického i ekonomického výzkumu, včetně deklarování priorit grantových podpor.
Do výzkumných aktivit jsou zapojováni také studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů prostřednictvím řešení svých kvalifikačních prací a disertací, což umožňuje mj. částečně
realizovat výzkumné aktivity přímo ve výuce, včetně inovací sylabů předmětů a produkce multimediálních učebních textů. Významnou platformou studentského výzkumu je Interní grantová agentura
MENDELU (od roku 2003). Stále významnější podíl ve financování rozvoje vědy, vývoje a inovací mají
prostředky strukturálních fondů Evropské unie. U projektů vyhlašovaných v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání byla pozornost zaměřena především na přípravu strategických dokumentů
a také projektových fiší, návrhů, které byly úspěšně bonifikovány Jihomoravským krajem a týkaly se
nejen excelentních vědeckých týmů, ale také inovací pregraduálního a postgraduálního studia.
Kvalita výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně a jeho obsah jsou srovnatelné s předcházejícím rokem,
a kontinuálně rostou v souvislosti s modernizací přístrojového vybavení a dalšího technického zázemí,
s rozšiřující se mezinárodní spoluprací a trvale udržovanými kontakty a spoluprací se zemědělskou,
lesnickou, zahradnickou a ekonomickou praxí. Kvalita výzkumu je ověřována i popularizována zejména
publikačními výstupy. Univerzita každoročně provádí důslednou vnitřní evaluaci výsledků vědecké, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti svých pracovníků. Pro nezbytné srovnávání kvality vědy a výzkumu
Mendelovy univerzity v Brně s ostatními vědecko-výzkumnými institucemi jsou využívány světové citační
databáze, zprávy SCImago, RIV, RUV i vlastní univerzitní informační systém. Zastoupení akademických
a výzkumných pracovníků univerzity ve vědeckých společnostech v ČR i v zahraničí, v komisích grantových agentur a také v redakčních radách vědeckých časopisů je dlouhodobě stabilizováno na solidní
úrovni. S diverzifikací výzkumu koresponduje i oblast zdrojů financování výzkumu; zahrnuje zejména
veřejné zdroje, a to institucionální a účelové (grantové), domácí i zahraniční.

15.3 Oblast strategického a finančního řízení univerzity
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V oblasti strategického řízení univerzity rok 2018 plynule navázal na přechozí dva roky, pokračovala tak
realizace aktuálně platného dlouhodobého záměru MENDELU, který byl stanoven na období let 2016–
2020. Základní myšlenky rozvoje univerzity jsou nedílně spojeny s plány a vizemi v jednotlivých oblastech činnosti, kde byly vytyčeny prioritní cíle a jejich strategická opatření. Tyto základní myšlenky sice
přecházejí svým časovým určením mezi funkčními obdobími vedení univerzity, jsou v nich však zakotveny principy, které směřují k základním pilířům našeho rozvoje – ke vzdělávání, k tvůrčí práci a k tzv. třetí
roli vysokých škol (obecně novým rolím v pojetí dalších služeb společnosti). Mendelova univerzita v Brně
nadále sleduje ve svém poslání cíle být otevřenou multikulturní institucí, která bude nabízet svým absolventům vzdělání vyhovující potřebám společnosti 21. století, s odpovídající tvůrčí činností a profesně
zaměřenými aktivitami. V tomto duchu jsou koncipovány i strategie účelových zařízení a školních statků,
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jež se rovněž podílejí na vizích univerzity jako celku. Toto poslání není uskutečňováno bez reflexe vnějšího prostředí, ale v konkurenci téměř tří desítek dalších veřejných vysokých škol, v bezprostředním okolí
univerzitního města Brna a v kontextu jednoho z nejúspěšnějších krajů znalostní ekonomiky v ČR.
Ve snaze o optimalizaci procesů a zvýšení kvality poskytovaných služeb proběhl v roce 2018 na univerzitě procesní audit. Na základě závěrů a doporučení tohoto externího hodnocení byla otevřena širší
diskuse nad možnými způsoby restrukturalizace činností a organizační struktury rektorátních a celoškolských pracovišť, přičemž konečná schválená podoba této restrukturalizace bude implementována
v první polovině roku 2019. Na základě výsledků procesního auditu a upravené základní mapy procesů
probíhá postupně mapování procesů, které se odehrávají v rámci rektorátních a celoškolských pracovišť.
Znalost těchto procesů, jejich provázanosti, norem a souvisejících předpisů, kterými se řídí, je klíčová
pro efektivní řízení univerzity. Obdobný audit činností proběhl také na školních statcích v souvislosti
s vyhodnocením jejich každoročních plánů činnosti a byly upraveny jejich strategie za odborné diskuse
v poradních sborech školních statků.
Nedocenitelným podkladem pro strategické řízení jsou také výsledky vnitřního hodnocení kvality, proto
i v roce 2018 byl dále rozvíjen systém řízení kvality, který je na univerzitě budován od roku 2016. Byl
tak vytvořen nový modul v rámci UIS, který umožňuje realizaci samotného vnitřního hodnocení kvality
dle schválených postupů a následně také jeho vyhodnocení pro daný rok a sledování vývoje stanovených ukazatelů i parametrů za určité období. S rozvojem systému řízení kvality na univerzitě je úzce
propojeno zavádění systému řízení rizik. V roce 2018 byla identifikována strategická rizika univerzity,
v návaznosti na mapování procesů se nově začalo pracovat i s riziky procesními. Došlo také ke jmenování
Výboru pro řízení rizik, jakožto vrcholového orgánu odpovědného za řízení rizik, který se bude zabývat
strategiemi pro zvládnutí rizik s vysokou mírou významnosti a opatřeními ke snížení jejich rizikovosti.
V oblasti investic se plánuje racionální a koordinovaný postup při obnově univerzitní infrastruktury
na základě analýzy současného stavu a investic získaných z projektových zdrojů s výhledem na ukončení
podpory z evropských strukturálních fondů po roce 2021 tak, aby univerzita byla schopna zaručit jistotu
dalšího rozvoje i bez těchto projektových zdrojů v dosavadní nepříznivé situaci financování veřejných
vysokých škol. V této souvislosti nadále pracujeme na intenzivnějším zapojení ve strukturách regionu
a na efektivnější spolupráci se strategickými partnery.
Rozpočet univerzity je každoročně sestavován na příslušný kalendářní rok jak za celou univerzitu, tak
i za jednotlivé součásti. Rozpočet je pravidelně vyhodnocován z mnoha manažerských pohledů a na různých úrovních struktury rozpočtu. Hlavním zdrojem financování byl i v roce 2018 příspěvek na vzdělávací činnost a institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj. Jako zdroj financování byly v roce
2018 použity prostředky z fondů, především z fondu rozvoje investičního majetku a fondu provozních
prostředků. Financování univerzitního rozpočtu podpořily i výnosy z hlavní činnosti. Rozpočet je spravován v ekonomickém systému dle manažerského třídění (zdroj / projekt / profit centrum) a v průběhu
roku je doplňován o jednotlivé rozpočty získaných dotačních projektů.
Z resortu školství obdržela univerzita 1 210,537 mil. Kč investičních a neinvestičních prostředků, přičemž neinvestiční prostředky tvořily 82,27 % a investiční 17,82 %. Neinvestiční část prostředků tvořil
příspěvek na vzdělávací činnost 659,267 mil. Kč, neinvestiční dotace na vzdělávání a provoz 12,618
mil. Kč, neinvestiční dotace na vědu a výzkum celkem 227,584 mil. Kč a neinvestiční prostředky v programu strukturálních fondů 101,879 mil. Kč. Investiční prostředky z resortu školství pak celkem činily
209,189 mil. Kč.
Z ostatních kapitol rozpočtu získala univerzita v roce 2018 celkem 149,790 mil. Kč a 42,131 mil. Kč
z územních rozpočtů. Veřejné prostředky univerzity získané ze zahraničí byly ve výši 30,482 mil. Kč.
Univerzita v roce 2018 dosáhla 26,367 mil. Kč hospodářského zisku před zdaněním.
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počty) – Institut celoživotního vzdělávání

219 23h

Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené
počty) – Ostatní pracoviště

220 24

Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)tabulka MŠMT 6.6

220 24a

Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) – Mendelova univerzita v Brně

220 24b

Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) – Agronomická fakulta

220 24c

Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) – Provozně ekonomická fakulta

221 24d

Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) – Zahradnická fakulta

221 25

Zapojení vysoké školy do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj
financování) tabulka MŠMT 7.1

222 26

Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí (bez ohledu
na zdroj financování)tabulka MŠMT 7.2

225 27

Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií)tabulka MŠMT 7.3

225 27a

Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Mendelova univerzita v Brně

225 27b

Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Agronomická fakulta

225 27c

Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Lesnická a dřevařská fakulta

226 27d

Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Provozně ekonomická fakulta

226 27e

Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Zahradnická fakulta

226 27f

Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

227 27g

Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Institut celoživotního vzdělávání

227 28

Konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty) tabulka MŠMT 8.1

228 29

Významné odborné akce, semináře a konference

228 29a

Významné odborné akce, semináře a konference – Agronomická fakulta

230 29b

Významné odborné akce, semináře a konference – Lesnická a dřevařská fakulta

232 29c

Významné odborné akce, semináře a konference – Provozně ekonomická fakulta

233 29d

Významné odborné akce, semináře a konference – Zahradnická fakulta

234 29e

Významné odborné akce, semináře a konference – Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

235 29f

Významné odborné akce, semináře a konference – Institut celoživotního vzdělávání

236 30

Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných
studijních programech (počty)tabulka MŠMT 8.2

236 31

Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné
praxe po dobu alespoň 1 měsíce (počty)tabulka MŠMT 8.3

237 32

Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxetabulka MŠMT 8.4

237 32a

Souhrnné informace – Mendelova univerzita v Brně

237 32b

Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe – Mendelova univerzita v Brně

238 33

Patenty udělené v roce 2018

238 34

Užitné vzory udělené v roce 2018

239 35

Vysokoškolské knihovnytabulka MŠMT 12.2
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318 Ústav
projektového řízení

391 Děkanát FRRMS

223 Ústav
morfologie,
fyziologie
a genetiky zvířat

224 Ústav
zoologie, rybářství,
hydrobiologie
a včelařství

116 Ústav
informatiky

117 Ústav práva
a humanitních věd

426 Ústav zakládání
a pěstění lesů

424 Ústav ochrany
lesů a myslivosti

562 Ústav
biotechniky zeleně

561 Ústav zahradní
a krajinářské
architektury

791 Kancelář
ředitele

423 Ústav techniky

556 Ústav
vinohradnictví
a vinařství

317 Ústav
jazykových
a kulturních studií

222 Ústav výživy
zvířat a pícninářství

115 Ústav
marketingu
a obchodu

771 Poradenské
a profesní centrum

555 Ústav posklizňové
technologie
zahradnických
produktů

422 Ústav
inženýrských
staveb, tvorby
a ochrany krajiny

316 Ústav
regionálního rozvoje
a veřejné správy

221 Ústav agrochemie,
půdoznalství,
mikrobiologie
a výživy rostlin

114 Ústav účetnictví
a daní

714 Oddělení
expertního
inženýrství

554 Ústav šlechtění
a množení
zahradnických
rostlin

421 Ústav lesnické
a dřevařské
ekonomiky
a politiky

315 Ústav
environmentalistiky
a přírodních zdrojů

219 Ústav
pěstování,
šlechtění rostlin
a rostlinolékařství

113 Ústav statistiky
a operačního
výzkumu

713 Oddělení
vzdělávání seniorů

553 Ústav zelinářství
a květinářství

314 Ústav
teritoriálních studií

217 Ústav
agrosystémů
a bioklimatologie

112 Ústav
managementu

712 Oddělení
dalšího odborného
vzdělávání

711 Oddělení
sociálních věd

414 Ústav
lesnické botaniky,
dendrologie
a geobiocenologie

312 Ústav
sociálních studií

215 Ústav
aplikované
a krajinné ekologie

111 Ústav
podnikové
ekonomiky

551 Ústav
ovocnictví

Institut
celoživotního
vzdělávání

552 Ústav
zahradnické
techniky

412 Ústav
matematiky

311 Ústav regionální
a podnikové
ekonomiky

211 Ústav
biologie rostlin

110 Ústav ekonomie

Zahradnická
fakulta

Mendelova univerzita v Brně

413 Ústav geologie
a pedologie

Lesnická
a dřevařská
fakulta

Fakulta
regionálního rozvoje
a mezinárodních
studií

Agronomická
fakulta

Provozně
ekonomická
fakulta

1 Organizační schéma univerzity
1a Organizační schéma Mendelovy univerzity v Brně

962 Ústav
informačních
technologií

956 Centrum
transferu technologií

951 Botanická
zahrada
a arboretum

940 Ústav vědecko-pedagogických
informací a služeb

932 Centrum
sportovních aktivit

Celoškolská
pracoviště

953 Odbor vědy
a výzkumu

928 Oddělení
controllingu

927 Oddělení řízení
lidských zdrojů

926 Oddělení
veřejných zakázek

925 Oddělení
strategie
a kvality

923 Oddělení
mezinárodních
vztahů
a internacionalizace

922 Oddělení
účelových zařízení

921 Pedagogické
oddělení

Rektorátní
pracoviště

Správa kolejí
a menz

Školní zemědělský
podnik Žabčice

Školní lesní podnik
Masarykův les Křtiny

Vysokoškolské
statky

2018
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984 Oddělení
interního auditu
a kontroly
986 Oddělení
public relations

989 Oddělení
personální a sociální

990 Provozní odbor

996 Ekonomický
odbor

593 Vnitřní
správa Lednice

443 Ústav
nauky o dřevě

471 Ústav
ekologie lesa
473 Zkušebna
stavebně
truhlářských
výrobků
478 Zkušebna
nábytku
479 Kalibrační
laboratoř měřicích
zařízení

234 Ústav
technologie potravin

235 Ústav chovu
a šlechtění zvířat

239 Ústav chemie
a biochemie

271 CEITEC MENDELU

291 Děkanát AF

494 Výukový
areál Lesnické
a dřevařské fakulty

491 Děkanát LDF

983 Právní oddělení

591 Děkanát ZF

442 Ústav nábytku,
designu a bydlení

228 Ústav techniky
a automobilové
dopravy

981 Kancelář rektora

191 Děkanát PEF

571 Mendeleum
– ústav genetiky

441 Ústav
dřevařských
technologií

227 Ústav zemědělské,
potravinářské
a environmentální
techniky

980 Oddělení
kvestora

172 Výzkumné
centrum

563 Ústav
plánování krajiny

429 Ústav
hospodářské úpravy
lesů a aplikované
geoinformatiky

225 Ústav
molekulární biologie
a radiobiologie

118 Ústav financí

2018
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932 Centrum
sportovních aktivit

Referát informačních
systémů
Referát infrastruktury
Referát ekonomických
systémů
Referát koncových stanic

Referát pěstování
a výzkumu orchidejí
Referát pěstování
a výzkumu dřevin
Referát pěstování
a výzkumu skalniček
a trvalek
Referát architektonické
tvorby zeleně

942 Vydavatelství
943 Ústřední knihovna
944 Informační centrum

962 Ústav
informačních
technologií

941 Audiovizuální centrum

956 Centrum
transferu technologií

951 Botanická
zahrada a arboretum

CELOŠKOLSKÁ
PRACOVIŠTĚ

940 Ústav vědecko-pedagogických
informací a služeb

1b Organizační schéma celoškolských pracovišť

2018
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921
Pedagogické
oddělení

Referát řízení
rizik

Referát řízení
kvality

Referát pro
řízení Správy
kolejí a menz

925 Oddělení
strategie
a kvality
Referát
strategie
a rozvoje

923 Oddělení
mezinárodních
vztahů a
internacionalizace

Referát pro řízení vysokoškolských statků

922 Oddělení
účelových
zařízení
927 Oddělení
řízení lidských
zdrojů

Pracoviště řízená
rektorem

1c Organizační schéma rektorátních pracovišť

928 Oddělení
controllingu

Projektové
centrum

Referát vědy
a výzkumu

953 Odbor
vědy
a výzkumu

REK TOR ÁT

Referát BOZP,
PO a CO

Sekretariát
kvestora

980 Oddělení
kvestora

Centrální
podatelna

Univerzitní
archiv

Sekretariát
rektora

981 Kancelář
rektora

983 Právní
oddělení

984 Oddělení
interního
auditu
a kontroly

986 Oddělení
public relations

Pracoviště řízená
kvestorem∗

2018
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926 Oddělení
veřejných
zakázek
Referát
rozpočtu
a finanční
účtárna
Referát
evidence
majetku

Pokladna

Oddělení
práce a mezd

Mzdová
účtárna

Sekretariát
provozního
odboru
Referát
autoprovozu
991 Oddělení
provozních
služeb
a údržby
992 Referát
energetiky
a facility
management
993 Stavební
oddělení

Personální
referát

Sociální referát

988 Rekreační
středisko
Karlov
Rekreační
středisko
Křižánky

MTZ a strojní
investice

996
Ekonomický
odbor

990 Provozní
odbor

989 Oddělení
personální
a sociální

∗Pracoviště
řízená kvestorem

2018

2018

2 Změny v oblasti vnitřních předpisů v roce 2018
2a Vnitřní předpisy registrované na MŠMT ČR
Název předpisu

Registrace změn na MŠMT ČR

Statut Mendelovy univerzity v Brně, I. změna

2. 5. 2018, č. j. MSMT-11906/2018

Statut Mendelovy univerzity v Brně, II. změna

9. 10. 2018, č. j. MSMT-32207/2018

Statut Mendelovy univerzity v Brně, III. změna

5. 12. 2018, č. j. MSMT-40318/2018

Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně

17. 4. 2018, č. j. MSMT-10417/2018

Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně

17. 4. 2018, č. j. MSMT-10417/2018

Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně

1. 8. 2018, č. j. MSMT-24304/2018

2b Směrnice rektora
Číslo

Směrnice rektora – název předpisu

1/2018

Řízení předpisů na Mendelově univerzitě v Brně

2/2018

Interní katalog prací

3/2018

Zveřejňování závěrečných prací

4/2018

Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby

-

Dodatek č. 1 Směrnice rektora č. 4/2018 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby

-

Dodatek č. 2 Směrnice rektora č. 4/2018 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby

5/2018

Činnost garanta studijního programu

6/2018

Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně

7/2018

Postup v případě zániku akreditace studijního programu

8/2018

Organizační řád celoškolských a rektorátních pracovišť

Číslo

Směrnice – název předpisu

1/2018

Změna směrnice č. 6/2016 – Jednací řád Etické komise Mendelovy univerzity v Brně
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2c Směrnice

2018

2d Nařízení rektora
Číslo

Nařízení rektora – název předpisu

1/2018

Účtování v rámci účetní jednotky

2/2018

Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro
rok 2018

3/2018

Plán periodických inventarizací v roce 2018

4/2018

Číselník zdrojů a projektů v roce 2018 a způsob účtování

5/2018

Stanovení rozpočtového provizoria

6/2018

Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro
potřeby zpracování docházky pro Full Cost

7/2018

Struktura a obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních
pracovišť a delegace pravomoci

8/2018

Stanovení působnosti prorektorů

9/2018

Stanovení rozsahu pracovní činnosti kvestora

10/2018

Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, poradenského centra ICV a personální
a ekonomické agendy Zahradnické fakulty

11/2018

Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2018

12/2018

Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích Mendelovy univerzity v Brně pro akademický
rok 2018/2019

13/2018

Poplatky spojené se studiem od 20. března 2018

14/2018

Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2018

15/2018

Harmonogram akademického roku 2018/2019

-

Dodatek č. 1 k nařízení rektora č. 15 – Harmonogram akademického roku 2018/2019

16/2018

Centralizované rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2019

17/2018

Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2019–2020, Pravidla a vyhlášení
vnitřní soutěže pro projekty kategorie B

18/2018

Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019

19/2018

Výsledky vnitřní soutěže na projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity
v Brně pro rok 2019

20/2018

Stanovení výše určeného procenta pro výplatu další mzdy

2e Opatření kvestora
Opatření kvestora – název předpisu

1/2018

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2018

2/2018

Inventarizace univerzitního majetku

3/2018

Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2018

4/2018

Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2019
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Číslo

2018

2f Metodický pokyn rektora
Číslo

Metodický pokyn rektora – název předpisu

1/2018

Uznávání výsledků studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+

2/2018

Doručování prostřednictvím Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně

3/2018

Postup odeslání žádosti o akreditaci studijního programu Národnímu akreditačnímu úřadu
pro vysoké školství

4/2018

Pravidla financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami
z ukazatele F pro rok 2018 na Mendelově univerzitě v Brně

5/2018

Postup pro zařazování akademických pracovníků do druhého mzdového stupně pro rok 2019

2g Metodický pokyn kvestora
Číslo

Metodický pokyn kvestora – název předpisu

1/2018

Informační povinnost vztahující se k uveřejňování skutečně uhrazených cen za plnění ze
smluv, rámcových dohod a smluv uzavřených v dynamickém nákupním systému

2h Oběžníky
Číslo

Oběžník – název předpisu

1/2018

Letní podniková rekreace

2/2018

Zimní podniková rekreace

3 Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Mendelova univerzita v Brně

z toho

analogová forma (např. Česká pošta, osobní podání – podatelna)
digitální forma (např. e-mail, e-podatelna, datová schránka)

Počet písemných žádostí o informace vyřízených v roce 2018

formou

5
1
4
5

odkazem na zveřejněnou informaci

0

poskytnutím informace

4

rozhodnutím o odmítnutí žádosti

1

odložením žádosti

0

odkazem na zásilku

0

Počet písemných žádostí dosud v řízení

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

0

z toho

v samostatné působnosti

0

v přenesené působnosti

0

Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o informace

0

z toho

0

dosud v řízení

Počet podaných stížností podle § 16a
důvody: -

0

způsob vyřízení: -

-
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Počet písemných žádostí o informace podaných v roce 2018

2018

4 Centralizované rozvojové projekty řešené na MENDELU v roce 2018
VYSOKÉ ŠKOLY
ID

NÁZEV
PROJEKTU

C4

Synergie
technologického
rozvoje
a implementace nové
legislativy v roce
2018

C10

Spolupráce při
přípravě studijních
IS na novou
strukturu studia
a technické řešení
meziuniverzitní
prostupnosti studia

Komplexní řešení
ochrany osobních
údajů v prostředí
vysokých škol

C12

Rozvoj společného
celostátního
webového portálu
vysokých škol o vědě,
vzdělávání, výzkumu
a vysokém školství

C13

Problematika
internacionalizace
v prostředí veřejných
vysokých škol
se zaměřením
na oblast lidských
zdrojů (PILZ)

C14

Zvýšení absorpční
kapacity pro
mezinárodní VaV
projekty – H2020
Umbrella

172

C11

DOTACE (v tis. Kč)

Koordinátor

Spoluřešitel

Počet
zapojených
VŠ

ČVUT

ČVUT, UPCE,
VŠCHT, VFU, VŠUP,
JČU, VŠTE, VŠPJ,
AMU, VŠE, UJEP,
UK, MU, ZČU,
UHK, SU, OU, AVU,
ČZU, UPOL, VUT,
JAMU, MENDELU,
UTB, VŠB-TUO,
TUL

26

MU

AMU, AVU, ČZU,
ČVUT, JAMU, JČU,
MU, MENDELU,
OU, SU, TUL, UHK,
UJEP, UK, UPOL,
UPCE, UTB, VFU,
VŠB-TUO, VŠE,
VŠCHT, VŠPJ,
VŠTE, VŠUP, VUT,
ZČU

ŘEŠITEL
ZA MENDELU

INV

NIV

Celkem

Ing. Aleš Vincenc

550

150

700

26

prof. Ing. Danuše
Nerudová, Ph.D.

200

720

920

MU

AMU, AVU, ČZU,
ČVUT, JAMU, JČU,
MU, MENDELU,
OU, SU, TUL, UHK,
UJEP, UK, UPOL,
UPCE, UTB, VFU,
VŠB-TUO, VŠE,
VŠCHT, VŠPJ,
VŠTE, VŠUP, VUT,
ZČU

26

prof. Ing. Danuše
Nerudová, Ph.D.

0

310

310

MU

AMU, ČVUT,
JAMU, JČU, MU,
MENDELU, OU,
TUL, SU, UHK,
UJEP, UK, UPOL,
UPCE, UTB, VFU,
VŠB-TUO, VŠCHT,
VŠPJ, ZČU

20

doc. Ing. Martina
Lichovníková, Ph.D.

0

250

250

MU

AVU, JAMU, JČU,
MENDELU, MU,
OU, SU, TUL, UHK,
UJEP, UK, UPCE,
UPOL, UTB, VFU,
VŠB-TUO, VŠE,
VŠCHT, VŠPJ,
VŠTE, VŠUP, VUT

22

Ing. Bohdana
Čechová

0

250

250

MENDELU

MENDELU, VFU,
JČU

3

prof. RNDr. Vojtěch
Adam, Ph.D.

0

1 500

1 500

2018
VYSOKÉ ŠKOLY

Koordinátor

Spoluřešitel

Počet
zapojených
VŠ

19

3

C15

DPP!!! VŠ – Dotace,
projekty, procesy
vysokých škol!!!

OU

OU, AMU, ČVUT,
ČZU, JČU,
MENDELU, SU,
TUL, UHK, UJEP,
UPOL, UPCE,
UTB, VFU, VŠBTUO, VŠE, VŠPJ,
VUT, ZČU

C21

Vytvoření metodiky
ověřování funkčnosti
systému zajišťování
a vnitřního
hodnocení
kvality s využitím
synergického
potenciálu
společného
meziuniverzitního
týmu expertů

VFU

VFU, MENDELU,
VŠCHT

CELKEM ZA MENDELU

DOTACE (v tis. Kč)
ŘEŠITEL
ZA MENDELU

INV

NIV

Celkem

prof. RNDr. Vojtěch
Adam, Ph.D.

0

459

459

doc. Ing. Mgr. Jitka
Janová, Ph.D.

0

333

333

750

3 972

4 722
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NÁZEV
PROJEKTU
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5 Institucionální plán vysoké školy v roce 2018tabulka MŠMT 12.3
5a Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2018
PŘÍSPĚVEK 2016−2018
PRIORITNÍ CÍL

GARANT

prorektorka
1 Zajišťování kvality pro řízení kvality
a lidských zdrojů
2

Diverzita
a dostupnost

prorektorka
pro vzdělávací
činnost

prorektorka
3 Internacionalizace pro internacionalizaci
a vnější vztahy

PŘÍSPĚVEK 2018

INV
NIV
CELKEM
INV
NIV
CELKEM
(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč)
0

9 000,00 9 000,00

0

3 000,00 3 000,00

0

4 552,50 4 552,50

0

1 517,50 1 517,50

0

12 000,00 12 000,00

0

4 000,00 4 000,00

4 Relevance

prorektorka
pro vzdělávací
činnost

0

6 000,00 6 000,00

0

2 000,00 2 000,00

Kvalitní
a relevantní
5
výzkum, vývoj
a inovace

prorektor pro tvůrčí
činnost

0

9 000,00 9 000,00

0

3 000,00 3 000,00

Rozhodování
6 založené
na datech

rektorka

Rozvoj fakult
prorektor
7 a vysokoškolského pro strategii, rozvoj
ústavu
a účelovou činnost
KATEGORIE A
8

prorektorka
Podpora a inovace
pro vzdělávací
vzdělávací činnosti
činnost

KATEGORIE B

174

IP MENDELU CELKEM

4 188,00 7 812,00 12 000,00 1 396,00 2 604,00 4 000,00

8 688,00 21 312,00 30 000,00 2 196,00 7 804,00 10 000,00
12   876,00 69   676,50 82   552,50 3 592,00 23 925,50 27 517,50
0

9 172,50 9 172,50

0

3 057,50 3 057,50

0

9 172,50 9 172,50

0

3 057,50 3 057,50

12 876,00 78 849,00 91 725,00 3 592,00 26 983,00 30 575,00

2018

5b Vyhodnocení ukazatelů výkonu za rok 2018, které se vážou k Institucionálnímu plánu MENDELU
ID

UKAZATELE VÝKONU

U1

Zájem uchazečů o studium

U2
U3

OTEVŘENOST
STUDIA

ODHAD
HODNOT
2018

HODNOTY
2018

2,7

2,4

2,0

min. 2,5

2,1

Úspěšnost uchazečů
o studium

37,1 %

41,7 %

49,4 %

min. 39,5 %

47,2 %

Úspěšnost studentů

18,0 %

19,1 %

20,8 %

min. 20,0 %

23,7 %

U4

Uplatnitelnost absolventů

90,9 %

92,8 %

94,9 %

min. 90,0 %

97,0 %

U5

Studenti-samoplátci cizinci

69,7 %

62,0 %

70,7 %

min. 75,0 %

82,9 %

U6

Studenti kombinovaného
studia

12,3 %

12,9 %

13,9 %

min. 10,0 %

14,9 %

U9

Koeficient ekonomické
náročnosti

1,82

1,83

1,83

min. 1,85

1,83

1,0

2,0

1,5

max. 4,0

2,5

Podíl uchazečů
U10 s podpořeným přijímacím
řízením
U11

Podíl studentů se
specifickými potřebami

13,3 %

13,5 %

14,5 %

min. 15,0 %

15,6 %

U12

Podíl studentů
s podpořeným studiem

1,8 %

4,8 %

3,7 %

min. 2,6 %

4,7 %

Počet hodin poradenství
na deset studentů
U13
evidovaných specifických
skupin

1,6

3,3

6,6

min. 2,5

4,4

Počet hodin poradenství
na jednoho podpořeného
U14
studenta v rámci vybraných
specifických skupin

9,1

6,9

18,0

min. 10,0

9,5

Vytíženost studijních
programů

148,0

129,9

127,5

min. 141,0

121,4

U16 Studium v cizím jazyce

3,8

3,7

3,8

min. 4,0

3,8

Zajištění výuky
akademickými
U18
pracovníky s kvalifikací
Ph.D. a kvalifikací obdobnou

0,5

0,6

0,6

min. 0,4

0,5

0,4

0,4

0,3

min. 0,4

0,3

U15

KVALITA
STUDIA

VÝCHOZÍ
HODNOTY HODNOTY
HODNOTY
2016
2017
2015

U19

Zastoupení akademických
pracovníků vyšší kvalifikace
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STUDENTI

OBLAST

2018

OBLAST

ID

UKAZATELE VÝKONU

ČINNOST AKADEMICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

Nově jmenovaní docenti
U21 a profesoři s úvazkem
na MENDELU

PROJEKTOVÁ
ČINNOST
SMLUVNÍ
VÝZKUM

ODHAD
HODNOT
2018

HODNOTY
2018

5,3 %

4,1 %

6,2 %

min. 5,5 %

5,1 %

Počet profesorů a docentů
přepočítaný a vážený

342,1

309,8

316,1

min. 330

316,8

Počet akademických
U23 pracovníků
(bez profesorů a docentů)

309,0

315,1

328,7

min. 310

341,6

U24 Publikační činnosti v Q1

22,4 %

29,4 %

37,1 %

min. 23,5 %

34,2 %

Excelentní mezinárodní
U25 vědecká spolupráce
v publikační činnosti

23,6 %

35,5 %

43,0 %

min. 25,0 %

49,8 %

3,3

2,4

2,7

min. 3,5

2,6

Úspěšnost projektů
U27 u základního výzkumu
(GAČR)

11,9 %

14,7 %

9,3 %

min. 10,0 %

21,2 %

Úspěšnost projektů
U28 u aplikovaného výzkumu
(TAČR)

38,1 %

44,0 %

37,5 %

min. 15,0 %

28,1 %

Úspěšnost projektů
U29 u aplikovaného výzkumu
(NAZV)

13,5 %

6,0 %

9,2 %

min. 12,0 %

23,9 %

U22

U26

176

VÝCHOZÍ
HODNOTY HODNOTY
HODNOTY
2016
2017
2015

Citovanost vědeckých
pracovníků

U30

Úspěšnost mezinárodních
projektů (HORIZONT)

x

14,3 %

25,0 %

min. 5,0 %

16,7 %

U31

Úspěšnost mezinárodních
projektů (OSTATNÍ)

100,0 %

9,1 %

16,1 %

min. 15,0 %

0,0 %

U34

Nově spolupracující firmy
na smluvním výzkumu

1,0

0,4

0,6

min. 0,9

0,5

U35 Objem smluvního výzkumu

30,9 %

1,5 %

5,0 %

min. o 10,0 %

25,4 %

Objem vykázaného
smluvního výzkumu

61,0 %

22,6 %

6,9 %

min. o 10,0 %

28,9 %

U36

2018

ID

UKAZATELE VÝKONU

VÝCHOZÍ
HODNOTY HODNOTY
HODNOTY
2016
2017
2015

ODHAD
HODNOT
2018

HODNOTY
2018

U37

Přijíždějící studenti
na MENDELU

5,1

7,4

6,6

min. 5,9

10,1

U38

Vyjíždějící studenti
z MENDELU do zahraničí

4,3

4,3

4,0

min. 4,1

3,9

Vážený průměr pobytů
U39 studentů přijíždějících ze
zahraničí na MENDELU

44 606

55 873

65 641

max. 55 700

73 825

Vážený průměr pobytů
U40 studentů vyjíždějících
do zahraničí z MENDELU

40 463

43 270

41 380

min. 43 500

36 909

U41

Přijíždějící Ph.D. studenti
na MENDELU

3,6

1,9

2,4

min. 3,9

4,1

U42

Vyjíždějící Ph.D. studenti
z MENDELU do zahraničí

9,7

6,6

6,3

min. 10,2

5,8

U43

Přijíždějící akademičtí
pracovníci na MENDELU

2,4

3,6

2,1

min. 2,7

4,0

13,0

8,5

9,9

min. 14,5

14,6

Vyjíždějící akademičtí
U44 pracovníci z MENDELU
do zahraničí
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6 Akreditované studijní programy (počty)tabulka MŠMT 2.1

Bakalářské
studium

Mendelova univerzita v Brně

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

Přírodní vědy a nauky

11–18

Technické vědy a nauky

21–39

7

2

7

Zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky

41, 43

13

8

11

Společenské vědy, nauky
a služby

61, 67,
71–73

1

Ekonomie

62, 65

4

3

Pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

1

1

Vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

1

CELKEM

P

27

K/D

P

K/D

P

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

5

5

5

2

7

7

21

4

8

8

32
2

1
4

CELKEM*

6a Akreditované studijní programy (počty) – Mendelova univerzita v Brně

3

4

4

12
1
2

1
14

24

9

24

24

75

Pozn.: * Součty u tabulek 6a−6g (poslední sloupec) obsahují pouze prezenční formy studia.

Bakalářské
studium

Agronomická fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

Přírodní vědy a nauky

11–18

Technické vědy a nauky
Zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky

P

K/D

21–39

2

41, 43

CELKEM

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

1

2

1

5

2

5

7

3

7

Doktorské
studium

CELKEM*

6b Akreditované studijní programy (počty) – Agronomická fakulta

P

K/D

4

4

4

3

3

7

1

5

5

15

2

12

12

26

Bakalářské
studium

Lesnická a dřevařská fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

Přírodní vědy a nauky

11–18

Technické vědy a nauky

P

K/D

21–39

4

Zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky

41, 43

2

Ekonomie

62, 65

Vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

178

CELKEM

P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

1

4

1

2

2

1

1
7

Magisterské
studium

Doktorské
studium
P

K/D

1

1

1

4

4

12

1

1

5

1

1

1
2

1
3

7

CELKEM*

6c Akreditované studijní programy (počty) – Lesnická a dřevařská fakulta

2

7

7

21

2018

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

Technické vědy a nauky

21–39

1

Ekonomie

62, 65

3

2

4

2

CELKEM

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

Doktorské
studium

CELKEM*

6d Akreditované studijní programy (počty) – Provozně ekonomická fakulta

K/D

P

K/D

3

2

3

3

9

4

2

3

3

11

2

1

Zahradnická fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

K/D

Zeměděl.-les.
a veter. vědy a nauky

5
5

41, 43

CELKEM

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium

Doktorské
studium

CELKEM*

6e Akreditované studijní programy (počty) – Zahradnická fakulta

P

K/D

P

K/D

3

3

1

2

2

10

3

3

1

2

2

10

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

P

Společenské vědy, nauky 61, 67,
a služby
71–73

1

Ekonomie

62, 65

CELKEM

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

CELKEM*

6f Akreditované studijní programy (počty) – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

2

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

4

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

K/D

Zeměděl.-les.
a veter. vědy a nauky

41, 43

1

1

Pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

1

1

2

2

CELKEM

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

1

1

Doktorské
studium
P

K/D

2
1

1

1

3

179

Institut celoživotního
vzdělávání

CELKEM*

6g Akreditované studijní programy (počty) – Institut celoživotního vzdělávání

2018

7 Studijní programy v cizím jazyce (počty)tabulka MŠMT 2.2

Mendelova univerzita v Brně

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

CELKEM*

7a Studijní programy v cizím jazyce (počty) – Mendelova univerzita v Brně

Přírodní vědy a nauky

11–18

5

5

5

Technické vědy a nauky

21–39

1

1

1

Zeměděl.-les.
a veter. vědy a nauky

41, 43

1

3

4

4

8

Společenské vědy, nauky 61, 67,
a služby
71–73

1

1

Ekonomie

62, 65

CELKEM

1

2

4

1

4

2

3

3

11

6

1

8

3

13

13

27

Pozn.: * Součty u tabulek 7a−7f (poslední sloupec) obsahují pouze prezenční formy studia.

Agronomická fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

Přírodní vědy a nauky

11–18

Zeměděl.-les.
a veter. vědy a nauky

41, 43

CELKEM

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium

CELKEM*

7b Studijní programy v cizím jazyce (počty) – Agronomická fakulta

P

K/D

4

4

4

1

1

1

3

3

5

1

1

1

7

7

9

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

11–18

1

1

1

Technické vědy a nauky 21–39

1

1

1

180

CELKEM

41, 43

K/D

P

K/D

Doktorské
studium
K/D

Zeměděl.-les.
a veter. vědy a nauky

P

Navazující
magisterské
studium

P

Přírodní vědy a nauky

K/D

Magisterské
studium

CELKEM*

7c Studijní programy v cizím jazyce (počty) – Lesnická a dřevařská fakulta

1

1
1

2

2

3

2018

7d Studijní programy v cizím jazyce (počty) – Provozně ekonomická fakulta
Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

Ekonomie

62, 65

CELKEM

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

CELKEM*

Provozně ekonomická fakulta

K/D

3

1

3

2

3

3

9

3

1

3

2

3

3

9

7e Studijní programy v cizím jazyce (počty) – Zahradnická fakulta
Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

Zeměděl.-les.
a veter. vědy a nauky

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

41, 43

CELKEM

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium

CELKEM*

Zahradnická fakulta

P

K/D

1

1

1

2

1

1

1

2

7f Studijní programy v cizím jazyce (počty) – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních
studií

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

Společenské vědy, nauky 61, 67,
a služby
71–73

1

Ekonomie

62, 65

CELKEM

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

CELKEM*

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

K/D

1

2

1

1

2

2

2

4

8 Joint/Double/Multiple degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ

tabulka MŠMT 2.3

8a Souhrnné informace – Mendelova univerzita v Brně
Navazující
Bakalářské Magisterské
Doktorské
magisterské
studium
studium
studium
studium

CELKEM

Počet studijních programů

1

1

Počet aktivních studií v těchto programech

12

12

181

Mendelova univerzita v Brně

2018

8b Joint/Double/Multiple degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ
– Zahradnická fakulta
Zahradnická fakulta
Název programu

Horticulture Engineering, obor International Master of Horticulture Science

Partnerské organizace

Faculty of Horticulture, University of Agriculture in Krakow (PL); Faculty
of Horticulture and Landscape Engeneering, Slovak University of Agriculture
in Nitra (SK), Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (ČR)

Přidružené organizace

nejsou

Počátek realizace programu akademický rok 2014/2015 (akreditace), výuka od 2015/2016
Druh programu (Joint/
Double/Multiple degree)

joint degree

Délka studia (semestry)

2 roky / 4 semestry

Typ programu (bakalářský,
navazující magisterský,
navazující magisterský
magisterský, doktorský)

Jakým způsobem je
vydáván diplom a dodatek
k diplomu?

Mendelova univerzita udělí titul „Ing.“ ve studijním programu Horticulture
Engineering, obor International Master of Horticulture Science. Univerzita vydá
pro tento účel vysvědčení k titulu s datem obhajoby diplomové práce.

Jakým způsobem jsou
realizovány výměny
studentů?

Studium je rozloženo v rámci 4 semestrů, během kterých studenti absolvují
výuku na každé ze spolupracujících univerzit. Výuka je zahájena prvním (zimním)
semestrem na Fakultě biotechnologie a zahradnictví v Krakowě, druhý semestr
stráví mezinárodní skupina studentů na Zahradnické fakultě v Lednici a třetí
semestr studium pokračuje na Fakultě zahradnictví a krajinného inženýrství
v Nitře. Poslední, čtvrtý semestr, stráví studenti na domovské univerzitě.

Počet aktivních studií
k 31. 12. 2018

12

182

Popis organizace studia,
včetně přijímání studentů
a ukončení

Magisterský program v rámci studia „Horticulture Engineering, obor International
Master of Horticulture Science“ trvá čtyři semestry (120 ECTS). Studium je
rozloženo v rámci 4 semestrů, během kterých studenti absolvují výuku na každé
ze spolupracujících univerzit. Výuka je zahájena prvním (zimním) semestrem
na Fakultě biotechnologie a zahradnictví v Krakowě, druhý semestr stráví
mezinárodní skupina studentů na Zahradnické fakultě v Lednici a třetí semestr
studium pokračuje na Fakultě zahradnictví a krajinného inženýrství v Nitře.
Poslední, čtvrtý semestr, stráví studenti na každé ze svých univerzit a zaměří se
na dokončení a obhajobu diplomové práce.
O přijetí studentů rozhoduje přijímací komise.
Uchazeči o program musí splnit tyto požadavky:
• ukončené vzdělání bakalářského stupně v počtu min. 180 ECTS, ze kterého
minimálně 120 ECTS odpovídá odbornému zaměření tohoto magisterského
studijního programu;
• dostatečná a doložená znalost anglického jazyka.
Po složení státní závěrečné zkoušky udělí absolventům domovská univerzita
akademický titul, Mendelova univerzita udělí titul „Ing.“. Univerzita vydá pro
tento účel vysvědčení k titulu s datem obhajoby diplomové práce.

2018

9 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou
nebo s veřejnou výzkumnou institucí se sídlem v ČR t abulka MŠMT 2.4
9a Souhrnné informace – Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně

Navazující
Bakalářské Magisterské
Doktorské
magisterské
studium
studium
studium
studium

CELKEM

Počet studijních programů

1

1

Počet aktivních studií v těchto programech

2

2

9b Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou nebo
s veřejnou výzkumnou institucí se sídlem v ČR
Mendelova univerzita v Brně
Název studijního programu

Vědy o živé přírodě (Life Sciences)

Skupina KKOV

P1532

Partnerská vysoká škola / instituce

Masarykova univerzita, Výzkumný ústav veterinárního
lékařství, v. v. i.

Počátek realizace programu

2013

Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)

doktorský

Popis organizace studia, včetně přijímání studentů
a ukončení

akreditace v českém i anglickém jazyce ve dvou
studijních oborech: Bio-omika a Strukturální biologie
2

183

Počet aktivních studií k 31. 12. 2018

2018

10 Kurzy celoživotního vzdělávání na vysoké škole (počty kurzů) t abulka MŠMT 2.6

Technické vědy a nauky

21–39

5

1

2

1

Zeměděl.-les. a veter. vědy
a nauky

41, 43

12

1

3

14

Zdravot., lékař. a farm. vědy
51–53
a nauky
61, 67,
71–73

8

2

Ekonomie

62, 65

2

6

Pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

2

1

2

5
9

3

41

8

2

23

1

4

7

45

3

11
7

4

77

Vědy a nauky o kultuře
a umění

1

2

Společenské vědy, nauky
a služby

Obory z oblasti psychologie

1

1

U3V

CELKEM

11–18

více než
100 hod.

Přírodní vědy a nauky

od 16 do
100 hod.

Kurzy zájmové
do
15 hod.

více než
100 hod.

do
15 hod.

KKOV

Skupiny akreditovaných
studijních programů

od 16 do
100 hod.

Kurzy orientované
na výkon povolání

Mendelova univerzita v Brně

12

12

81, 82

CELKEM

29

12

9

52

5

5

6

6

26

138

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
Pedagogika, učitelství
a sociál. péče
Obory z oblasti
psychologie
Vědy a nauky o kultuře
a umění

11–18
21–39

68

29
17

12

13

41, 43

225

12

69

138

184

10

51–53
61, 67,
71–73
62, 65

55

212

29

79

74, 75

41

46

od 16
do 100
hod.
více než
100
hod.

Skupiny akreditovaných
studijních programů

CELKEM

do
15 hod.

Kurzy zájmové

do
15 hod.

od 16
do 100
hod.
více než
100
hod.

Kurzy orientované
na výkon povolání

KKOV

Mendelova univerzita v Brně

239

16

U3V

1 232 1 287
110

71

670

1 156

31

95

126

341

1 190

40

303

74

173

86

57

57

81, 82

172
395

Z toho počet
účastníků, kteří
byli přijímáni
do akreditovaných
studijních
programů podle
§ 60 zákona
o vysokých školách

73

77

418

CELKEM

11 Kurzy celoživotního vzdělávání na vysoké škole (počty účastníků) t abulka MŠMT 2.7

167

447

152

319

172

2 510 4 344

74

2018

12 Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií) t abulka MŠMT 3.1
12a Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

Mendelova univerzita v Brně

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

Přírodní vědy a nauky

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

11–18

Technické vědy a nauky 21–39

Doktorské
studium

CELKEM

– Mendelova univerzita v Brně

P

K/D

77

14

91

705

35

355

58

52

20

1 225

494

683

200

114

50

3 232

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41, 43

1 691

Společenské vědy,
nauky a služby

61, 67,
71–73

367

Ekonomie

62, 65

1 912

106

Pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

73

108

Vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

90

513

146
793

100

63

115

3 089
181
128

38

4 838

743

2 015

358

306

199

8 459

z toho počet žen

2 892

378

1 216

186

175

50

4 897

938

40

417

39

82

112

1 628

z toho počet cizinců

185

CELKEM

2018

Agronomická fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium

Doktorské
studium

P

K/D

P

K/D

CELKEM

12b Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií) – Agronomická fakulta

Přírodní vědy a nauky

11–18

61

11

72

Technické vědy a nauky

21–39

289

19

154

30

13

3

508

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41, 43

985

96

434

55

67

20

1 657

1 274

115

588

85

141

34

2 237

z toho počet žen

794

58

365

46

99

18

1 380

z toho počet cizinců

142

2

63

4

30

CELKEM

241

12c Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

CELKEM

– Lesnická a dřevařská fakulta

Přírodní vědy a nauky

11–18

16

3

19

Technické vědy a nauky

21–39

314

16

153

28

39

17

567

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41, 43

257

100

74

39

15

7

492

Ekonomie

62, 65

10

2

12

Vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

90

128

38

661

116

265

67

80

29

1 218

z toho počet žen

272

37

107

12

32

9

469

z toho počet cizinců

64

3

32

4

24

8

135

186

CELKEM

2018

12d Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
– Provozně ekonomická fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

P

Doktorské
studium

K/D

P

K/D

150

Technické vědy a nauky

21–39

Ekonomie

62, 65 1 636

106

645

100

53

113

2 653

CELKEM

1 738

106

693

100

53

113

2 803

z toho počet žen

1 006

56

411

70

24

16

1 583

497

7

230

20

18

100

872

z toho počet cizinců

102

Navazující
magisterské
studium

CELKEM

Provozně ekonomická fakulta

48

Zahradnická fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

K/D

444

CELKEM

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

238

175

77

32

23

989

444

238

175

77

32

23

989

z toho počet žen

341

121

129

46

20

7

664

z toho počet cizinců

117

24

22

11

10

4

188

41, 43

K/D

Doktorské
studium

P

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

P

Navazující
magisterské
studium

CELKEM

12e Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií) – Zahradnická fakulta

12f Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
– Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

Společenské vědy, nauky 61, 67,
a služby
71–73

367

146

513

Ekonomie

276

148

424

CELKEM

643

294

937

z toho počet žen

418

204

622

z toho počet cizinců

118

70

188

K/D

P

K/D

P

K/D

187

62, 65

P

Doktorské
studium

CELKEM

Bakalářské
studium
K/D

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

2018

12g Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)
– Institut celoživotního vzdělávání

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

K/D

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41, 43

5

60

Pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

73

108

CELKEM

78

168

29

275

z toho počet žen

61

106

12

179

P

K/D

P

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

CELKEM

Bakalářské
studium

z toho počet cizinců

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

Institut celoživotního vzdělávání

94

29

181

4

4

13 Studenti-samoplátci (počty studií)tabulka MŠMT 3.2

Mendelova univerzita v Brně

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

41, 43

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

CELKEM

13a Studenti-samoplátci (počty studií) – Mendelova univerzita v Brně

19

19
95

Společenské vědy, nauky 61, 67,
a služby
71–73

59

36

Ekonomie

87

80

8

97

272

146

135

8

97

386

62, 65

CELKEM

Agronomická fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

188

CELKEM

41, 43

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

CELKEM

13b Studenti-samoplátci (počty studií) – Agronomická fakulta

1

1

1

1

2018

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

P

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41, 43

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

CELKEM

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

CELKEM

13c Studenti-samoplátci (počty studií) – Lesnická a dřevařská fakulta

18

18

18

18

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

P

Ekonomie

62, 65

76
76

CELKEM

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium

CELKEM

13d Studenti-samoplátci (počty studií) – Provozně ekonomická fakulta

P

K/D

64

8

97

245

64

8

97

245

13e Studenti-samoplátci (počty studií) – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

P

Společenské vědy, nauky 61, 67,
a služby
71–73

59

36

95

Ekonomie

11

16

27

70

52

122

K/D

P

K/D

P

K/D

189

CELKEM

62, 65

P

Doktorské
studium

CELKEM

Bakalářské
studium
K/D

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

190

55,6%

46,4%

34,4%

41,4%

46,4%

Provozně ekonomická fakulta

Zahradnická fakulta

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

Institut celoživotního
vzdělávání

CELKEM

49,2%

29,0%

49,3%

75,0%

52,2%

46,7%

K/D

Bakalářské
studium

46,8%

36,8%

34,4%

47,7%

57,0%

36,1%

46,0%

CELKEM

P

K/D

Magisterské
studium
CELKEM

16,5%

24,7%

8,0%

23,4%

13,5%

9,3%

P

22,6%

15,8%

12,5%

44,1%

23,1%

9,1%

K/D

17,4%

15,8%

24,7%

9,6%

26,4%

14,9%

9,3%

CELKEM

Navazující magisterské
studium

15,8%

9,1%

25,0%

12,5%

16,1%

P

* Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty v roce n a n+1.
** Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu na dané vysoké škole v roce n, ať jde o poprvé zapsané na vysokou školu, či nikoliv.

33,2%

Lesnická a dřevařská fakulta

Pozn.:

45,9%

P

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

14 Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %)tabulka MŠMT 3.3

14,3%

60,0%

7,5%

18,2%

14,3%

K/D

Doktorské
studium

15,3%

25,0%

13,3%

13,7%

15,9%

CELKEM

35,9%

35,1%

34,4%

45,4%

26,9%

30,6%

31,4%

CELKEM

2018

2018

15 Stipendia* studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob)
tabulka MŠMT 3.4
Mendelova univerzita v Brně
Počty studentů

Průměrná výše
stipendia

za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

453

6 784

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)

47

1 170

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního
právního předpisu, § 91 odst. 2 písm. c)

596

21 983

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)

27

8 924

v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3

33

13 864

v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)

5 660

4 787

z toho ubytovací stipendium

5 660

4 787

na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)

23

81 891

na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)

113

46 410

studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)

642

58 803

jiná stipendia

581

9 248

8 175

11 532

Účel stipendia

CELKEM
Pozn.: * Bez ohledu na zdroj prostředků, netýká se pouze prostředků z MŠMT.

16 Ubytování, stravování t abulka MŠMT 12.1
Lůžková kapacita kolejí VŠ celková
Počet lůžek v pronajatých zařízeních
Počet podaných žádostí/rezervací o ubytování k 31. 12. 2018
Počet kladně vyřízených žádostí/rezervací o ubytování k 31. 12. 2018

Počet
3 175
0
2 388
2 264

Počet lůžkodnů v roce 2018

658 863

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2018 studentům

309 784

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2018 zaměstnancům vysoké školy

155 111

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2018 ostatním strávníkům

54 520

191

Mendelova univerzita v Brně

2018

17 Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
tabulka MŠMT 4.1

Mendelova univerzita v Brně

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

CELKEM

17a Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
– Mendelova univerzita v Brně

Přírodní vědy a nauky

11–18

10

2

12

Technické vědy a nauky

21–39

177

14

176

17

11

3

398

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41, 43

384

59

328

74

21

5

871

Společenské vědy, nauky 61, 67,
a služby
71–73

53

Ekonomie

62, 65

445

5

Pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74, 75

15

41

Vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

20

CELKEM

122

69
331

16

12

6

56
34

14

1 094

119

z toho počet žen

691

z toho počet cizinců

196

815

918

107

57

579

50

5

139

4

54

16

2 308

27

4

1 408

10

6

360

Agronomická fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
KKOV
studijních programů

P

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

K/D

Doktorské
studium

CELKEM

17b Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
– Agronomická fakulta

P

K/D

8

2

10

Přírodní vědy a nauky

11–18

Technické vědy a nauky

21–39

69

8

73

13

3

1

167

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41, 43

224

11

195

13

19

3

465

293

19

268

26

30

6

642

185

8

180

13

16

2

404

z toho počet cizinců

36

1

18

4

1

60

192

CELKEM
z toho počet žen

2018

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
studijních programů

P

K/D

KKOV

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium

Doktorské
studium

P

K/D

P

K/D

CELKEM

17c Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
– Lesnická a dřevařská fakulta

2

Přírodní vědy a nauky

11–18

Technické vědy a nauky

21–39

95

6

86

4

8

2

201

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41, 43

50

17

42

16

2

1

128

Ekonomie

62, 65

2

1

3

Vědy a nauky o kultuře
a umění

81, 82

CELKEM

2

20

34

14

165

23

z toho počet žen

79

5

z toho počet cizinců

11

142

20

64

7

12

14

4

368

6

2

163

2

25

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářské
studium

Skupiny akreditovaných
studijních programů

P

KKOV

K/D

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

Doktorské
studium

K/D

P

K/D

CELKEM

17d Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
– Provozně ekonomická fakulta

30

Technické vědy a nauky

21–39

13

Ekonomie

62, 65

377

5

272

17
16

10

5

685

CELKEM

390

5

289

16

10

5

715

z toho počet žen

249

3

186

11

5

z toho počet cizinců

115

64

1

4

454
5

189

Bakalářské
studium

Zahradnická fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

P

K/D

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41, 43

106

25

Magisterské
studium
P

K/D

Navazující
magisterské
studium

Doktorské
studium

P

K/D

P

K/D

91

35

1
1

CELKEM

17e Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
– Zahradnická fakulta

258

106

25

91

35

77

15

63

17

172

258

z toho počet cizinců

15

4

19

3

41

193

CELKEM
z toho počet žen

2018

17f Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
– Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

P

Společenské vědy, nauky 61, 67,
a služby
71–73

53

69

122

Ekonomie

68

59

127

121

128

249

62, 65

CELKEM

P

K/D

P

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

CELKEM

Bakalářské
studium
K/D

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

z toho počet žen

84

86

170

z toho počet cizinců

19

26

45

17g Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
– Institut celoživotního vzdělávání

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

P

K/D

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

41,43

4

6

Pedagogika, učitelství
a sociál. péče

74,75

15

41

CELKEM

19

47

10

76

z toho počet žen

17

26

2

45

194

P

K/D

P
10

K/D

Doktorské
studium
P

K/D

CELKEM

Bakalářské
studium

z toho počet cizinců

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

Institut celoživotního vzdělávání

20
56

195

74, 75

81, 82

Pedagogika, učitelství
a sociální péče

Vědy a nauky o kultuře
a umění
57

134
29

80

1 676

264

1 762

28

76

1 014

185

978

319

4 526 5 857 4 403 2 600

57

124

Počet přijetí
592

Počet
zápisů
ke studiu

Pozn.: Celkový údaj za VŠ není součtem údajů za jednotlivé fakulty/VÚ.

CELKEM

62, 65 1 843

Ekonomie

2 241

482

61, 67,
71–73

Společenské vědy, nauky
a služby

447

2 302

Zeměděl.-les. a veter. vědy
41, 43 1 838
a nauky

21–39

Technické vědy a nauky

Počet
uchazečů
641

11–18

Přírodní vědy a nauky

Počet
přihlášek

616

KKOV

Skupiny akreditovaných
studijních programů

24

948

112

649

345

23

633

76

518

244

22

407

51

430

192

1 708 2 078 1 494 1 102

24

731

106

546

320

Počet
uchazečů

Počet přijetí

Počet
přihlášek

Navazující
magisterské studium
Počet
přihlášek

Magisterské
studium
Počet přijetí

Bakalářské
studium
Počet
zápisů
ke studiu

Mendelova univerzita v Brně

Počet
uchazečů
210

86

61

26

37

Doktorské
studium

210

86

61

26

37

Počet
přihlášek

Počet
uchazečů

18a Zájem o studium na vysoké škole – Mendelova univerzita v Brně

198

81

57

25

35

Počet přijetí

18 Zájem o studium na vysoké školetabulka MŠMT 5.1

181

79

51

21

30

Počet
zápisů
ke studiu

Počet
zápisů
ke studiu

2018

11–18

21–39

Přírodní vědy a nauky

Technické vědy a nauky
501
633

1 022

1 288 1 607 1 301

Počet
uchazečů

81, 82

CELKEM

62, 65

Ekonomie

422

57

195

Zeměděl.-les. a veter. vědy
41, 43
a nauky

Vědy a nauky o kultuře
a umění

235

11–18

21–39

Přírodní vědy a nauky

KKOV

Počet
uchazečů

Technické vědy a nauky

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Bakalářské
studium

500

57

198

245

Počet
přihlášek

Lesnická a dřevařská fakulta

449

29

187

233

Počet
zápisů
ke studiu
288

28

127

133

Počet
uchazečů

Magisterské
studium

Magisterské
studium

18c Zájem o studium na vysoké škole – Lesnická a dřevařská fakulta

CELKEM

1 304

132

303

Počet
zápisů
ke studiu

279

292

Počet
uchazečů

Zeměděl.-les. a veter. vědy
41, 43 1 104
a nauky

KKOV

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Počet
přihlášek

Bakalářské
studium
Počet přijetí
Počet přijetí

Počet
zápisů
ke studiu
Počet
zápisů
ke studiu

Agronomická fakulta

121

219

24

78

557

384

173

344

407

239

24

82

133

206

23

71

112

164

22

59

83

72

255

304

33

5

5

16

7

32

10

30
89

Navazující
magisterské studium

476

328

167

103

Navazující
magisterské studium
Počet přijetí

18b Zájem o studium na vysoké škole – Agronomická fakulta

Počet
zápisů
ke studiu
Počet
zápisů
ke studiu

196

Počet
přihlášek
Počet
přihlášek

Počet
uchazečů
Počet
uchazečů

Počet přijetí
Počet přijetí

Počet
přihlášek
Počet
přihlášek

Počet
uchazečů
Počet
uchazečů

Počet přijetí

Doktorské
studium

7

33

5

5

16

7

31

5

4

15

24

4

3

11

6

62

28

10

24

69

31

10

28

Doktorské
studium

72

32

10

30

Počet přijetí
Počet přijetí

Počet
přihlášek
Počet
přihlášek

Počet
zápisů
ke studiu
Počet
zápisů
ke studiu

2018

197

62, 65 1 542

Ekonomie

890

54
944

80
1 475

1 860

93

1 638 1 953 1 555

41, 43

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

CELKEM

KKOV

Skupiny akreditovaných
studijních programů

611

611
766

766

Počet
přihlášek

Bakalářské
studium

526

526

Počet přijetí

Zahradnická fakulta

Počet
uchazečů

18e Zájem o studium na vysoké škole – Zahradnická fakulta

CELKEM

21–39

Technické vědy a nauky

93

KKOV

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Počet
přihlášek

Bakalářské
studium
Počet přijetí

Provozně ekonomická fakulta

Počet
uchazečů

332

332

Magisterské
studium

18d Zájem o studium na vysoké škole – Provozně ekonomická fakulta

Počet
uchazečů
Počet
uchazečů

Počet
zápisů
ke studiu
Počet
zápisů
ke studiu

Magisterské
studium

Počet
přihlášek
Počet
přihlášek

Navazující
magisterské studium

866

827

39

140

140

166

166

81

129

129

105

105

23

23

81

343
363

541

20

570

29

Navazující
magisterské studium

698

628

39

Počet
uchazečů
Počet
uchazečů

Počet přijetí
Počet přijetí

Počet přijetí
Počet přijetí

Počet
zápisů
ke studiu
Počet
zápisů
ke studiu

Počet
zápisů
ke studiu
Počet
zápisů
ke studiu

Počet
přihlášek
Počet
přihlášek

Počet
uchazečů
Počet
uchazečů

Doktorské
studium

81

24

24

75

22

22

20

20

75

76
76

Doktorské
studium

81

Počet přijetí
Počet přijetí

Počet
přihlášek
Počet
přihlášek

Počet
zápisů
ke studiu
Počet
zápisů
ke studiu
2018

61, 67,
71–73

62, 65

Společenské vědy, nauky
a služby

Ekonomie

Počet
uchazečů

737

364

447

Počet
přihlášek
863

381

482
124
309

201
465

185

Počet přijetí
264

Počet
uchazečů

41, 43

74, 75

Zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky

Pedagogika, učitelství
a sociál. péče

CELKEM

KKOV

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Počet
uchazečů

156

124

34

168

134

34

Počet
přihlášek

Bakalářské
studium

107

80

27

Počet přijetí

Institut celoživotního vzdělávání
Počet
zápisů
ke studiu
94

76

18

Počet
uchazečů

Magisterské
studium

18g Zájem o studium na vysoké škole – Institut celoživotního vzdělávání

CELKEM

KKOV

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Počet
zápisů
ke studiu

Magisterské
studium

Navazující
magisterské studium

17

17

233

121

112

17

17

14

14

11

11

64
115

92

31

168

76

Navazující
magisterské studium

212

120

106

Počet
zápisů
ke studiu
Počet
zápisů
ke studiu

Bakalářské
studium
Počet
uchazečů
Počet
uchazečů

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
Počet
přihlášek
Počet
přihlášek

Počet
uchazečů
Počet
uchazečů

Počet přijetí
Počet přijetí

Počet
přihlášek
Počet
přihlášek

Počet
zápisů
ke studiu
Počet
zápisů
ke studiu

Počet přijetí
Počet přijetí

Doktorské
studium

Doktorské
studium

Počet
přihlášek
Počet
přihlášek

18f Zájem o studium na vysoké škole – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Počet přijetí
Počet přijetí

198

Počet
zápisů
ke studiu
Počet
zápisů
ke studiu

2018

199

4,4

6,2

celkem ženy

35,9

120,8

1,9

9,4

0,5

0,9

4,7

6,5

3,3

9,8

9,5

24,5

Odborní asistenti
92,0

266,6

6,5

19,9

4,3

8,4

12,4

32,8

5,9

22,2

26,4

60,5

14,7

56,0

21,8

66,8

Asistenti
26,9

47,8

1,1

2,0

1,7

1,7

4,9

8,3

4,4

7,4

2,7

4,1

8,9

17,5

3,2

6,8

Lektoři
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vědečtí, výzkumní
a vývojoví pracovníci
podílející se
na pedagog. činnosti

6,1

27,4

0,5

1,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

24,6

0,0

1,4

167,1

517,0

10,1

35,4

6,7

11,2

24,0

54,6

13,6

43,8

40,5

96,2

33,4

137,3

38,8

138,5

Postdoktorandi
(„postdok“) ***
4,1

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

12,3

1,0

2,0

92,3

192,9

1,6

5,8

0,0

0,0

2,1

2,9

12,1

24,5

6,1

12,1

19,4

63,7

50,9

84,0

19,0

36,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

2,5

1,2

1,2

2,0

7,2

14,9

25,4

498,8

866,3

353,9

662,5

11,1

13,4

7,6

8,9

34,6

54,5

22,5

30,2

28,5

42,0

40,6

54,8

Ostatní zaměstnanci
*****

781,3

1 626,9

365,6

703,7

17,8

24,6

33,7

66,4

61,3

125,3

70,3

139,7

86,4

262,5

146,2

304,7

Pozn.: *Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. (všemi pracovníky ve sledované kategorii;
vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.
** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
*** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané
instituce obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní
poměr na dobu určitou (v trvání 1–3 roky) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat
odměny v rámci výzkumných grantových projektů.
**** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní
(např. obsluha research facility).
***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

0,1

54,4

CELKEM

Ostatní pracoviště celkem

z toho ženy

0,0

2,9

z toho ženy

2,0

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

0,0

7,0

z toho ženy

Institut celoživotního
vzdělávání

0,0

Zahradnická fakulta

z toho ženy

1,9

4,4

z toho ženy

0,0

7,1

z toho ženy

Provozně ekonomická fakulta

31,6

7,6

Lesnická a dřevařská fakulta

11,6

2,2

38,1

25,4

Profesoři

z toho ženy

Docenti

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita
v Brně

Vědečtí pracovníci
nespadající
do ostatních kategorií

Vědečtí pracovníci**
Ostatní vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci****

Akademičtí pracovníci

Akademičtí
pracovníci
CELKEM

19 Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)tabulka MŠMT 6.1
Zaměstnanci CELKEM

2018

200

26

5

58

nad 70 let

CELKEM

131

2

41

8

13

322

1

20

28

110

5

14

32

57

2

Ž

65

1

8

4

7

24

21

C

39

1

5

2

5

14

12

Ž

Asistenti

C

Ž

Lektoři

35

3

3

5

7

16

1

C

9

2

3

2

2

Ž

11

1

10

C

3

3

Ž

247

10

6

19

36

85

91

C

113

3

2

8

19

25

56

Ž

52

2

5

11

7

11

16

C

30

4

9

6

4

7

Ž

258

1

24

52

72

80

29

C

Ž
92
154
139
95
40
10

C
165
416
291
161
121
25

179 1 179 530

1

16

45

57

45

15

Ž

Vědečtí,
Ostatní
výzkumní
Vědečtí
Ostatní
vědečtí,
PostZaměstnanci
a vývojoví
pracovníci
zaměstnanci
výzkumní
doktorandi
CELKEM
pracovníci
nespadající
*****
(„postdok“)
a vývojoví
do ostatních
podílející se
***
pracovníci
na pedagog.
kategorií
****
činnosti

Vědečtí pracovníci**

Pozn. k tabulkám 20a–20g: C = celkem; Ž = ženy
* Uveden je celkový počet zaměstnanců/pracovníků bez ohledu na výši úvazku, ale pouze v pracovním poměru, bez zahrnutí osob pracujících na DPP a DPČ. Nezahrnuje jiné typy smluvních vztahů
dle občanského zákoníku, které mají charakter nákupu služeb.
** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
*** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce
obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr
na dobu určitou (v trvání 1–3 roky) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci
výzkumných grantových projektů.
**** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní
(např. obsluha research facility).
***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

6

3

29

29

94

60–69 let

1

17

13

55

50–59 let

1

12

3

40–49 let

16

172

1

2

30–39 let

C

Odborní
asistenti

7

Ž

C

C

Ž

Docenti

Profesoři

do 29 let

Mendelova
univerzita
v Brně

Akademičtí pracovníci

20a Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob*) – Mendelova univerzita v Brně

20 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob*)tabulka MŠMT 6.2

2018

201

28

CELKEM

2

41

1

13

2

79

2

7

26

4

7

1

nad 70 let

10

4

7

14

6

26

60–69 let

1

6

6

20

50–59 let

1

15

6

44

40–49 let

1

3

4

C

1

Ž

4

2

2

Ž

Asistenti

30–39 let

C

Odborní
asistenti

4

Ž

C

C

Ž

Docenti

Profesoři

do 29 let

Agronomická
fakulta

Akademičtí pracovníci

C

Ž

Lektoři

1

1

C

Ž

2

1

1

C

Ž

121

3

2

8

15

41

52

C

74

2

6

9

16

41

Ž

34

2

4

10

4

8

6

C

21

4

8

3

2

4

Ž

64

8

18

20

14

4

C

47

6

15

16

8

2

Ž

44
42
38
12
2

116
92
55
40
7

187

49

67

377

Ž

C

Vědečtí,
Ostatní
Vědečtí
výzkumní
Ostatní
Postvědečtí,
Zaměstnanci
a vývojoví
pracovníci
zaměstnanci
doktorandi
výzkumní
CELKEM
pracovníci
nespadající
*****
a vývojoví
(„postdok“)
podílející se
do ostatních
pracovníci
***
na pedagog.
kategorií
****
činnosti

Vědečtí pracovníci**

20b Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob*) – Agronomická fakulta

2018

202

1

8

nad 70 let

CELKEM

36

10

5

3

3

60–69 let

8

3

50–59 let

80

1

11

9

22

13

1

40–49 let

2

36

5

30–39 let

C

21

1

4

8

8

Ž

Odborní
asistenti

1

Ž

C

C

Ž

Docenti

Profesoři

do 29 let

Lesnická
a dřevařská
fakulta

21

4

3

3

7

4

C

12

2

2

2

3

3

Ž

Asistenti

Akademičtí pracovníci

C

Ž

Lektoři

33

3

3

4

7

16

C

8

2

2

2

2

Ž

9

9

C

3

3

Ž

77

5

3

6

12

22

29

C

17

1

1

1

4

10

Ž

14

1

1

3

9

C

7

1

1

2

3

Ž

55

1

10

18

20

6

C

36

1

10

13

8

4

Ž

26
32
20
8
3

118
77
44
35
10

109

20

49

333

Ž

C

Vědečtí,
Ostatní
výzkumní
Vědečtí
Ostatní
vědečtí,
PostZaměstnanci
a vývojoví
pracovníci
doktorandi
výzkumní zaměstnanci CELKEM
nespadající
pracovníci
*****
a vývojoví
(„postdok“)
do ostatních
podílející se
***
pracovníci
kategorií
na pedagog.
****
činnosti

Vědečtí pracovníci**

20c Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob*) – Lesnická a dřevařská fakulta

2018

203

1

9

nad 70 let

CELKEM

2

1

4

60–69 let

28

4

7

13

2

5

86

4

9

19

2

4

50–59 let

12

1

2

40–49 let

5

48

1

1

30–39 let

C

36

3

5

7

19

2

Ž

Odborní
asistenti

6

Ž

C

C

Ž

Docenti

Profesoři

do 29 let

Provozně
ekonomická
fakulta

9

1

2

1

1

4

C

6

1

1

1

3

Ž

Asistenti

Akademičtí pracovníci

C

Ž

Lektoři

C

Ž

C

Ž

13

2

1

3

4

3

C

6

1

3

2

Ž

1

1

C

1

1

Ž

43

1

5

2

10

17

8

C

31

1

5

2

8

11

4

Ž

36
22
12
11
3

76
47
21
19
5

95

11

21

189

Ž

C

Vědečtí,
Ostatní
výzkumní
Vědečtí
Ostatní
vědečtí,
PostZaměstnanci
a vývojoví
pracovníci
zaměstnanci
výzkumní
doktorandi
CELKEM
pracovníci
nespadající
*****
(„postdok“)
a vývojoví
do ostatních
podílející se
***
pracovníci
kategorií
na pedagog.
****
činnosti

Vědečtí pracovníci**

20d Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob*) – Provozně ekonomická fakulta

2018

204

CELKEM

nad 70 let

6

13

4

60–69 let

3

6

50–59 let

4

1

3

30

2

1

15

8

1

4

12

1

2

1

3

40–49 let

3

8

12

C

2

Ž

7

1

6

Ž

Asistenti

30–39 let

C

Odborní
asistenti

1

Ž

C

C

Ž

Docenti

Profesoři

do 29 let

Zahradnická
fakulta

Akademičtí pracovníci

C

Ž

Lektoři

C

Ž

C

Ž

33

1

4

5

16

7

C

14

1

1

4

5

3

Ž

3

1

1

1

C

1

1

Ž

66

9

19

15

15

8

C

41

3

15

11

8

4

Ž

22
21
19
6

53
42
31
20

75

7

17

163

Ž

C

Vědečtí,
Ostatní
Vědečtí
výzkumní
Ostatní
vědečtí,
PostZaměstnanci
pracovníci
a vývojoví
výzkumní zaměstnanci CELKEM
doktorandi
pracovníci
nespadající
*****
(„postdok“)
a vývojoví
do ostatních
podílející se
***
pracovníci
na pedagog.
kategorií
****
činnosti

Vědečtí pracovníci**

20e Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob*) – Zahradnická fakulta

2018

205

2

7

CELKEM

2

2

nad 70 let

12

1

1

6

37

1

1

2

1

60–69 let

2

2

14

14

2

1

50–59 let

3

8

5

1

40–49 let

8

5

11

C

27

Ž

8

2

1

3

2

Ž

Asistenti

30–39 let

C

Odborní
asistenti

6

Ž

C

C

Ž

Docenti

Profesoři

do 29 let

Fakulta
regionálního
rozvoje a
mezinárodních
studií

Akademičtí pracovníci

C

Ž

Lektoři

C

Ž

C

Ž

3

1

2

C

2

1

1

Ž

C

Ž

11

1

1

3

4

2

C

8

1

1

3

2

1

Ž

17
13
2
3
2

38
22
6
7
3

40

3

8

84

Ž

C

Vědečtí,
Ostatní
Vědečtí
výzkumní
Ostatní
vědečtí,
PostZaměstnanci
pracovníci
a vývojoví
zaměstnanci
doktorandi
výzkumní
CELKEM
pracovníci
nespadající
*****
(„postdok“)
a vývojoví
podílející se
do ostatních
pracovníci
***
na pedagog.
kategorií
****
činnosti

Vědečtí pracovníci**

20f Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob*) – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

2018

206

CELKEM

nad 70 let

60–69 let

50–59 let

1

10

1

4

1

40–49 let

C

5

1

3

1

Ž

Odborní
asistenti

5

Ž

C

C

Ž

Docenti

Profesoři

30–39 let

do 29 let

Institut
celoživotního
vzdělávání

2

2

C

2

2

Ž

Asistenti

Akademičtí pracovníci

C

Ž

Lektoři

1

1

C

1

1

Ž

C

Ž

C

Ž

C

Ž

19

2

6

10

1

C

16

2

6

8

Ž

9
9
4

15
11
4

24

2

3

33

Ž

C

Vědečtí,
Ostatní
výzkumní
Vědečtí
Ostatní
vědečtí,
PostZaměstnanci
a vývojoví
pracovníci
doktorandi
výzkumní zaměstnanci CELKEM
nespadající
pracovníci
*****
a vývojoví
(„postdok“)
do ostatních
podílející se
***
pracovníci
kategorií
na pedagog.
****
činnosti

Vědečtí pracovníci**

20g Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob*) – Institut celoživotního vzdělávání

2018

207

2

51

0,51–0,7

0,71–1
6

6
131

107

10

8

6

Celkem

41

32

4

2

3

Ženy

Docenti

323

226

12

43

42

Celkem

111

81

5

10

15

Ženy

DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

Akademičtí pracovníci

99

50

7

28

14

Celkem

47

22

2

17

6

Ženy

Ostatní

310

111

26

69

104

Celkem

146

53

14

28

51

Ženy

Vědečtí
pracovníci*

57
25
194

152
57
545

CELKEM

více než 1

28

2

2
41

35
13

9

79

61

2

25

3

0,71–1

4

1

0,51–0,7

Celkem
9

1

Ženy
7

2

Celkem

26

19

1

2

4

Ženy

DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

2

Ženy

Docenti

0,31–0,5

Celkem

Profesoři

Akademičtí pracovníci

do 0,3

Rozsahy úvazků

Agronomická fakulta

8

7

1

Celkem

4

4

Ženy

Ostatní

157

66

14

27

50

Celkem

95

38

11

15

31

Ženy

Vědečtí
pracovníci*

18
15
72

41
21
194

140

35

57

313

Ženy

Celkem

Akademičtí a vědečtí
pracovníci CELKEM

21b Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)
– Agronomická fakulta

351

75

167

921

Ženy

Celkem

Akademičtí a vědečtí
pracovníci CELKEM

Pozn.:* U tabulek 21a−21g: Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

CELKEM

58

4

0,31–0,5

více než 1

1

Ženy

Profesoři

Celkem

do 0,3

Rozsahy úvazků

Mendelova univerzita
v Brně

21a Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)
– Mendelova univerzita v Brně

21 Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace
(počty fyzických osob) t abulka MŠMT 6.3

2018

208

36

5

5
80

47

1

11

21

Celkem

21

16

1

4

Ženy

54

34

4

5

11

Celkem

20

12

1

2

5

Ženy

Ostatní

100

31

9

24

36

Celkem

27

9

1

5

12

Ženy

Vědečtí
pracovníci*

2

CELKEM

9

2

28

25

11

13

12

13

86

56

více než 1

7

2

Celkem

0,71–1

1

2

Ženy

5

1

Celkem

Docenti

36

22

4

4

6

Ženy

DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

Akademičtí pracovníci

0,51–0,7

1

0,31–0,5

Ženy

Profesoři

Celkem

do 0,3

Rozsahy úvazků

Provozně ekonomická
fakulta

9

7

2

Celkem

6

5

1

Ženy

Ostatní

14

3

5

6

Celkem

7

2

1

4

Ženy

Vědečtí
pracovníci*

10
4
37

27
5
91

64

13

23

146

Ženy

Celkem

Akademičtí a vědečtí
pracovníci CELKEM

73

42

150
278

8
2

16

21

70
42

Ženy

Celkem

Akademičtí a vědečtí
pracovníci CELKEM

21d Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)
– Provozně ekonomická fakulta

CELKEM

8

30

0,71–1

více než 1

2

0,51–0,7

8

2

Ženy

DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

Akademičtí pracovníci
Docenti
Celkem
2

Ženy

0,31–0,5

Celkem

Profesoři

do 0,3

Rozsahy úvazků

Lesnická a dřevařská
fakulta

21c Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)
– Lesnická a dřevařská fakulta

2018

209

6

13

4

30

22
8

7

1

Ženy

12

3

1

8

Celkem

7

1

1

5

Ženy

Ostatní

36

9

3

12

12

Celkem

15

3

2

6

4

Ženy

Vědečtí
pracovníci*

2

CELKEM

7

2

12

7

6

0,71–1

více než 1

1

0,51–0,7

2

6

4

1

1

Ženy

37

32

1

4

Celkem

14

13

1

Ženy

DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

Akademičtí pracovníci
Docenti
Celkem
2

1

Ženy

0,31–0,5

Celkem

Profesoři

do 0,3

Rozsahy úvazků

Fakulta
regionálního rozvoje
a mezinárodních
studií

– Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

14

5

2

6

1

Celkem

8

4

4

Ženy

Ostatní

3

2

1

Celkem

2

1

1

Ženy

Vědečtí
pracovníci*

7

73

52

32

24

1

3
14
4

Ženy

Celkem

Akademičtí a vědečtí
pracovníci CELKEM

34

4
14

11
49
97

4
12

13
24

Ženy

Celkem

Akademičtí a vědečtí
pracovníci CELKEM

21f Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)

CELKEM

více než 1

3

1

3

3

5

10

1

0,71–1

Celkem

0,51–0,7

Ženy
1

Celkem
4

Ženy

Docenti

do 0,3

Celkem

Profesoři

DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

Akademičtí pracovníci

0,31–0,5

Rozsahy úvazků

Zahradnická
fakulta

21e Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)
– Zahradnická fakulta

2018

210

Ženy

Celkem

CELKEM

více než 1

0,71–1

0,51–0,7

1

11

8

1
1

Celkem

6

4

1

1

Ženy

DrSc., CSc., Dr., Ph.D.,
Th.D.

2

Ženy

Docenti

0,31–0,5

Celkem

Profesoři

Akademičtí pracovníci

do 0,3

Rozsahy úvazků

Institut celoživotního
vzdělávání

2

1

1

Celkem

2

1

1

Ženy

Ostatní
Celkem

Ženy

Vědečtí
pracovníci*

14

8

5

1
2

1
4
9

Ženy

Celkem

Akademičtí a vědečtí
pracovníci CELKEM

21g Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)
– Institut celoživotního vzdělávání

2018

211

5

77

6
12

1

Ředitel ústavu,
vysokoškolského
zemědělského nebo
lesního statku

4

6

5

9

3

12

7

11

1

15

3

16

Vedoucí katedry/
institutu/
výzkumného
pracoviště

1
1

z toho ženy

Školní zemědělský podnik Žabčice

1

CELKEM – MENDELU

z toho ženy

22
28

109

40
53

241

3
3

7

1

1

4

Pozn.: * Tajemník podle zákona o vysokých školách, § 25. čl. 2.
** Údaj CELKEM nemusí odrážet reálný stav fyzických osob (jedna osoba může v rámci VŠ či fakulty zastávat více pozic), jedná se o prostý součet buněk.

10

7
28

6

z toho ženy

510
134

37

95

372

2

12

2

6

4

5

7

14

9

28

18

54

12

64

29

68

9

73

18

85

24

101

Vedoucí
pracovníci
CELKEM **

103

23

2
69

1

CELKEM – fakulty/VÚ

11

Školní lesní podnik Masarykův les
Křtiny

z toho ženy

2

5

z toho ženy
1

4

Správa kolejí a menz

3

7
1

z toho ženy

191

1

12

Správní
rada

14

23

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kvestor/
Tajemník*

Celoškolská a rektorátní pracoviště

5

6

z toho ženy

4
20

2

30

5

31

15

36

2

34

7

40

13

50

Vědecká
rada

Institut celoživotního vzdělávání

z toho ženy

9

4

3

1

6
15

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

4

15

4

17

5

21

6

32

z toho ženy

1

1

Zahradnická fakulta

4

z toho ženy

2

1

Provozně ekonomická fakulta

5

z toho ženy

2

1

6

Lesnická a dřevařská fakulta

1

Agronomická fakulta

3

5

Prorektor/ Akademický
Proděkan
senát

z toho ženy

1

1

Mendelova univerzita v Brně

Rektor/
Děkan

z toho ženy

Mendelova univerzita v Brně

22 Vedoucí pracovníci (fyzické počty) t abulka MŠMT 6.4

2018

212

Lektoři

2,17

4,05

0,73
4,60

2,00

2,79

16,16

5,38

4,83

4,58

Ostatní
vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****

3,12

5,20

0,79

4,41

Ostatní
zaměstnanci
*****

***** Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.

**** Kategorie „Ostatní vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci“ zahrnuje technické a odborné pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na výzkumu, ale jsou pro výzkumnou činnost nepostradatelní
(např. obsluha research facility).

*** Pracovník/pracovnice dané výzkumné instituce nebo vysoké školy do pěti let po obhájení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Pracuje jako součást vědeckého týmu dané instituce
obvykle pod vedením zkušených vědeckých pracovníků na konkrétním úkolu a publikuje své výsledky samostatně i v rámci tvůrčího týmu. Má s výzkumnou institucí uzavřen pracovní poměr
na dobu určitou (v trvání 1–3 roky) na jedno, maximálně tři období po sobě. Jeho/její mzda podléhá pravidlům mzdového systému dané instituce, přičemž vedle toho může získat odměny v rámci
výzkumných grantových projektů.

** Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí vědecký pracovník, který není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

* Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; vč. DPČ,
mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.

Pozn. k tabulkám 23a−23h:

4,02

8,93

1,98

1,98

CELKEM

0,16

1,40

Ostatní státy mimo EU

z toho ženy

0,41

Ostatní státy EU

1,60

0,13

Slovensko

1,00

0,38

7,02

0,58

0,03
3,32

Asistenti

Rakousko

0,10

Odborní
asistenti

Polsko
1,98

Docenti

0,42

Profesoři

Vědečtí,
Vědečtí
výzkumní
Postpracovníci
a vývojoví
doktorandi
pracovníci
nespadající
(„postdok“)
podílející se
do ostatních
***
na pedagog.
kategorií
činnosti

Vědečtí pracovníci**

Německo

Mendelova univerzita
v Brně

Akademičtí pracovníci

23a Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty) – Mendelova univerzita v Brně

23 Akademičtí a vědečtí pracovníci* s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty*) t abulka MŠMT 6.5

2018

213

1,63
4,32
1,19

CELKEM

z toho ženy

Lektoři

2,25

Asistenti

Ostatní státy mimo EU

Odborní
asistenti

0,44

Docenti

Ostatní státy EU

Profesoři

Vědečtí,
Vědečtí
výzkumní
Posta vývojoví
pracovníci
doktorandi
nespadající
pracovníci
(„postdok“)
do ostatních
podílející se
***
na pedagog.
kategorií
činnosti
Ostatní
vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****

Vědečtí pracovníci**

Slovensko

Rakousko

Polsko

Německo

Agronomická fakulta

Akademičtí pracovníci

23b Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty) – Agronomická fakulta

0,20

0,20

Ostatní
zaměstnanci
*****

2018

214

z toho ženy

0,80

1,00

1,61

0,80

CELKEM

0,13

0,41

0,10

1,10

0,80

Docenti

Ostatní státy EU

0,13

Profesoři

Odborní
asistenti

Ostatní státy mimo EU

Slovensko

Rakousko

Polsko

Německo

Lesnická a dřevařská
fakulta

0,65

0,65

Asistenti

Akademičtí pracovníci

Lektoři

4,60

2,00

1,60

1,00

1,00

7,06

3,00

1,60

2,04

0,42

Vědečtí,
Vědečtí
výzkumní
Postpracovníci
a vývojoví
doktorandi
pracovníci
nespadající
(„postdok“)
do ostatních
podílející se
***
na pedagog.
kategorií
činnosti
Ostatní
vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****

Vědečtí pracovníci**

23c Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty) – Lesnická a dřevařská fakulta

0,67

0,77

0,77

Ostatní
zaměstnanci
*****

2018
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z toho ženy

1,18

2,02

3,09

2,79

Odborní
asistenti

CELKEM

1,18

1,18

Docenti

0,30

0,03

0,03

Profesoři

Ostatní státy mimo EU

Ostatní státy EU

Slovensko

Rakousko

Polsko

Německo

Provozně ekonomická
fakulta

0,17

0,17

0,17

Asistenti

Akademičtí pracovníci

Lektoři

0,10

1,55

0,97

0,20

0,38

Vědečtí,
Vědečtí
výzkumní
Posta vývojoví
pracovníci
doktorandi
pracovníci
nespadající
(„postdok“)
podílející se
do ostatních
***
kategorií
na pedagog.
činnosti
Ostatní
vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****

Vědečtí pracovníci**

23d Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty) – Provozně ekonomická fakulta

0,40

0,40

Ostatní
zaměstnanci
*****

2018

216

1,00

1,00

Lektoři

1,90

0,58

z toho ženy

0,50

0,25
1,73

1,73

Asistenti

2,73

Docenti

CELKEM

Profesoři

Odborní
asistenti

Vědečtí,
Vědečtí
výzkumní
Postpracovníci
a vývojoví
doktorandi
pracovníci
nespadající
(„postdok“)
do ostatních
podílející se
***
na pedagog.
kategorií
činnosti
Ostatní
vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****

Vědečtí pracovníci**

Ostatní státy mimo EU

Ostatní státy EU

Slovensko

Rakousko

Polsko

Německo

Zahradnická fakulta

Akademičtí pracovníci

23e Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty) – Zahradnická fakulta

0,35

0,85

0,85

Ostatní
zaměstnanci
*****

2018

217

0,73
1,00

z toho ženy

Asistenti

0,73

2,50

Odborní
asistenti

2,50

Docenti

Ostatní státy mimo EU

Profesoři

CELKEM

Ostatní státy EU

Slovensko

Rakousko

Polsko

Německo

Fakulta regionálního
rozvoje a mezinárodních
studií

Akademičtí pracovníci

Lektoři

0,50
0,50

0,50

Ostatní
vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****

Vědečtí pracovníci**
Vědečtí,
výzkumní
Vědečtí
Postpracovníci
a vývojoví
doktorandi
pracovníci
nespadající
(„postdok“)
podílející se
do ostatních
***
na pedagog.
kategorií
činnosti

23f Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty)
– Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Ostatní
zaměstnanci
*****

2018

218

1,50

1,50

Asistenti

z toho ženy

Docenti

1,50

Profesoři

Odborní
asistenti

CELKEM

Ostatní státy mimo EU

Ostatní státy EU

Slovensko

Rakousko

Polsko

Německo

Institut celoživotního
vzdělávání

Akademičtí pracovníci

Lektoři

Vědečtí,
Vědečtí
výzkumní
a vývojoví
Postpracovníci
pracovníci
doktorandi
nespadající
podílející se („postdok“) *** do ostatních
na pedagog.
kategorií
činnosti

Vědečtí pracovníci**
Ostatní
vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****

23g Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty) – Institut celoživotního vzdělávání

Ostatní
zaměstnanci
*****

2018

219

2,39

1,90

Lektoři

2,98

Asistenti

z toho ženy

Odborní
asistenti

Ostatní
zaměstnanci
*****

CELKEM

Docenti

Ostatní
vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
pracovníci
****

0,59

Profesoři

Vědečtí,
výzkumní
Vědečtí
a vývojoví
Postpracovníci
pracovníci
doktorandi
nespadající
podílející se („postdok“) *** do ostatních
na pedagog.
kategorií
činnosti

Vědečtí pracovníci**

Ostatní státy mimo EU

Ostatní státy EU

Slovensko

Rakousko

Polsko

Německo

Ostatní pracoviště
MENDELU

Akademičtí pracovníci

23h Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty) – Ostatní pracoviště

2018

2018

24 Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) tabulka MŠMT 6.6
24a Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) – Mendelova univerzita v Brně
Počet
Na dané VŠ*

Mendelova univerzita v Brně

celkem
Profesoři jmenovaní v roce 2018

Kmenoví
zaměstnanci
VŠ
z toho kmenoví
zaměstnanci dané jmenovaní na jiné
VŠ**
VŠ

1

1

Věkový
průměr nově
jmenovaných

53

z toho ženy
Docenti jmenovaní v roce 2018

7

4

41

z toho ženy

2

2

39

Pozn. k tabulkám 24a−24d:
* Zahrnuty jsou veškeré habilitace, které proběhly v daném kalendářním roce na dané VŠ, bez ohledu na to, zda nově jmenovaní
docenti a profesoři kmenově spadali pod tuto VŠ.
** Uvádí se počty docentů a profesorů, kteří kmenově spadají pod danou VŠ, ale byli jmenováni na jiné VŠ.

24b Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) – Agronomická fakulta
Počet
Na dané VŠ*

Agronomická fakulta

celkem
Profesoři jmenovaní v roce 2018

Kmenoví
zaměstnanci VŠ
z toho kmenoví
zaměstnanci dané jmenovaní na jiné
VŠ**
VŠ

1

1

Věkový
průměr nově
jmenovaných

53

z toho ženy
Docenti jmenovaní v roce 2018

4

2

41

z toho ženy

1

1

36

24c Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) – Provozně ekonomická fakulta
Počet
Na dané VŠ*

Provozně ekonomická fakulta

celkem

Kmenoví
zaměstnanci
VŠ
z toho kmenoví
zaměstnanci dané jmenovaní na jiné
VŠ**
VŠ

Věkový
průměr nově
jmenovaných

Profesoři jmenovaní v roce 2018
z toho ženy
2

1

41

1

1

41

220

Docenti jmenovaní v roce 2018
z toho ženy

2018

24d Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) – Zahradnická fakulta
Počet
Na dané VŠ*

Zahradnická fakulta

celkem

Kmenoví
zaměstnanci VŠ
z toho kmenoví
zaměstnanci dané jmenovaní na jiné
VŠ**
VŠ

Věkový
průměr nově
jmenovaných

Profesoři jmenovaní v roce 2018
z toho ženy
Docenti jmenovaní v roce 2018

1

1

45

z toho ženy

25 Zapojení vysoké školy do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj
financování) t abulka MŠMT 7.1
H2020 / 7. RP EK
Mendelova univerzita v Brně

celkem

z toho Marie
Curie Actions

Ostatní

CELKEM

98

105

Počet vyslaných studentů**

370

370

Počet přijatých studentů***

439

439

Počet vyslaných akademických
a vědeckých pracovníků****

1 014

1 014

Počet přijatých akademických
a vědeckých pracovníků*****

312

312

Počet projektů*

Dotace v tis. Kč******

7

310 873

310 873

Pozn: * Jedná se o projekty probíhající v daném roce.
** Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2018 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti,
jejichž pobyt začal v roce 2017. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí
i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
*** Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2018; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal
v roce 2017. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy,
uvede to v poznámce k tabulce.
**** Vyjíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty výjezdů) – akademičtí pracovníci, kteří v roce 2018 absolvovali zahraniční pobyt;
započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2017.
***** Přijíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty příjezdů) – akademičtí pracovníci, kteří přijeli v roce 2018; započítávají se i ti
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2017.
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****** Uvedené částky představují celkové finanční zdroje projektů, včetně spolufinancování MŠMT.

2018

Alžírská demokratická
a lidová republika
Australské společenství

3
1

1
5

3

2

21

Bosna a Hercegovina

2

4

2

13

2

3

5

9

1

3

Brazilská federativní
republika

8

2

Bývalá jugoslávská republika
Makedonie

1

6

11

2

2

2
3

30

Čínská republika (Tchaj-wan)

18

2

56

3

1

1

Dánské království

2

Estonská republika

15

Etiopská federativní
demokratická republika

3

4
5

49
20

1
1

9
1

1

Belgické království

CELKEM
za zemi
6

2
3

Bangladéšská lidová
republika

Čínská lidová republika

2

1

1

Ázerbájdžánská republika

Bulharská republika

Počet přijatých
ostatních
pracovníků****

2

1

Albánská republika

Počet vyslaných
ostatních
pracovníků***

4

Afghánská islámská republika

Počet přijatých
akademických
pracovníků****

Počet vyslaných
akademických
pracovníků***

z toho
absolventské
stáže*****

Země

Počet vyslaných
studentů*

celkem

Mendelova univerzita v Brně

Počet přijatých
studentů**

26 Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí
(bez ohledu na zdroj financování) tabulka MŠMT 7.2

1

1

8
22

2
9

3

15

Filipínská republika

6

2

11

2

21

Finská republika

22

17

13

2

54

Francouzská republika

8

52

17

2

6

85

Ghanská republika

3

4

1

Gruzie

5

22

7

41

3

1

6

7

1

9

17

Chilská republika

3

1

Chorvatská republika

4

6

Indická republika

2

Indonéská republika

1

Irácká republika

4
22

1

2

Irsko

6

10

Islandská republika

2

1

Italská republika

49

1

Jamajka

1

222

2

1

1

Íránská islámská republika

Japonsko

8

54

26

2

17

1
2

5

2

4

19

150
1

9

3

2

14

1

4

1

5

3

Jordánské hášimovské
království

2

5

2

4

Kambodžské království

1

1

3

Kamerunská republika

2

1

2

6

1

1

1

1
1

3

Kostarická republika

1

5

3
5

3
8

Litevská republika

6

14

Lotyšská republika

2

9

6

Maďarsko

9

7

13

3

14

1

2

6

3

7

3

Kyperská republika

Malajsie

1

1

Království Bahrajn

Maltská republika

2

5

1

1

27
17

2

4

8

39

4

11
3
3

Mongolsko

3

Namibijská republika

2

1

3

6

3

17

Nigerská republika

1

Nikaragujská republika

8

1

Nizozemské Antily

9

9

Nizozemsko

13

2

Norské království

1

1

5

2

2

9

5

1

Polská republika

13

20

32

30

14

Portugalská republika

13

15

11

5

11

Rakouská republika

30

4

26

4

Republika Kazachstán

1

12

6

4

113

5

69

55
20

1

1

1

Rumunsko

14

7

1

2

Ruská federace

3

10

6

2

1

Řecká republika

15

19

9

1

2

Slovenská republika

4

26

2

6

Slovinská republika

21

4

1

2

Spojené království Velké
Británie a Severního Irska

11

8

3

6

26

21
10
15

Peruánská republika

Republika Myanmarský svaz

2

3

24
1

23
46

1

39
54

1

29
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Korejská republika

12
13

1

Kolumbijská republika

CELKEM
za zemi
10

5

2

Kanada
Kapverdská republika

Počet přijatých
ostatních
pracovníků****

2018

Jemenská republika
Jihoafrická republika

Počet vyslaných
ostatních
pracovníků***

Počet přijatých
akademických
pracovníků****

Počet vyslaných
akademických
pracovníků***

Počet přijatých
studentů**

z toho
absolventské
stáže*****

Země

Počet vyslaných
studentů*

celkem

Mendelova univerzita v Brně

2018

Počet vyslaných
akademických
pracovníků***

Počet přijatých
akademických
pracovníků****

Počet vyslaných
ostatních
pracovníků***

Počet přijatých
ostatních
pracovníků****

CELKEM
za zemi

Spojené státy americké

20

8

25

7

8

2

70

Spojené státy mexické

2

11

1

Spolková republika Německo

25

7

24

Srbská republika

1

z toho
absolventské
stáže*****

Země

Počet přijatých
studentů**

Počet vyslaných
studentů*

celkem

Mendelova univerzita v Brně

1

2

Srbsko a Černá Hora

14
1

8

65

2

2

7

4

2

11

6

6

Stát Izrael

1

Stát Spojené arabské emiráty

1

4

1
1

Sultanát Omán

1

Surinamská republika

1

1

20

153
14

Španělské království

31

1

69
2

29

4

Švédské království

6

4

2

Švýcarská konfederace

2

3

4

Thajské království

14

13

2

3

Turecká republika

3

5

3

1

Ugandská republika

2

Ukrajina

2

33

2
1

Vietnamská socialistická
republika

1
2

7

Zvláštní administrativní
oblast Čínské lidové republiky
Hongkong
CELKEM (88 zemí)

45
5

1

1

1

2

3

2

12
1

1
455

35
2

Uruguayská východní
republika

Zambijská republika

9
3

8

481

560

101

199

38

1 834

Pozn: * Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2018 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají
se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2017. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní).
** Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2018; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal
v roce 2017. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní).
*** Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2018 absolvovali (ukončili) zahraniční
pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2017. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň
5 dní.
**** Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2018; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2017. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.
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***** Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2–12 měsíců, která je započatá
po úspěšném absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování studia. Absolventská stáž je realizována na základě
trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.

2018

27 Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií)tabulka MŠMT 7.3
27a Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Podíl absolventů, kteří
během svého studia vyjeli
na zahraniční pobyt v délce
alespoň 14 dní [%]

Bakalářské
studium
podíl

počet

6,0 %

73

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

podíl

podíl

počet

podíl

počet

podíl

počet

11,0 %

110

26,0 %

18

8,7 %

201

26,0 %

18

26,0 %

18

počet

Podíl absolventů doktorského
studia, u nichž délka
zahraničního pobytu dosáhla
alespoň 1 měsíce (tj. 30 dní)
[%]

Doktorské
studium

CELKEM

27b Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Agronomická fakulta

Agronomická fakulta

Podíl absolventů, kteří
během svého studia vyjeli
na zahraniční pobyt v délce
alespoň 14 dní [%]

Bakalářské
studium
podíl

počet

2,0 %

5

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

podíl

podíl

počet

podíl

počet

podíl

počet

5,0 %

15

28,0 %

10

5,0 %

30

28,0 %

10

28,0 %

10

počet

Podíl absolventů doktorského
studia, u nichž délka
zahraničního pobytu dosáhla
alespoň 1 měsíce (tj. 30 dní)
[%]

Doktorské
studium

CELKEM

27c Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Lesnická a dřevařská fakulta

Podíl absolventů, kteří
během svého studia vyjeli
na zahraniční pobyt v délce
alespoň 14 dní [%]
Podíl absolventů doktorského
studia, u nichž délka
zahraničního pobytu dosáhla
alespoň 1 měsíce (tj. 30 dní)
[%]

podíl

počet

3,0 %

6

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

podíl

podíl

počet

podíl

počet

podíl

počet

9,0 %

15

28,0 %

5

7,0 %

26

28,0 %

5

28,0 %

5

počet

Doktorské
studium

CELKEM
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Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářské
studium

2018

27d Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta

Podíl absolventů, kteří
během svého studia vyjeli
na zahraniční pobyt v délce
alespoň 14 dní [%]

Bakalářské
studium
podíl

počet

8,0 %

32

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

podíl

podíl

počet

podíl

počet

podíl

počet

13,0 %

41

20,0 %

3

10,8 %

76

20,0 %

3

20,0 %

3

počet

Podíl absolventů doktorského
studia, u nichž délka
zahraničního pobytu dosáhla
alespoň 1 měsíce (tj. 30 dní)
[%]

Doktorské
studium

CELKEM

27e Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Zahradnická fakulta

Zahradnická fakulta

Podíl absolventů, kteří
během svého studia vyjeli
na zahraniční pobyt v délce
alespoň 14 dní [%]

Bakalářské
studium
podíl

počet

4,0 %

5

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

podíl

podíl

počet

podíl

počet

podíl

počet

6,0 %

8

0,0 %

0

5,0 %

13

0,0 %

0

0,0 %

0

počet

Podíl absolventů doktorského
studia, u nichž délka
zahraničního pobytu dosáhla
alespoň 1 měsíce (tj. 30 dní)
[%]

Doktorské
studium

CELKEM

27f Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

Podíl absolventů, kteří
během svého studia vyjeli
na zahraniční pobyt v délce
alespoň 14 dní [%]
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Podíl absolventů doktorského
studia, u nichž délka
zahraničního pobytu dosáhla
alespoň 1 měsíce (tj. 30 dní)
[%]

Bakalářské
studium
podíl

počet

18,0 %

22

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

podíl

podíl

počet

24,0 %

31

počet

Doktorské
studium
podíl

počet

CELKEM
podíl

počet

21,3 %

53

2018

27g Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Institut celoživotního vzdělávání
Institut celoživotního
vzdělávání

Podíl absolventů, kteří
během svého studia vyjeli
na zahraniční pobyt v délce
alespoň 14 dní [%]

Bakalářské
studium
podíl

počet

2,0 %

3

Magisterské
studium

Navazující
magisterské
studium

podíl

podíl

počet

0,0 %

0

počet

Doktorské
studium
podíl

počet

CELKEM
podíl

počet

0,0 %

3

Podíl absolventů doktorského
studia, u nichž délka
zahraničního pobytu dosáhla
alespoň 1 měsíce (tj. 30 dní)
[%]

28 Konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty) tabulka MŠMT 8.1
S počtem účastníků
vyšším než 60

Mezinárodní
konference*

Agronomická fakulta

9

4

Lesnická a dřevařská fakulta

3

4

Provozně ekonomická fakulta

2

3

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

2

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

1

1

Institut celoživotního vzdělávání

2

1

17

15

Ostatní pracoviště celkem
CELKEM

227

Pozn.: * Mezinárodní konference je taková konference, které se účastní alespoň jeden zahraniční řečník a jejíž všechny příspěvky
jsou lokalizované alespoň do jednoho z následujících jazyků – angličtina, francouzština, němčina, nebo do jazyka vlastního
oborovému zaměření dané konference, např. pro filologické obory.

2018

29 Významné odborné akce, semináře a konference
29a Významné odborné akce, semináře a konference – Agronomická fakulta
Agronomická fakulta
Název akce

Pracoviště

Ve spolupráci s

Termín

XI. lepidopterologické
kolokvium

Ústav zoologie, rybářství,
hydrobiologie a včelařství

Biocont-Laboratory, s.r.o.

leden

MENDELINFO 2018

Ústav agrosystémů
a bioklimatologie

ISTRO ČR o.s. – Mezinárodní
organizace pro výzkum
ve zpracování půdy

únor

Seminář pro zájemce
o ekologické zemědělství

Ústav aplikované a krajinné
ekologie

ABCERT AG

únor

Animal Breeding 2018

Ústav chovu a šlechtění zvířat

12. konference
o hiporehabilitaci

Ústav chovu a šlechtění zvířat

XLIV. konference o jakosti
potravin a potravinových
surovin – Ingrovy dny 2018

Ústav technologie potravin

únor

Creating a platform to
address the techniques used
in agriculture and economic
groundwater management

Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální
techniky

březen

The framework of the Visegrad
Fund project on topic State of
Art Research in defined areas

Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální
techniky

březen

Konopí a věda IV.

Ústav biologie rostlin

duben

Molecules of Life

Ústav molekulární biologie
a radiobiologie

duben

Creating a platform to
address the techniques used
in agriculture and economic
groundwater management

Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální
techniky

duben

BIOMASA 2018, Využívání
energie dřevní hmoty III.

Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální BVV Veletrhy Brno
techniky

duben

únor
Česká hiporehabilitační
společnost

Ústav zemědělské,
MendelTech International 2018 potravinářské a environmentální
techniky

únor

duben

Ústav výživy zvířat
a pícninářství

květen

MendelGrass 2018

Ústav výživy zvířat
a pícninářství

Ústav agrochemie, půdoznalství,
květen
mikrobiologie a výživy rostlin

MendelAgro-Fórum

Ústav agrosystémů
a bioklimatologie

červen

MENDELAGRO 2018

Ústav agrosystémů
a bioklimatologie

červen

MendelFarm

Ústav agrosystémů
a bioklimatologie

červen

Drůbežářské dny 2018

Ústav chovu a šlechtění zvířat

červen

Animal Physiology 2018

Ústav morfologie, fyziologie
a genetiky zvířat
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NutriNET 2018

Krakow

červen

2018

Agronomická fakulta
Název akce

Pracoviště

Ve spolupráci s

Termín

ECOO´18

Ústav aplikované a krajinné
ekologie

Moravský lesnický institut

červenec

POLNÍ DEN SLUNEČNÍK

Ústav agrosystémů
a bioklimatologie

Syngenta Czech

srpen

MendelFarm

Ústav agrosystémů
a bioklimatologie

Liver Disease Conference

Ústav chemie a biochemie

Potravinové alergeny –
problematika a možnosti
testování

Ústav pěstování, šlechtění
rostlin a rostlinolékařství

srpen
Španělské velvyslanectví

srpen
září

Monitoring přírodního prostředí Agronomická fakulta

září

Potravinové alergeny –
problematika a možnosti
testování

Agronomická fakulta

MendelFarm

Ústav agrosystémů
a bioklimatologie

Polní den čiroku – ČIROK –
alternativní plodina pro suché
a méně úrodné půdy

Ústav agrosystémů
a bioklimatologie

KWS, Seed Service

září

MendelFarm „ČIROK VE VÝŽIVĚ Ústav agrosystémů
ZVÍŘAT“
a bioklimatologie

Ústav výživy zvířat
a pícninářství AF

září

Dynex Laboratories, s.r.o; Romer
září
Labs
září

EURORURAL ´18

Ústav aplikované a krajinné
ekologie

XXI. česká a slovenská
konference o ochraně rostlin

Ústav pěstování, šlechtění
rostlin a rostlinolékařství

Creating a platform to
address the techniques used
in agriculture and economic
groundwater management

Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální
techniky

září

Hospodaření na půdách
s extrémními fyzikálními
a chemickými vlastnostmi

VUMOP, Česká technologická
platforma pro zemědělství,
Ústav agrochemie, půdoznalství,
Zemědělský výzkumný ústav
mikrobiologie a výživy rostlin
Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto,
s.r.o., Agrotrial, s. r. o.

říjen

Hospodaření v ochranných
pásmech vodních zdrojů

Ústav aplikované a krajinné
ekologie

11. bryologický víkend

Ústav biologie rostlin

Creating a platform to
address the techniques used
in agriculture and economic
groundwater management

Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální
techniky

ČFS, ČAZV

září

Česká technologická platforma
pro zemědělství, ČZU, Povodí
Vltavy, Ústřední kontrolní
říjen
a zkušební ústav zemědělský
Brno, Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy
říjen
Botanické oddělení Moravského
říjen
zemského muzea
říjen
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Problematika pesticidů ve vodě Ústav aplikované a krajinné
a půdě
ekologie

září

2018

Agronomická fakulta
Název akce

Pracoviště

Ve spolupráci s

Termín

RYBIKON 2018

Ústav zoologie, rybářství,
hydrobiologie a včelařství

Ústav biologie obratlovců
AV ČR, Česká limnologická
společnost

říjen

Účelové rybí obsádky
na vodárenských nádržích

Ústav zoologie, rybářství,
hydrobiologie a včelařství

Ústav biologie obratlovců AV ČR říjen

23. seminář Aktuální otázky
pěstování, zpracování a využití
LAKR

Ústav pěstování, šlechtění
rostlin a rostlinolékařství

listopad

MendelNet 2018

Agronomická fakulta

listopad

33. ročník vědecké konference
s mezinárodní účastí „Aktuální
otázky bioklimatologie zvířat
2018“

Ústav morfologie, fyziologie
a genetiky zvířat

Česká bioklimatologická
společnost, AF, VÚŽV Praha,
MZe ČR

listopad

Role víceletých pícnin
Ústav výživy zvířat
a travních porostů v současném
a pícninářství
zemědělství

listopad

Ochrana půdy formou
funkčních prvků krajinné
struktury v pozemkových
úpravách

Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální
techniky

listopad

Optimalizace krajinných prvků
se zaměřením na prevenci
škod působených zvěří a škod
působených na zvěři

Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální
techniky

listopad

Zkušenosti s chovem
lososovitých ryb s využitím
jejich genetické identifikace

Ústav zoologie, rybářství,
hydrobiologie a včelařství

listopad

Monitoring a hodnocení dopadů Ústav agrosystémů
zemědělského sucha v ČR
a bioklimatologie
Zimní škola greenkeeperů 2018

Ústav výživy zvířat
a pícninářství

Ústav výzkumu globální změny
prosinec
– CzechGlobe, AV ČR, v.v.i
Český svaz greenkeeperů

prosinec

29b Významné odborné akce, semináře a konference – Lesnická a dřevařská fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Pracoviště

Ve spolupráci s

Termín

Právo v praxi krajinného
inženýra IV

Ústav inženýrských staveb,
tvorby a ochrany krajiny

Česká společnost krajinných
inženýrů ČSSI, z.s.; Ústav
aplikované a krajinné ekologie
AF

leden

Geobiocenologie a lesnická
typologie a jejich aplikace
v lesnictví a krajinářství

Ústav lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie

ÚHUL

únor

5th International
Tenebrionoidea Symposium

Lesnická a dřevařská fakulta

Národní muzeum

březen
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Název akce

2018

Lesnická a dřevařská fakulta
Pracoviště

Ve spolupráci s

Termín

Rekreace a ochrana přírody –
s přírodou ruku v ruce!

Ústav inženýrských staveb,
tvorby a ochrany krajiny

České společnosti
krajinných inženýrů; Česká
bioklimatologická společnost;
Nadace Partnerství; AOPK ČR
květen
– Správa CHKO Moravský kras,
Správa Krkonošského národního
parku, Správa jeskyní ČR

Best Practices for Urban
Environment and Climate
Change Issues

Ústav lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie

Mongolian University of Live
Sciences, Institute of Plant and červen
Agricultural Sciences

EURORURAL '18

Ústav inženýrských staveb,
tvorby a ochrany krajiny

ÚAKE AF MENDELU – hlavní
organizátor

International Symposium on
Wild Boar and Other Suids

STEELPARK s.r.o.; VENATOR,
Ústav ochrany lesů a myslivosti společnost pro zvěř a krajinu,
z.s.

ÚSES – zelená páteř krajiny

Ústav lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie

AGERIS, Společnost pro ekologii
září
krajiny

Development of forests and
genetic resources of local
ecotypes of forest trees as
a means of adaptation to
climate change – A capacity
development workshop,
Ulaanbaatar and Domogt
Sharyn Gol, Mongolia

Ústav lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie

FAO, ČRA, UHUL

září

„European Utility Arborist“
Ústav techniky
management/technical meeting

A1 Arborist UK

říjen

Užití krytokořenného sadebního
materiálu při obnovách lesa,
Ústav zakládání a pěstění lesů
zalesňování a výsadbách
v krajině

Česká lesnická společnost, z. s.;
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.; říjen
Ministerstvo zemědělství

srpen

září

SilvaNet – WoodNet

Lesnická a dřevařská fakulta

listopad

GIS Day 2018

Ústav hospodářské úpravy lesů
Magistrát města Brna
a aplikované geoinformatiky

listopad

Colloquium on Landscape
Management 2018

Ústav inženýrských staveb,
tvorby a ochrany krajiny

prosinec
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Název akce

2018

29c Významné odborné akce, semináře a konference – Provozně ekonomická fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Název akce

Pracoviště

Ve spolupráci s

Termín

BusIT Week

Ústav informatiky

březen

Enterprise and Competitive
Environment (ECE 2018)

Provozně ekonomická fakulta

březen

GIS Hackathon

Ústav informatiky

březen

Úvod do zpracování dat
v programu STATA

Výzkumné centrum

březen

Statistická analýza
ekonomických dat v prostředí
MATLAB

Výzkumné centrum

březen

Hodnocení výstupů tvůrčí
činnosti v ČR a na PEF

Výzkumné centrum

březen

Práce v softwaru R: Úvod

Výzkumné centrum

duben

Práce v softwaru R: Regresní
a korelační analýza

Výzkumné centrum

duben

Mixing qualitative and
quantitative methods
– a comprehensible or
reprehensible approach?
Experiences from migration in
Austria

Výzkumné centrum

duben

EU 2.0: Is Demography Destiny? Ústav financí

květen

GIS Hackathon

Ústav informatiky

květen

Práce v softwaru R: Analýza
časových řad

Výzkumné centrum

květen

Práce v softwaru R: Pokročilé
metody analýzy časových řad,
panelová data

Výzkumné centrum

květen

Krize popularity Evropské
unie: Empirický výzkum
vs. společenské debaty

Výzkumné centrum

květen

Letní škola „Analýza
Provozně ekonomická fakulta
a zpracování ekonomických dat“

září

Noc vědců

říjen

Provozně ekonomická fakulta

říjen

Writing Publishable Papers

Výzkumné centrum

říjen

PEFnet 2018

Provozně ekonomická fakulta

listopad

Česká ekonomika na hranici
možností

Ústav financí

Práce s kvalitativními daty

Výzkumné centrum

listopad

Compliance a veřejná regulace

Výzkumné centrum

listopad

Dopad zavedení eura

Ústav financí

prosinec

Úvod do metaanalýzy
v ekonomii

Výzkumné centrum

prosinec

STATA – pokročilá práce

Výzkumné centrum

prosinec
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Základy práce v databázi ORBIS
Výzkumné centrum
BvD

ČSOB

listopad

2018

29d Významné odborné akce, semináře a konference – Zahradnická fakulta
Zahradnická fakulta
Název akce

Pracoviště

Ve spolupráci s

Kurz „Ovocný strom v krajině
2018“

Ústav šlechtění a množení
zahradnických rostlin

únor/
listopad

Velikonoční zastavení
na Rybničním zámečku

Ústav biotechniky zeleně, Ústav obec Lednice, Rektorát
zelinářství a květinářství
MENDELU

březen

Perspectives in European
Agricultural Machinery and
Robotics

Ústav zahradnické techniky

duben

Zahradnictví ze všech stran

napříč ZF MENDELU, děkanát
ZF

Gymnázium a JŠ Břeclav

Možnosti zpracování bioodpadů Ústav zahradnické techniky

Termín

duben
duben

Den techniky 2018

Ústav zahradnické techniky

HUSQUARNA a STIHL

květen

Děčínská kotva – soutěž
ve floristice, hodnocení

Ústav biotechniky zeleně,
děkanát ZF

SKF, SŠZaZ
Děčín-Libverda

květen

Ekologické způsoby
hospodaření

Ústav zelinářství a květinářství

červen

Víkend otevřených zahrad

děkanát ZF

červen

Ústav zelinářství a květinářství,
Smetanova Litomyšl – open air
Ústav biotechniky zeleně,
SŠZaZe Litomyšl
výstava florálních objektů
děkanát ZF

červen

Jedlé květy

Ústav zelinářství a květinářství

červenec

Výstava meruněk

Ústav ovocnictví

červenec
ČTPZ

srpen

Léčivky a historie

Ústav zelinářství a květinářství

srpen

Letničkové záhony z přímého
výsevu

Ústav biotechniky zeleně

srpen

Flora Olomouc – celková
expozice pavilonu A

Ústav biotechniky zeleně

srpen

Zahradní den

děkanát ZF

Moravoseed

srpen

ROBOTOUR 2018 / Planning
in Artificial Intelligence and
Robotics

Ústav zahradnické techniky

Robotika

září

Květinová show a prezentace
floristické práce studentů
v rámci světového kongresu
Ústav biotechniky zeleně
Asociace zahradnických center
v Praze (Zahradnické centrum
Chládek)

Zahradnické centrum Chládek,
září
Praha

České zahradní umění
Ústav zahradní a krajinářské
renesance a baroka v kontextu
architektury
evropského vývoje

září/říjen

Význam starých a krajových
odrůd ovoce

říjen

Ústav šlechtění a množení
zahradnických rostlin

Degustace zeleninových salátů Ústav zelinářství a květinářství

říjen
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Management údržby a ochrany
Ústav zahradnické techniky
půdy ve vinohradnictví

2018

Zahradnická fakulta
Název akce

Pracoviště

Ve spolupráci s

Termín

Uplatnění materiálů
a konstrukčních prvků
v zahradě

Ústav zahradnické techniky

říjen

Zahradně-architektonická
tvorba 20. století
v Československu I

Ústav biotechniky zeleně

říjen

Podzimní floristika

Ústav zelinářství a květinářství

říjen/
listopad

Aktuální otázky pěstování
léčivých, aromatických
a kořeninových rostlin

Ústav zelinářství a květinářství

listopad

Trendy v zahradnictví
a zahradní a krajinářské
architektuře 2018

Ústav zahradnické techniky
a děkanát ZF

listopad

Vánoční zastavení
na Rybničním zámečku

Ústav biotechniky zeleně, Ústav obec Lednice, Rektorát
zelinářství a květinářství
MENDELU

prosinec

29e Významné odborné akce, semináře a konference – Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Název akce

Pracoviště

Ve spolupráci s

Termín

Podnikni to! Už na vysoké

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

únor

Studentská konference
o projektovém řízení
ProjektCon 2019

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

duben

Hodnocení finančních
a ekonomických výsledků
podniku v praxi z pohledu
auditora

Ústav regionální a podnikové
ekonomiky

duben

Guest lecturers from University Fakulta regionálního rozvoje
of Jordan, Amman
a mezinárodních studií

University of Jordan

duben

Rural Sanitation – India and
Ethiopia

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

PřF Karlova univerzita v Praze

duben

Workshop: Jak prodat své
schopnosti a jedinečnost

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

JáNěkdo.cz

duben

Konference Humanita v nás

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

ACSA

květen

Workshop: Jak budovat
sebevědomí

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

JáNěkdo.cz

květen

Summer School for students
from East Asian countries

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

8th International GEOREGNET
Summer School

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

World Talks vol. 5 – Uganda,
Peru

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
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KPMG

červenec
CEEPUS

červenec
říjen

2018

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Název akce

Pracoviště

Ve spolupráci s

Termín

Den s praxí

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

město Brno, Jihomoravský kraj,
KPMG, JIC, Nadace Partnerství, říjen
Diecézní charita Brno a další

Region v rozvoji společnosti

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

říjen

Charity financing – British
experience

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

Boncerto

listopad

Jan Ženka: Vybrané
faktory rozvoje českých
(ne) metropolitních regionů

Ústav regionálního rozvoje

Ostravská univerzita

listopad

Pavol Korec: Vývoj regionálnej
štruktúry krajín V4 v kontexte
teórií regionálneho rozvoja

Ústav regionálního rozvoje

Univerzita Komenského

listopad

David Uhlíř: Inovační politika
v praxi

Ústav regionálního rozvoje

Jihomoravské inovační centrum listopad

Jan Hladík: Regionální rozvoj –
Ústav regionálního rozvoje
pohled a praxe RRAJM

Regionální rozvojová agentura
Jihomoravského kraje

listopad

Antonio Giandonato Caporale:
Ústav environmentalistiky
Lecture series on toxic polution
a přírodních zdrojů
in soil and water

University of Naples

listopad

Monika Tabak: Agriculture in
Poland

University of Agriculture
in Krakow

listopad

Ústav environmentalistiky
a přírodních zdrojů

29f Významné odborné akce, semináře a konference – Institut celoživotního vzdělávání
Institut celoživotního vzdělávání
Pracoviště

Ve spolupráci s

Termín

ICOLLE 2018

VÚ Institut celoživotního
vzdělávání

září

Studentský inkubátor 2018

VÚ Institut celoživotního
vzdělávání

prosinec
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Název akce

2018

30 Odborníci* z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných
studijních programech (počty)tabulka MŠMT 8.2
Osoby mající pracovněprávní vztah
s vysokou školou nebo její součástí
Mendelova
univerzita v Brně

Počet osob
podílejících
se na výuce

Počet osob
podílejících
se na vedení
závěrečné
práce

Počet osob
podílejících
se na praxi

Osoby nemající pracovněprávní vztah
s vysokou školou nebo její součástí
Počet osob
podílejících
se na výuce

Počet osob
podílejících Počet osob
se na vedení podílejících
závěrečné se na praxi**
práce

Agronomická fakulta

180

515

z toho ženy

34

9

Lesnická a dřevařská
fakulta

92

67

38

35

12

z toho ženy

20

11

18

8

3

Provozně
ekonomická fakulta

20

17

5

61

11

10

z toho ženy

8

8

2

16

3

3

Zahradnická fakulta

5

1

5

25

2

148

4

z toho ženy
Fakulta
regionálního rozvoje
a mezinárodních
studií

20

z toho ženy

7

Institut
celoživotního
vzdělávání

8

z toho ženy

84

4

57

CELKEM

117

85

48

329

25

761

z toho ženy

28

19

20

69

6

69

Pozn.: * Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo
jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým zaměstnancem dané VŠ/fakulty, měl by mít
minimálně stejně velký úvazek i mimo VŠ/fakultu.
** Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.

31 Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné
praxe* po dobu alespoň 1 měsíce** (počty) tabulka MŠMT 8.3
Počty studijních
oborů

Počty aktivních
studií

Agronomická fakulta

17

507

Lesnická a dřevařská fakulta

4

108

Provozně ekonomická fakulta

6

722

Zahradnická fakulta

10

995

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

8

931

Institut celoživotního vzdělávání

3

246

CELKEM

48

3 509
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Mendelova univerzita v Brně

2018
Pozn.: * Povinnou praxí se rozumí taková, která je součástí akreditace daného studijního oboru, přičemž se může jednat o součást některého z předmětů či o samostatný předmět. Jedná se o odborné profesní praxe.
** Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela dosahovat alespoň 1 měsíce.

32 Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe tabulka MŠMT 8.4
32a Souhrnné informace – Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně
Nově uzavřené licenční smlouvy, smluvní výzkum,
konzultace, poradenství a placené vzdělávací kurzy pro
zaměstnance subjektů aplikační sféry

Celkový počet

Celkové příjmy

66

15 953 000 Kč

Průměrný příjem na 1 zakázku
241 724 Kč

32b Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe – Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně

V zahraničí

5

0

Udělené patenty**

4

0

4

Zapsané užitné vzory

14

0

14

Licenční smlouvy1 platné k 31. 12.

0

0

0

Licenční smlouvy1 nově uzavřené

2

0

2

20 000 Kč

Smluvní výzkum ***, konzultace a poradenství ***

64

15 933 800 Kč

Placené vzdělávací kurzy4 pro zaměstnance
subjektů aplikační sféry***

0

0 Kč

Počet nových spin-off/start-up podniků*

0

Patentové přihlášky podané

2

Počet CELKEM

Příjmy
CELKEM

V ČR

3

5

Pozn.: * Jedná se o nově vzniklé spin-off/start-up podniky podpořené vysokou školou v roce 2018 (počty).
** V položce „V zahraničí“ se v případě Evropského patentu tento v tabulce vykazuje pouze jednou, bez ohledu na počet designovaných zemí.
*** Definice položek týkajících se příjmů a hodnoty v tabulce u těchto položek odpovídají Výroční zprávě o hospodaření pro rok
2018 pro VVŠ (tab. č. 6).
Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí
licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům,
resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na
sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty
(licenční poplatky) nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele.

1

Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby
subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb. Za tento
výzkum jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda
finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů.
Za smluvní výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum.

2

Konzultace a poradenství jsou založeny na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jež závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové
znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.

3

Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy).
Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizaci apod. – vždy s podmínkou, že hlavní činnost není výzkumná. Výnosy
budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou „na zakázku“, tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance.
Nejedná se zde o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance.
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33 Patenty udělené v roce 2018
Číslo
patentu

Název

Datum
udělení

Fakulta
původce

307256

Zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty
do příkmenného pásu trvalých porostů

21. 3. 2018

ZF

307273

Aglomerovaný materiál na bázi dřeva s obsahem polymerních
částic

28. 3. 2018

LDF

307453

Čokoláda se zvýšeným obsahem přírodních lignanů

25. 7. 2018

ZF

307485

Systém pro regulaci výkonu kotle na tuhá paliva a zároveň
výstupní teploty teplosměnného média a kotel na tuhá paliva
s tímto systémem regulace

29. 8. 2018

AF

Datum
udělení

Fakulta
původce

34 Užitné vzory udělené v roce 2018
Číslo
přihlášky

Název
Palivová peleta ze semen révy vinné

23. 1. 2018

ZF

PUV 2017-33087

Ochucený olej ze semen révy vinné

13. 2. 2018

ZF

PUV 2017-34436

Přípravek s obsahem nanočástic stříbra k eliminaci
bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris
na semenech rostliny čeledi brukvovitých

13. 2. 2018

ZF

PUV 2018-34659

Bezlepkové trvanlivé pečivo z pohankové mouky

6. 3. 2018

AF

PUV 2018-34660

Trvanlivé pečivo z pšeničné mouky

6. 3. 2018

AF

PUV 2017-34261

Hnojivý a stimulační prostředek pro lesní kultury
a školky

5. 6. 2018

LDF

PUV 2017-34454

Revitalizační organický substrát na bázi rašeliny, určený
pro výsadbu lesních dřevin

5. 6. 2018

LDF

PUV 2017-34339

Mobilní rošt ke zvýšení únosnosti nezpevněných cest

17. 7. 2018

LDF

PUV 2018-34978

Kultivátor pro cílenou biotizaci zahradnických substrátů

17. 7. 2018

ZF

PUV 2018-35130

Extrakt z hroznových semen interspecifických odrůd
révy vinné

7. 8. 2018

ZF

PUV 2018-35038

Kompozitní deska ze střídavě vrstveného extrudovaného
PMMA a dřevěných kousků

14. 8. 2018

LDF

PUV 2018-34791

Zařízení pro lisování dřevěných dílců

16. 10. 2018

LDF

PUV 2018-35023

Nezávislá mobilní zelená stěna

16. 10. 2018

ZF

PUV 2018-35145

Reakční směs k molekulární identifikaci patogenní
bakterie okurek Pseudomonas amygdali pv. Iachrymans

29. 10. 2018

ZF
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35 Vysokoškolské knihovny tabulka MŠMT 12.2
Mendelova univerzita v Brně

Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok 2018

8 997

z toho přírůstek fyzických jednotek

4 745
4 252

Knihovní fond celkem

442 645

z toho fyzických jednotek

435 631

z toho e-knih v trvalém nákupu

7 014

Počet odebíraných titulů periodik

420

z toho fyzicky

348

z toho elektronicky (odhad)

72

z toho v obou formách

0

239

z toho přírůstek e-knih v trvalém nákupu
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