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1
ÚVOD

výroční zpráva o činnosti mendelovy univerzity v brně
v roce 2009 je předkládána v souladu s příslušnými ustanoveními vysokoškolského zákona ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy české republiky, orgánům
univerzity, akademické obci a veřejnosti. její obsah vychází z osnovy doporučené
mšmt čr s cílem podat obraz o univerzitě, která představuje jeden nejvyšších článků
vzdělávací soustavy české republiky a plní významné poslání pro vědecký, kulturní,
sociální a ekonomický rozvoj naší společnosti.
základním a závazným dokumentem pro všechny oblasti činnosti univerzity byl v roce
2009 dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další
tvůrčí činnosti mendelovy univerzity v brně pro období 2006–2010 a jeho aktualizace
pro rok 2009, a to s důrazem na internacionalizaci, kvalitu a excelenci akademických
činností, kvalitu a kulturu akademického života. v souladu s potřebami a cíli univerzity
byla pozornost zaměřena zejména na úkoly, které vycházely z vybraných priorit
nastavených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy čr pro rok 2009 a byly
v souladu s rozvojovými projekty univerzity pro rok 2009. v jejich rámci byla soustředěna pozornost zejména na následující úkoly:
• rozvoj materiálně technické základny
• rozvoj materiálně technické základny – posílení informačního systému univerzity
• program na podporu vyhodnocení provedené restrukturalizace studijních
programů a jejich inovace
• podpora oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol
• podpora přípravy projektů do operačních programů
• podpora talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení
studia
• Spolupráce s aplikační sférou
• program na podporu vzdělávání seniorů
• program na podporu odstraňování slabých stránek a podporu silných
stránek vysoké školy založený na důsledné SWot analýze předchozího
vývoje a současného stavu
• mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, vytváření příležitostí
k získávání podpory na projekty s mezinárodní účastí s cílem zapojení
výzkumu a vývoje do evropského výzkumného prostoru

2009

1.1 Organizační struktura univerzity

Ústav statistiky a operačního výzkumu
Ústav účetnictví a daní
Výzkumné centrum

Mendelova univerzita v Brně – používaná zkratka názvu
MENDELU, se sídlem Brno, Zemědělská 1, 613 00 – byla
v roce 2009 členěna na součásti:

Zahradnická fakulta
používaná zkratka – ZF
adresa (město, ulice, PSČ)		
Lednice na Moravě, Valtická 337, 691 44

F a k u lt y
					
Agronomická fakulta 				
používaná zkratka – AF
adresa (město, ulice, PSČ)		
Brno, Zemědělská 1, 613 00

Ústav
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav

Ústav biologie rostlin
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální
techniky
Ústav techniky a automobilové dopravy
Ústav technologie potravin
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Ústav chemie a biochemie
Ústav tělesné výchovy

Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
používaná zkratka – FRRMS		
adresa (město, ulice, PSČ)		
Brno, Zemědělská 1, 613 00
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav

Lesnická a dřevařská fakulta			
používaná zkratka – LDF		
adresa (město, ulice, PSČ)		
Brno, Zemědělská 3, 613 00

regionální a podnikové ekonomiky
sociálního rozvoje
demografie a aplikované statistiky
teritoriálních studií
regionálního rozvoje a veřejné správy
jazykových a kulturních studií

Vysokoškolský ústav			
Institut celoživotního vzdělávání 			
používaná zkratka – ICV		
adresa (město, ulice, PSČ)
Brno, Zemědělská 1, 613 00

Ústav ekologie lesa
Ústav geoinformačních technologií
Ústav geologie a pedologie
Ústav hospodářské úpravy lesů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Ústav lesnické a dřevařské techniky
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav matematiky
Ústav nábytku, designu a bydlení
Ústav nauky o dřevě
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Ústav tvorby a ochrany krajiny
Ústav zakládání a pěstění lesů
Ústav základního zpracování dřeva
Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
Zkušebna nábytku

Ostatní součásti
Celoškolská pracoviště
Botanická zahrada a arboretum
Ústav jazykových a kulturních studií (do 31. 8. 2009)
Ústav pro informační systém
Ústav pro provoz informačních technologií
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Účelová zařízení
Školní zemědělský podnik Žabičce
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Správa kolejí a menz

Provozně ekonomická fakulta			
používaná zkratka – PEF 		
adresa (město, ulice, PSČ)		
Brno, Zemědělská 1, 613 00

Rektorát
Vedení rektorátu
Pedagogické oddělení
Oddělení vědy a výzkumu
Zahraniční oddělení
Oddělení účelových zařízení
Odbor vnějších vztahů
Právní a personální odbor
Ekonomický odbor
Technický odbor
Stavební oddělení
Oddělení interního auditu a kontroly

ekonomie
financí
informatiky
managementu
marketingu a obchodu
podnikové ekonomiky
práva a humanitních věd


Ústav
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav
Ústav

ovocnictví
zahradnické techniky
zelinářství a květinářství
šlechtění a množení zahradnických rostlin
posklizňové technologie zahradnických produktů
vinohradnictví a vinařství
zahradní a krajinářské architektury
biotechniky zeleně
genetiky – Mendeleum

2009

1.2 Základní organizační schéma
univerzity

RNDr. Michael Banzet
pověřený řízením Ústavu pro provoz informačních technologií (do 31. 1. 2009)

Schéma organizace a řízení univerzity, organizace
fakult a rektorátu zachycují obr. 1 a 2.

Ing. Aleš Vincenc
dočasně pověřený řízením Ústavu pro provoz informačních
technologií (od 1. 2. 2009)
Ing. Tomáš Majer
vedoucí Ústavu pro informační systém (od 1. 1. 2009)

1.3 Orgány univerzity a vedoucí
pracovníci jejích součástí v roce
2009

Ing. Věra Svobodová
vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických informací
a služeb
prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D. (do 28. 2. 2009)
vedoucí Zkušebny stavebně truhlářských výrobků

1.3.1 Rektor, prorektoři, kvestor, děkani
a vedoucí dalších součástí univerzity

Ing. Marek Polášek, Ph.D. (od 1. 3. 2009)
vedoucí Zkušebny stavebně truhlářských výrobků

Rektor
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
1.3.2 Správní rada
Prorektoři
doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
prorektor pro pedagogickou činnost a informatiku

Předseda
Ing. Josef Svoboda
ředitel pobočky, Komerční banka, a. s., Uherské Hradiště

doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost
prof. Dr. Ing. Libor Grega
prorektor pro zahraniční styky a styk s veřejností

Členové			
Ing. Jaroslav Hunkes
ředitel AGRO Brno-Tuřany, a. s.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prorektor pro řízení účelových zařízení

Ing. Lubomír Konšel
Kojetín

Kvestorka			
JUDr. Věra Sedlářová

Ing. Vladimír Kulhánek
Praha
Ing. Jan Marek, CSc.
ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu
a vývoji MŠMT ČR, Praha

Děkani		
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
děkan Agronomické fakulty

Ing. Miroslav Potůček
Brno

doc. Dr. Ing. Petr Horáček
děkan Lesnické a dřevařské fakulty

Ing. Pavel Rybníček
tajemník generálního ředitele LESS, a. s. Bohdaneč

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka Provozně ekonomické fakulty

Ing. Ladislav Skopal
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
děkan Zahradnické fakulty

Ing. Rostislav Slavotínek
senátor Parlamentu ČR, Praha

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
děkanka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
studií

RNDr. Jaroslav Staňa
ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně

Ředitel vysokoškolského ústavu
– Institut celoživotního vzdělávání
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Ing. Jakub Šebesta
ministr zemědělství ČR
ústřední ředitel České zemědělské a potravinářské inspekce v Brně

Ředitelé účelových zařízení
Ing. Radomil Měřínský
ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice

Ing. Josef Vozdecký
generální ředitel a předseda představenstva společnosti
BOHEMIA SEKT, Českomoravská vinařská akciová společnost Starý Plzenec

Ing. Jaroslav Martínek, CSc.
ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
Ing. Jana Pisarská
ředitelka Správy kolejí a menz

Tajemnice správní rady
JUDr. Věra Sedlářová
kvestorka univerzity



Vedoucí celoškolských ústavů a pracovišť
Ing. Tomáš Koloušek
vedoucí Botanické zahrady a arboreta

2009
1.3.3 Vědecká rada

prof. Ing. Josef Polášek, CSc.
vedoucí Zkušebny stavebně truhlářských výrobků Zlín
(do 28. 2. 2009)
Ústav základního zpracování dřeva, Lesnická a dřevařská
fakulta

Interní členové
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
vedoucí Ústavu zahradní a krajinářské architektury, Zahradnická fakulta

prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Zahradnická fakulta

prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů,
Zahradnická fakulta

JUDr. Věra Sedlářová
kvestorka

prof. Dr. Ing. Libor Grega
prorektor pro zahraniční styky a styk s veřejností
vedoucí Ústavu regionální a podnikové ekonomiky, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
vedoucí Ústavu ekonomie, Provozně ekonomická fakulta
(do května 2009)

doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost
vedoucí Ústavu techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka Provozně ekonomické fakulty
vedoucí Ústavu marketingu a obchodu, Provozně ekonomická fakulta

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor
vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie
a výživy rostlin, Agronomická fakulta

prof. Ing. František Toman, CSc.
vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Ústav tvorby a ochrany krajiny, Lesnická a dřevařská
fakulta

doc. Dr. Ing. Petr Horáček
děkan Lesnické a dřevařské fakulty
vedoucí Ústavu nauky o dřevě, Lesnická a dřevařská
fakulta

prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
děkan Agronomické fakulty
vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství, Agronomická
fakulta

prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc.
vedoucí (do 31. 8. 2009) Ústavu morfologie, fyziologie
a genetiky zvířat, Agronomická fakulta

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
děkanka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
vedoucí Ústavu technologie potravin, Agronomická fakulta
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta

Externí členové
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
děkan Zahradnické fakulty
Ústav biotechniky zeleně, Zahradnická fakulta

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
rektor České zemědělské univerzity v Praze

prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
vedoucí Ústavu chovu a šlechtění zvířat, Agronomická
fakulta

prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD., dr.h.c.
rektor Slovenské polnohospodářské univerzity v Nitře, SR

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
vedoucí Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Agronomická fakulta

Mgr. Jan Lipavský
předseda České akademie zemědělských věd v Praze

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta
ředitel Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie
věd ČR, Brno

RNDr. Jaroslav Staňa
ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně
prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc.
vedoucí pracoviště biochemické a molekulární genetiky,
Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR,
Liběchov

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prorektor pro řízení účelových zařízení
vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské techniky, Lesnická
a dřevařská fakulta

Ing. Jakub Šebesta
ministr zemědělství ČR
ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně

doc. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
vedoucí Ústavu genetiky – Mendeleum, Zahradnická
fakulta
doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
prorektor pro pedagogickou činnost a informatiku
vedoucí Ústavu zelinářství a květinářství, Zahradnická
fakulta

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
rektor Technické univerzity ve Zvolenu, SR



doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D.
Šumperk

2009
Studenti
Bc. Martin Danzer
Bc. Václav Hladík

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Ing. Bohumil Vokál, CSc.
ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův
Brod, s.r.o.

Provozně ekonomická fakulta
Akademičtí pracovníci
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Ústav informatiky
RNDr. Ivo Moll, CSc.
Ústav statistiky a operačního výzkumu
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Ústav informatiky
Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu
Studenti
Bc. Jiří Wagner
Bc. Jan Turčínek

Ing. Josef Vozdecký
generální ředitel a předseda představenstva společnosti
BOHEMIA SEKT, Českomoravská vinařská akciová společnost Starý Plzenec
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Ústav financí a účetnictví FaME, Univerzita Tomáše Bati,
Zlín
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Praha

Zahradnická fakulta
Akademičtí pracovníci
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
doc. Mgr. Pavel Kostrhun
Ústav zahradní a krajinářské architektury
Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Ústav biotechniky zeleně
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Ústav genetiky – Mendeleum
Studenti
Bc. Barbora Nádeníčková
Bc. Lukáš Přikryl

1.3.4 Akademický senát
Předseda
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oddělení sociálních věd, ICV
Místopředseda
Komora akademických pracovníků
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů,
Zahradnická fakulta
Místopředseda
Komora studentů
David Hegedűs

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání
Akademičtí pracovníci
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oddělení sociálních věd
Studenti
David Hegedüs

Tajemnice
Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu, Provozně ekonomická fakulta

1.3.5 Poradní orgány

Členové
Agronomická fakulta
Akademičtí pracovníci
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Ing. Jiří Jandák, CSc.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin
doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky
Studenti
Bc. Vojtěch Rada
Ing. Martin Cíleček

• 	Kolegium rektora
• 	Komise rektora		
– pro pedagogickou činnost
– pro informatiku
– pro vědecko-výzkumnou činnost
– pro zahraniční styky
– pro odbornou činnost Botanické zahrady a arboreta
– pro sestavování rozvrhů
– pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích
– pro hospodářsko-správní činnost
– pro styk s veřejností
– Ústřední náhradová komise
– Rada pro ediční a audiovizuální činnost
– Redakční rada Acta Universitatis Agriculturae
et Silviculturae Mendelianae Brunensis
– Ediční rada Folia Universitatis Agriculturae
et Silviculturae Mendelianae Brunensis
– Redakční rada časopisu Beskydy
– Interní akreditační komise pro obory habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem
– Interní akreditační komise pro studijní programy
– Rada pro rozvojové programy
– Pracovní skupina pro inovaci webových stránek
– Poradní sbor ŠZP Žabčice
– Poradní sbor ŠLP Masarykův les Křtiny
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Lesnická a dřevařská fakulta
Akademičtí pracovníci
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Dr. Ing. Jan Kadavý
Ústav hospodářské úpravy lesů
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Ústav geologie a pedologie

obr. 1

Lesnická
a dřevařská
fakulta

Provozně
ekonomická
fakulta

Zahradnická
fakulta

Prorektor
pro řízení
účelových
zařízení

Fakulta
regionálního
rozvoje a
mezinárodních
studií

Zkušebna
stavebně
truhlářských
výrobků

botanická zahrada
a arboretum

Ústav pro
informační systém

Ústav
pro informační
technologie

Ústav vědeckopedagogických
informací
a služeb

CELOšKOLsKá
PRaCOVIšTě

REKTOR

Vysokoškolský
ústav
– Institut
celoživotního
vzdělávání

správa kolejí a menz

VěDECKá
RaDa

Prorektor
pro zahraniční
styky a styk
s veřejností

školní lesní podnik
Masarykův les Křtiny

Prorektor
pro vědeckovýzkumnou
činnost

aKaDEMICKÝ
sENáT

ORGaNIZaCE a ŘÍZENÍ
MENDELOVy UNIVERZITy
V bRNě

agronomická
fakulta

školní zemědělský
podnik Žabčice

Prorektor pro
pedagogickou
činnost
a informatiku

sPRáVNÍ
RaDa

Oddělení interního
auditu a kontroly

stavební oddělení

Technický odbor

Ekonomický odbor

Oddělení vědy
a výzkumu

Zahraniční
oddělení

Oddělení
účelových zařízení

Pedagogické
oddělení

Odbor vnějších
vztahů

Vedení rektorátu

REKTORáT

Kvestorka

KOLEGIUM
REKTORa

Poradní sbor šLP Masarykův les
Křtiny

Poradní sbor šZP Žabčice

Pracovní skupina pro inovaci
webových stránek MZLU v brně

Rada pro rozvojové programy

Interní akreditační komise pro studijní programy MZLU v brně

Interní akreditační komise pro obory
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem MZLU v brně

Redakční rada časopisu MZLU
v brně beskydy

Redakční rada Folia Universitatis

Ediční rada acta Universitatis agriculturae et silviculturae
Mendelianae brunensis

Rada pro ediční a audiovizuální
činnost

Ústřední náhradová komise

Komise rektora pro styk s veřejností

Komise rektora pro hospodářskosprávní činnost

Komise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích

Komise rektora pro sestavování
rozvrhů

Komise rektora pro odbornou
činnost botanické zahrady
a arboreta

Komise rektora pro zahraniční styky

Komise rektora pro vědeckovýzkumnou činnost

Komise rektora pro informatiku

Komise rektora pro pedagogickou
činnost

KOMIsE
REKTORa

Ústav ochrany lesů
a myslivosti

Ústav zakládání a pěstění
lesů

Ústav hospodářské
úpravy lesů

Ústav zoologie, rybářství,
hydrobiologie a včelařství

Ústav molekulární embryologie a radiobiologie

Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální techniky

Děkanát

Ústav tělesné výchovy

Ústav chemie a biochemie

Ústav chovu a šlechtění
zvířat

Ústav technologie potravin

Děkanát

Zkušebna nábytku

Kalibrační laboratoř
měřicích zařízení

Ústav ekologie lesa

Ústav nauky o dřevě

Ústav nábytku, designu
a bydlení

Ústav základního
zpracování dřeva

Ústav lesnické a dřevařské
techniky

Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

Ústav techniky
a automobilové dopravy

Ústav tvorby a ochrany
krajiny

Ústav výživy zvířat a
pícninářství

Ústav lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie

Ústav pěstování, šlechtění
rostlin a rostlinolékařství

Ústav lesnické a dřevařské
ekonomiky a politiky

Ústav geologie
a pedologie

Ústav agrosystémů
a bioklimatologie

Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie
a výživy rostlin

Ústav matematiky

Ústav geoinformačních
technologií

LEsNICKá
a DŘEVaŘsKá
FaKULTa

Ústav aplikované
a krajinné ekologie

Ústav biologie rostlin

aGRONOMICKá
FaKULTa

Děkanát

Děkanát

Ústav genetiky –
Mendeleum

Ústav biotechniky zeleně

Ústav zahradní
a krajinářské architektury

Ústav fi nancí
Výzkumné centrum

Ústav vinohradnictví
a vinařství

Ústav práva humanitních
věd

Ústav informatiky

Ústav marketingu
a obchodu

Ústav účetnictví a daní
Ústav posklizňové
technologie zahradnických produktů

Poradenské centrum

Ústav teritoriálních studií

Ústav šlechtění
a množení zahradnických
rostlin

Ústav statistiky
a operačního výzkumu

Děkanát

Ústav jazykových
a kulturních studií

Ústav regionálního
rozvoje a veřejné správy

Oddělení seniorského
vzdělávání

Ústav demografi e
a aplikované statistiky

Ústav zelinářství
a květinářství

Ústav managementu

ORGaNIZaČNÍ
sLOŽKy FaKULT
a VysOKOšKOLsKÉhO
ÚsTaVU MZLU
V bRNě

Oddělení dalšího
odborného vzdělávání

Ústav sociálního rozvoje

Ústav zahradnické
techniky

Oddělení sociálních věd

INsTITUT
CELOŽIVOTNÍhO
VZDěLáVáNÍ

Vysokoškolský ústav

Ústav podnikové
ekonomiky

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

FaKULTa
REGIONáLNÍhO
ROZVOjE
a MEZINáRODNÍCh
sTUDIÍ

Ústav ovocnictví

ZahRaDNICKá
FaKULTa

Ústav ekonomie

PROVOZNě
EKONOMICKá
FaKULTa

obr. 2

1.4 Zastoupení univerzity v reprezentaci českých vysokých škol,
v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích
organizace

Stát

academy of Management

Usa

asociace knihoven vysokých škol ČR (aKVš)

CZ

association of University Technology Managers

Usa

brněnské centrum evropských studií

CZ

brněnské podnikatelské a inovační centrum

CZ

CEsNET

CZ

Česká akademie zemědělských věd (ČaZV)

CZ

Česká asociace pro geoinformace

CZ

Česká archivní společnost

CZ

Česká geografi cká společnost

CZ

Česká marketingová společnost (ČMs)

CZ

Česká společnost ekonomická (ČsE)

CZ

Český komitét pro dějiny vědy a techniky aV ČR

CZ

Česká a slovenská asociace jazykových center (CasajC), která je součástí Evropské
konfederace jazykových center na vysokých školách (Confédération Européenne des Centres)
Česká společnost pro vědeckou kinematografi i

CZ

České sdružení uživatelů operačního systému Linux (CZLUG)

CZ

Československé sdružení uživatelů TeXu (CsTUG)

CZ

European association of agricultural Economists (EaaE)

NL

European Campus Card association (ECCa)

Irsko

European Council for business Education

belgie

Evropská Organizace pro Univerzitní Informační systémy (EUNIs)

CZ

European University of Education Network (EUCEN)
Evropská univerzitní asociace (EUa)
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Usa

International atlantic Economic society (IaEs)

Usa

International association on Public and Non Profi t Marketing

španělsko

jihomoravské inovační centrum

CZ

Krajské informační středisko pro potřeby zemědělství a venkova

CZ

Middle European Iris society (MEIs)

CZ, sK, P, UK

Národní sdružení Evropské Organizace pro Univerzitní informační systémy

CZ

sdružení historiků

CZ

sdružení knihoven ČR (sDRUK)

CZ

společnost pro dějiny vědy a techniky

CZ

společnost pro projektové řízení
svaz knihovníků a informačních pracovníků (sKIP)

CZ

středoevropský technologický institut (CEITEC)
svaz školkařů

CZ

svaz zakládání a údržby zeleně

CZ

Word association for Case Method Research and application (WaCRa)

Usa

Rada vysokých škol
Delegáti univerzity
doc. RNDr. Miroslav Pidra, Csc., člen předsednictva
vedoucí Ústavu genetiky – Mendeleum, Zahradnická fakulta

bc. barbora Nádeníčková
zástupce studentské komory as Mendelovy univerzity
v brně
studentka Zahradnické fakulty
bc. jiří Wágner
náhradník studentské komory as Mendelovy univerzity
v brně
studentka Provozně ekonomické fakulty
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doc. PhDr. Dana Linhartová, Csc.
akademický senát Mendelovy univerzity v brně
Institut celoživotního vzdělávání

2009
Delegáti fakult
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská
fakulta

1.5 Zastoupení žen v akademických
orgánech univerzity

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Institut celoživotního vzdělávání

1.5.1 Vědecká rada

doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta

JUDr. Věra Sedlářová
kvestorka

Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Agronomická fakulta

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka Provozně ekonomické fakulty
vedoucí Ústavu marketingu a obchodu, Provozně ekonomická fakulta

Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.		
Ústav genetiky – Mendeleum, Zahradnická fakulta

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
děkanka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

1.5.2 Akademický senát
Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Ústav biotechniky zeleně, Zahradnická fakulta
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oddělení sociálních věd, Institut celoživotního vzdělávání
Bc. Barbora Nádeníčková
studentka Zahradnické fakulty
Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu, Provozně ekonomická
fakulta
Ing. Edita Smolíková, Ph.D.
Ústav teritoriálních studií, Fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií

1.6 Přehled vnitřních norem vydaných v roce 2009
Směrnice a dodatky ke směrnicím
2/2009

Směrnice pro využívání informačních a komunikačních technologií na Mendelově zemědělské
a lesnické univerzitě v Brně

3/2009

Interní katalog prací

Dodatek č. 2 ke směrnici č. 5/2006, o veřejných zakázkách pro uplatnění zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) ze dne 29. prosince 2006, čj. 3947/2006-981
Dodatek č. 2 ke Směrnici 4/2006 (čj. 3934/2006-981 ze dne 29. 12. 2006) pro poskytování cestovních náhrad
a vysílání na zahraniční pracovní cesty
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Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 6/2006 ze dne 29. 12. 2006, č.j. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů
a souvisejících předpisů v personální oblasti.

rozhodnutí rektora
1/2009

Číselník zdrojů a projektů v roce 2009 a způsob účtování

2/2009

Účtování v rámci účetní jednotky

3/2009

Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2009

4/2009

Plán periodických inventarizací v roce 2009

5/2009

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2009

6/2009

systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2009

7/2009

stanovení poplatků spojených se studiem od 1. 9. 2009

8/2009

Metodika přípravy a realizace projektů fi nancovaných z Operačních programů strukturálních fondů EU

9/2009

Změna systemizace pracovních míst pracoviště 952

10/2009

Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby

11/2009

Další mzda

12/2009

Přidělení fi nančních rezerv

13/2009

Pravidla ubytování ve vysokoškolských kolejích MZLU v brně pro akademický rok 2009/2010

14/2009

specifi ka přípravy a realizace projektů fi nancovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

15/2009

Příprava rozvojových programů pro rok 2010

16/2009

Způsob zúčtování výnosů z prodeje nemovitého majetku v evidenci školních podniků

17/2009

Pravidla pro realizaci čl. 9 odst. 2 a 3 statutu MZLU v brně (emeritní rektor, emeritní profesor)

18/2009

Datové schránky

19/2009

Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifi ckého vysokoškolského výzkumu
na MZLU v brně

20/2009

Ceník ubytovacích služeb na kolejích MZLU v brně, platný od 1. ledna 2010

21/2009

Změna organizační struktury a obsahová náplň Ústavu pro provoz informačních technologií a Ústavu
pro informační systém

22/2009

Užívání a podoba razítek na Mendelově zemědělské a lesnické univerzity v brně (od 1. 1. 2010
Mendelova univerzita v brně)

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 10/2009, ze dne 15. dubna 2009, čj. 419/2009-981
– Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby
Dodatek č. 2 k Rozhodnutí rektora č. 10/2009 ze dne 15. dubna 2009, čj. 419/2009-981
– Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby
Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 19/2009 ze dne 4. 11. 2009, čj. 2873/2009 – 981
– Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifi ckého vysokoškolského výzkumu na MZLU v brně
Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 23/2007 – Výpočet poplatku za další a delší studium
rozhodnutí kveStorky
1/2009

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009

2/2009

Dodatek č. 1 k Oběžníku č. 6/2004, o uplatňování daně z přidané hodnoty, čj. 1227/2004 ze dne 24. 5. 2004

3/2009

Prověrky bezpečnosti práce

4/2009

stanovení produktivních hodin a výpočtu osobních nákladů u projektů 7. RP v roce 2009

5/2009

Zadávání údajů rozhodných pro přiznání slevy na pojistném a mimořádné slevy zaměstnavatele
podle zákona č. 221/2009 sb.

6/2009

Inventarizace majetku MZLU v brně

7/2009

harmonogram přípravy podkladů pro rozpočet 2010

8/2009

Změna termínu provedení inventarizace majetku v ústředním skladu materiálu na pracovišti
Ekonomického odboru

9/2009

hospodářská a fi nanční opatření v závěru roku 2009

10/2009

Zúčtování úhrad studentů studujících ve studijním programu v cizím jazyce, kteří si hradí plně poplatek
za studium a za některé další služby

11/2009

Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2010

vnitřní předpiSy – změny zaregiStrované mšmt čr v roce 2009
registrace

registrace změn

směrnice o pravidlech hospodaření

30. března 2006 pod čj. 8 547/2006-30

26. října 2009 pod čj. 23 978/2009-30

Mzdový předpis

22. května 2009 pod čj. 11 778/2009-30

VII. Změna statutu

30. března 2006 pod čj. 8 547/2006-30
15

Předpis

11. prosince 2009 pod čj. 25 440/2009-30

2
KVaLITa
a EXCELENCE
aKaDEMICKÝCh
ČINNOsTÍ

2.1 počty akreditovaných studijních programů
v akademické roce 2009/2010 měly fakulty mendelovy univerzity v brně
akreditované studium v následující struktuře:
– 26 studijních programů s 38 studijními obory pro bakalářské studium
– 18 studijních programů s 41 studijními obory pro navazující magisterské
studium
– 12 studijních programů s 15 studijními obory pro magisterské studium
– 20 studijních programů s 28 studijními obory pro doktorské studium.
v magisterském studiu dobíhá výuka pouze v jednom ze studijních oborů.
řada studijních oborů ve všech třech stupních studia je akreditována
i v anglickém jazyce.
celkový přehled akreditovaných studijních programů a oborů je uveden
v tab. č. 2.1.1, 2.1.2, seznam za všechny fakulty mendelovy univerzity
v brně včetně typu a standardní doby studia v tab. č. 2.13–2.19.

Tabulka č. 2.1.1 Přehled akreditovaných studijních programů
Studijní programy
Skupiny akreditovaných
Studijních programů

bak.
p

mag.
k

p

k

mag. navazující

dokt.

celkem
Stud.
prog

p

*

p/k

3

3/3

k

přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky

8

2

3

1

7

2

7

25/12

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

12

7

7

2

8

4

7

34/20

2

1

3

2

3

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a služby

1

ekonomie

4

2

1/0

1

1

26

12

12/8

právo, právní a veřejnosprávní čin.
pedagogika, učitelství a sociál. péče

1/1

obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

12

4

18

8

20

76/44

* Doktorské sP jsou akreditované vždy pro obě formy studia, v sumáři jsou započítané u obou forem studia.

Tabulka č. 2.1.2 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na univerzitě
– univerzitní programy

kód
Studijního
programu

název Studijního
programu

Studijní
obory

název Studijního
oboru

Standardní doba
Studia v akademických rocích
Forma Studia
b

mn

p

akreditace
do

FS

b 3902

Inženýrská informatika

3902R043

automatizace řízení
a informatika

3

P

1. 6. 2014

b 4101

Zemědělské inženýrství

4101R023

Podnikání v agrobyznysu

3

P

1. 6. 2010

b 4101

Zemědělské inženýrství

4101R029

agrobyznys

3

P

1. 3. 2016

N 4101

Zemědělské inženýrství

4101T029

agrobyznys

P

31. 7. 2013

2

Tabulka č. 2.1.3 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných
na Agronomické fakultě

kód
Studijního
programu

název Studijního
programu

Studijní
obory

název Studijního
oboru

Standardní doba
Studia v akademických rocích
Forma Studia
b

mn

p

akreditace
do

FS

b 2812

biotechnologie odpadů

1604R004

Odpadové hospodářství

3

P

31. 10. 2010

b 2826

Technologie odpadů

1604R004

Odpadové hospodářství

3

PK

15. 8. 2012

b 2901

Chemie a technologie
potravin

2901R013

Technologie potravin

3

P

15. 8. 2012

b 2901

Chemie a technologie
potravin

2901R015

Výroba a distribuce potravin

3

P

31. 10. 2010

b 4102

Fytotechnika

4102R001

Fytotechnika

3

P

31. 10. 2010

b 4102

Fytotechnika

1507R008

biotechnologie rostlin

3

P

31. 10. 2010

b 4112

agrobiologie

4102R001

Fytotechnika

3

P

15. 8. 2012

b 4112

agrobiologie

1507R008

biotechnologie rostlin

3

P

15. 8. 2012

b 4112

agrobiologie

4131R006

Všeobecné zemědělství

3

PK

15. 8. 2012

b 4103

Zootechnika

4103R007

Zootechnika

3

PK

15. 8. 2014

b 4152

Rostlinolékařství

4102R007

Rostlinolékařství

3

P

15. 8. 2012

3

P

15. 8. 2012

Zemědělská specializace

3914R008

b 4106

Zemědělská specializace

4131R005

Všeobecné zemědělství

3

PK

31. 10. 2010

b 4106

Zemědělská specializace

4131R005

Provoz techniky

3

P

15. 8. 2012

17

b 4106

Pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu

2009
B 4106

Zemědělská specializace

4106R019

Agroekologie

3

P

15. 8. 2012

2

P

10. 5. 2014

N 2812

Biotechnologie odpadů

2810T007

Biotechnologie
a management odpadů

N 2826

Technologie odpadů

2810T008

Technologie
a management odpadů

2

PK

15. 8. 2012

N 2901

Chemie a technologie
potravin

2901T013

Technologie potravin

2

P

15. 8. 2012

N 2901

Chemie a technologie
potravin

2901T025

Jakost a zdravotní nezávadnost potravin

2

P

15. 8. 2012

N 2901

Chemie a technologie
potravin

2901T028

Ekotrofologie

2

P

1. 3. 2013

N 4102

Fytotechnika

4102T001

Fytotechnika

2

P

15. 8. 2012

N 4102

Fytotechnika

1507T008

Biotechnologie rostlin

2

P

15. 8. 2012

N 4102

Fytotechnika

4102T015

Genetika a šlechtění rostlin

2

P

15. 8. 2012

N 4103

Zootechnika

4103T007

Zootechnika

2

P

15. 8. 2012

N 4103

Zootechnika

4102T016

Krmivářství

2

P

15. 8. 2012

N 4103

Zootechnika

4103T009

Rybářství a hydrobiologie

2

P

15. 8. 2012

N 4103

Zootechnika

4103T010

Živočišné biotechnologie

2

PK

15. 8. 2012

N 4103

Zootechnika

4103T016

Chov koní a agroturistika

2

P

15. 8. 2010

N 4103

Zootechnics

4103T016

Horse Breeding and Rural
Tourism

2

P

15. 8. 2010

N 4152

Rostlinolékařství

4102T007

Rostlinolékařství

2

P

15. 8. 2012

N 4106

Zemědělská specializace

3708T029

Automobilová doprava

2

P

15. 8. 2012

N 4106

Zemědělská specializace

4101T020

Management techniky

2

P

15. 8. 2012

N 4106

Zemědělská specializace

3904T001

Agroekologie

2

P

15. 8. 2012

N 4106

Zemědělská specializace

4106T010

Rozvoj venkova

2

P

15. 8. 2012

N 4106

Zemědělská specializace

4101T013

Zemědělské inženýrství

2

PK

15. 8. 2012

2

P

15. 8. 2010

N 4106

Zemědělská specializace

4106T027

Informační systémy venkovských regionů a zemědělství

M 2901

Chemie a technologie
potravin

2901T013

Technologie potravin

5

P

15. 8. 2010

M 4101

Zemědělské inženýrství

4101T011

Všeobecné zemědělství

5

PK

15. 8. 2010

M 4102

Fytotechnika

4102T001

Fytotechnika

5

P

15. 8. 2010

M 4103

Zootechnika

4103T007

Zootechnika

5

P

15. 8. 2010

M 4106

Zemědělská specializace

4101T005

Provoz techniky
a automobilová doprava

5

P

15. 8. 2010

M 4106

Zemědělská specializace

3904T001

Agroekologie

5

P

15. 8. 2010

M 4106

Zemědělská specializace

1604T004

Odpadové hospodářství

5

P

15. 8. 2010

P 1407

Chemie

4106V017

Zemědělská chemie

3

PK

15. 8. 2010

P 1407

Chemistry

4106V017

Agricultural Chemistry

3

PK

15. 8. 2010

P 1507

Botanika

1507V001

Anatomie a fyziologie rostlin

3

PK

15. 8. 2010

P 1601

Ekologie a ochrana prostředí

1604V001

Aplikovaná a krajinná
ekologie

3

PK

15. 8. 2014

P 2901

Chemie a technologie
potravin

4106V016

Vlastnosti a zpracování
zemědělských materiálů
a produktů

3

PK

15. 8. 2014

P 2812

Biotechnologie odpadů

2810V004

Biotechnologie odpadů

3

PK

31. 10. 2010

P 2829

Technologie odpadů

2810V009

Technologie odpadů

3

PK

15. 8. 2014

P 4102

Fytotechnika

4102V002

Obecná produkce rostlinná

3

PK

15. 8. 2014

P 4102

Fytotechnika

4102V008

Speciální produkce rostlinná

3

PK

15. 8. 2014

P 4103

Zootechnika

4103V002

Obecná zootechnika

3

PK

15. 8. 2014

P 4103

Zootechnika

4103V004

Speciální zootechnika

3

PK

15. 8. 2014

3

PK

15. 8. 2010

Zootechnika

1515V008

P 4106

Zemědělská specializace

4101V008

Technika a mechanizace
zemědělství

3

PK

15. 8. 2010

P 4152

Rostlinolékařství

4102V007

Rostlinolékařství

3

PK

15. 8. 2014

18

P 4103

Molekulární biologie
a genetika živočichů

Tabulka č. 2.1.4 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných
na Lesnické a dřevařské fakultě

kód
Studijního
programu

Standardní doba
Studia v akademických rocích

akreditace
do

název Studijního
programu

Studijní
obory

název Studijního
oboru

b 3302

Nábytek

3301R008

Tvorba a výroba nábytku

3

P

25. 7. 2012

b 3305

stavby na bázi dřeva

3301R011

stavby na bázi dřeva

3

P

31. 10. 2013

b 3341

Dřevařství

3341R001

Dřevařství

3

PK

1. 3. 2016

b 3915

Krajinářství

3914R013

Krajinářství

3

P

1. 3. 2016

b 4132

Lesnictví

4132R002

Lesnictví

3

PK

1. 3. 2016

b 4132

Lesnictví

4132R005

arboristika

3

P

31. 7. 2012

3

P

30. 4. 2013

Forma Studia
b

mn

p

FS

b 4132

Lesnictví

4132R006

hospodaření s přírodními
zdroji tropických
a subtropických oblastí

N 3301

Dřevařské inženýrství

3301T001

Dřevařské inženýrství

2

PK

1. 3. 2016

2

PK

1. 6. 2010

N 3301

Dřevařské inženýrství

3301T004

Dřevostavby a dřevěné
prvky staveb

N 3301

Dřevařské inženýrství

3301T006

Procesy zpracování dřeva

2

PK

1. 6. 2010

N 3303

Nábytkové inženýrství

3301T009

Vývoj a tvorba nábytku

2

P

25. 7. 2010

N 3303

Nábytkové inženýrství

3301T010

Výroba nábytku

2

P

25. 7. 2010

N 3914

Krajinné inženýrství

3914T011

biotechnické úpravy krajiny

2

P

15. 8. 2012

2

P

30. 10. 2013

N 3914

Krajinné inženýrství

3914T016

Integrované využívání
krajinného prostoru

N 4107

Lesní inženýrství

4107T003

Lesní inženýrství

2

PK

30. 10. 2013

N 4158

European Forestry

4107T016

European Forestry

2

P

30. 4. 2013

M 3301

Dřevařské inženýrství

3301T001

Dřevařské inženýrství

5

PK

15. 8. 2010

M 3914

Krajinné inženýrství

3914T002

Krajinné inženýrství

5

P

15. 8. 2010

M 4107

Lesní inženýrství

4107T003

Lesní inženýrství

5

PK

15. 8. 2010

P 1507

botanika

1507V009

Fytologie lesa

3

PKa

15. 8. 2010

P 3301

Dřevařské inženýrství

3301V007

Technologie zpracování dřeva

3

PK

1. 6. 2014

P 3304

Procesy tvorby nábytku

3301V000

st. program bez st. oboru

3

PK

21. 5. 2011

P 3914

Krajinné inženýrství

3914V012

Ekologie lesa

3

PKa

15. 8. 2010

P 3914

Krajinné inženýrství

3914V014

Tvorba a ochrana krajiny

3

PK

15. 8. 2010

P 3929

aplikovaná
geoinformatika

1302V000

st. program bez st. oboru

3

PK

31. 12. 2010

P 4107

Lesní inženýrství

4107V008

Pěstění lesa

3

PK

15. 8. 2010

P 4107

Lesní inženýrství

4107V006

Ochrana lesa

3

PK

1. 6. 2014

P 4107

Lesní inženýrství

4107V004

Myslivost

3

PK

15. 8. 2010

3

PK

1. 6. 2014

Lesní inženýrství

4107V012

P 4107

Lesní inženýrství

4107V002

hospodářská úprava lesa

3

PK

1. 6. 2014

P 6208

Ekonomika
a management

6208V107

Ekonomika a management
obnovitelných přírodních
zdrojů

3

PK

1. 6. 2010

19

P 4107

Technika a mechanizace
lesnické výroby

Tabulka č. 2.1.5 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných
na Provozně ekonomické fakultě

Kód
studijního
programu

Název studijního
programu

Studijní
obory

Název studijního
oboru

Standardní doba
studia v akademických rocích
Forma studia
B

MN

P

Akreditace
do

FS

B 6202

Hospodářská politika a správa

6202R010

Finance

3

P

31. 12. 2011

B 6202

Hospodářská politika a správa

6202R010

Finance

3

K

31. 12. 2011

B 6202

Hospodářská politika a správa

6202R056

Veřejná správa

3

P

31. 12. 2011

B 6202

Hospodářská politika a správa

6202R056

Veřejná správa

3

KA

31. 12. 2011

B 6202

Economic Policy
and Administration

6202R056

Public Administration

3

P

31. 12. 2011

B 6208

Ekonomika a management

6208R056

Manažersko-ekonomický obor

3

PK
A

31. 12. 2011

B 6208

Ekonomika a management

6208R029

Ekonomika zemědělství a potravinářství

3

PK
A

31. 12. 2011

B 6208

Ekonomika a management

6208R100

Sociálně ekonomický
obor

3

PK

31. 12. 2011

B 6208

Ekonomika a management

6208R043

Management
obchodní činnosti

3

PK

31. 12. 2011

B 6208

Ekonomika a management

6501R001

Cestovní ruch

3

P

31. 12. 2011

3

PK

31. 12. 2011

3

P

1. 12. 2015

B 6208

Economics and Management

6208R056

Business Economics
and Management

B 6209

Systémové inženýrství
a informatika

6209R003

Ekonomická informatika

N 6202

Hospodářská politika a správa

6202T010

Finance

2

P,K

1. 12. 2015

N 6202

Hospodářská politika a správa

6202T056

Veřejná správa

2

P
KA

1. 12. 2015

N 6202

Economic Policy and Administration

6202T056

Public Administration

2

P

1. 12. 2015

N 6208

Ekonomika a management

6208T056

Manažersko-ekonomický obor

2

PK
A

1. 12. 2015

N 6208

Ekonomika a management

6208T029

Ekonomika zemědělství a potravinářství

2

PK
A

1. 12. 2015

N 6208

Ekonomika a management

6208T127

Evropská studia v podnikání a ekonomice

2

P

5. 5. 2015

N 6208

Economics and Management

6208T056

Business Economics
and Management

2

PK

1. 12. 2015

N 6208

Economics and Management

6208T029

Economics of Agriculture and Food Industry

2

PK

1. 12. 2015

N 6208

Economics and Management

6208T127

European Studies
in Business and
Economics

2

P

5. 5. 2015

N 6209

Systémové inženýrství
a informatika

6209T003

Ekonomická informatika

2

P

1. 12. 2015

N 3209

Inženýrská informatika

3902T043

Automatizace řízení
a informatika

2

P

31. 12. 2012

M 6202

Hospodářská politika a správa

6202T010

Finance

5

P

13. 12. 2011

5

PK
A

13. 12. 2011

Ekonomika a management

6208T056

P 6202

Hospodářská politika a správa

6202V010

Finance

3

PK

1. 6. 2014

P 6208

Ekonomika a management

6208V097

Řízení a ekonomika
podniku

3

PK
A

31. 12. 2017

P 6208

Economics and Management

6208V056

Business Economics
and Management

3

PK

31. 12. 2017

P 6209

Systémové inženýrství
a informatika

6209V003

Ekonomická informatika

3

PK

1. 6. 2014
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M 6208

Manažersko-ekonomický obor

Tabulka č. 2.1.6 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných
na Zahradnické fakultě

kód
Studijního
programu

název Studijního
programu

Studijní
obory

název Studijního
oboru

Standardní doba
Studia v akademických rocích
Forma Studia
b

mn

p

akreditace
do

FS

b 4144

Zahradnictví

4144R003

jakost rostlinných
potravinových zdrojů

3

P

31. 7. 2015

b 4113

Zahradnické technologie

4108R002

Zahradnictví

3

PK

1. 6. 2012

b 4108

Zahradnické inženýrství

4108R008

Vinohradnictví a vinařství

4

P

31. 10. 2013

b 4108

Zahradnické inženýrství

4108R008

Vinohradnictví a vinařství

3

P, K

30. 6. 2015

b 4109

Zahradní a krajinářská
architektura

4109R001

Zahradní a krajinářská
architektura

3

P

31. 10. 2013

b 4111

Zahradní a krajinářská
architektura

4109R009

Management zahradních
a krajinných úprav

3

P

15. 8. 2010

b 4111

Zahradní a krajinná
architektura

4109R008

Zahradní a krajinářská
architektura

4

P

15. 8. 2011

N 4108

Zahradnické inženýrství

4108T003

Zahradnictví

2

PK

15. 8. 2012

N 4108

Zahradnické inženýrství

4108T005

Zpracování zahradnických
produktů

2

P

15. 8. 2012

N 4108

Zahradnické inženýrství

4108T010

Řízení zahradnických
technologií

2

P

31. 7. 2012

N 4109

Zahradní a krajinářská
architektura

4109T001

Zahradní a krajinářská
architektura

2

P

15. 8. 2012

N 4109

Zahradní a krajinářská
architektura

4109T006

Management zahradních
a krajinářských úprav

2

P

15. 8. 2012

M 4108

Zahradnické inženýrství

4108T003

Zahradnictví

5

P

15. 8. 2010

5

P

15. 8. 2010

5

P

15. 8. 2010

M 4108

Zahradnické inženýrství

4108T005

Zpracování zahradnických
produktů

M 4109

Zahradní a krajinářská
architektura

4109T001

Zahradní a krajinářská
architektura

P 4108

Zahradnické inženýrství

4108V003

Zahradnictví

3

PK

1. 6. 2010

P 4108

horticultural Engineering

4108V003

horticulture

3

PK

1. 6. 2010

P 4111

Zahradní a krajinářská
architektura

4109V008

Zahradní a krajinářská
architektura

3

PK

1. 6. 2010

Tabulka č. 2.1.7 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných
na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií

kód
Studijního
programu

název Studijního
programu

Studijní
obory

název Studijního
oboru

Standardní doba
Studia v akademických rocích
Forma Studia
b

mn

p

akreditace
do

FS

Regionální rozvoj

6202R040

Regionální rozvoj

3

P

31. 1. 2012

b 6214

Regional Development

6202R040

Regional Development

3

P

31. 1. 2012

b 6702

Mezinárodní teritoriální
studia

6702R004

Mezinárodní rozvojová
studia

3

P

30. 4. 2013

b 6702

International Territorial
studies

6702R004

International Development
studies

3

P

30. 4. 2013
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b 6214

Tabulka č. 2.1.8 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných
na Institutu celoživotního vzdělávání

Kód
studijního
programu

Studijní
obory

Název studijního
programu

Název studijního
oboru

Standardní doba
studia v akademických rocích
Forma studia
B

MN

P

Akreditace
do

FS

B 7507

Specializace v pedagogice

7504R100

Učitelství odborných
předmětů

3

PK

15. 11. 2010

B 7507

Specializace v pedagogice

7507R056

Učitelství praktického
vyučování a odborného
výcviku

3

PK

15. 11. 2010

B 4156

Technické znalectví
a pojišťovnictví

4106R030

Technické znalectví
a pojišťovnictví

3

PK

30. 4. 2012

Studijní programy jsou otevřeny všem absolventům středního školství. Požadavek na absolvování přijímacích
zkoušek je kladen především na specializované směry
vzdělávání a na obory, ve kterých není možné přijímat
velké množství uchazečů z hlediska technické a personální náročnosti na výuku.

Prostupnost studia je zabezpečena jeho strukturovanou
formou v rámci všech fakult univerzity a uplatňováním
systému ECTS.

2.1.9 Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree),
studijní programy akreditované v cizím jazyce
Tabulka č. 2.1.9 Přehled studijních programů akreditovaných v cizím jazyce
Studijní programy
Skupiny akreditovaných
studijních programů

bak.

mag. navazující

dokt.

P

*

P/K

přírodní vědy a nauky

2

2/2

technické vědy a nauky

1

1/1

1

3/1

P

mag.

Celkem
stud.
prog.

K

P

K

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

K

2

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a služby

1

ekonomie

3

2

1

1

2

2

1

1/0
7/6

4

2

1

1

4

2

5

14/10

právo, právní a veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

* Doktorské SP jsou akreditované vždy pro obě formy studia, v sumáři jsou započítané u obou forem studia.

Nabídka studia v cizích jazycích
Agronomická fakulta: doktorský program Agricultural Chemistry.
Provozně ekonomická fakulta: bakalářský program Business Economics and Management, magisterské programy
Business Economics and Management a European Studies in Business and Economics, doktorské programy
Business Economics and Management.
Lesnická a dřevařská fakulta: doktorské studijní programy
Forest Ecology, Forest Phytology, magisterský program
European Forestry.
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V součinnosti s fakultami je prováděna permanentní revize potenciálu jednotlivých fakult v oblasti nabídky ucelených studijních programů v anglickém jazyce na všech
stupních vzdělávání a jsou specifikovány kroky potřebné
k využití tohoto potenciálu. Zpracovaná nabídka z předchozího roku u ucelených programů a předmětů vyučovaných v anglickém jazyce na bakalářském, magisterském
a doktorském stupni se v průběhu roku aktualizovala. Byly
a jsou nadále aktualizovány informační materiály o možnostech a podmínkách studia ucelených studijních oborů
v angličtině.

2009
Zahradnická fakulta: doktorský program Horticulture
Engineering v prezenční a kombinované formě.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií:
bakalářské programy Regional Development a International Development Studies.

Double Diploma programme – Universita Degli studi di
Calabria: smlouva o dvojím diplomu, v roce 2009 se zúčastnili dva studenti univerzity.

2.1.10 Akreditované studijní programy společně uskutečňované s VOŠ
– univerzita nerealizovala v roce 2009 tento typ studijních
programů.

společné studijní programy
Program EURAMA – European animal Management je
mezinárodní magisterský studijní program, do kterého je
zapojena agronomická fakulta ve spolupráci s Provozně
ekonomickou fakultou. je realizován konsorciem, jehož
řádným členem se stala univerzita v roce 2006. byl připraven specializační rok studia animal Chain Management
in Central European Countries. Partnery v projektu jsou
skupiny škol FEsIa, University of Wageningen a Universidad autonoma de barcelona. V roce 2009 nebyl ze
strany studentů realizován.
Double Diploma programme – Ecole supérieure de Commerce Chambéry – na základě smlouvy, podepsané
v roce 2004, studují studenti pátého ročníku partnerských
škol na hostitelské univerzitě a po ukončení studia obdrží
dvojí diplom. Programu se zúčastnily v roce 2009 dvě
studentky univerzity.

2.1.11 Akreditované studijní programy nebo
jejich části, uskutečňované mimo město,
ve kterém má univerzita svoje sídlo,
s výjimkou odborné praxe
akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má univerzita své sídlo,
s výjimkou odborné praxe, realizují Lesnická a dřevařská
fakulta a Provozně ekonomická fakulta. jedná se o bakalářské studijní programy a všechny tři pobočky se nacházejí na Moravě.

Tabulka č. 2.1.11 Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město,
ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe
názvy
akreditovaných
Studijních
programů

typ
Studijního
programu

názvy
Studijních
oborů

Forma
Studijního
oboru

probíhají
na
pobočce
obhajoby

probíhají
na
pobočce
Szz

střední lesnická
škola hranice

Lesnictví

bc.

Lesnictví

kombinovaná

NE

NE

VOš ekonomická
a zdravotnická
a střední škola,
hybešova 53,
boskovice

Ekonomika
a management

bc.

Manažerskoekonomický

kombinovaná

NE

NE

VOš ekonomická
a zdravotnická
a střední škola,
hybešova 53,
boskovice

hospodářská
politika a správa

bc.

Finance

kombinovaná

NE

NE

název a Sídlo
pobočky

2.1.12 Přehled počtu kurzů celoživotního
vzdělávání a počtu jejich účastníků

• oblast vzdělávání učitelů
• oblast kariérního vzdělávání
• oblast specializovaného vzdělávání.
V rámci kariérního vzdělávání byly v roce 2009 realizovány například kurzy Studium k výkonu specializovaných
činností – koordinace v oblasti ICT, Hospodářská politika
a správa, Specializační studium rostlinolékařství, Technické znalectví a likvidace pojistných událostí a další.
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Kurzy celoživotního vzdělávání jsou podle Řádu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v brně organizačně
a administrativně připravovány a realizovány vysokoškolským ústavem Institut celoživotního vzdělávání a jsou
orientovány do tří základních oblastí:

Tabulka č. 2.1.12.1 Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání

U3V

Celkem

technické vědy a nauky

4

2

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

5

5

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

8

8

společenské vědy, nauky a služby

18

18

ekonomie

2

2

právo, právní a veřejnosprávní čin.

2

2

1

4

5

1

43

více

do 15 hod.

do 100 hod.

kurzy
zájmové

více

do 100 hod.

do 15 hod.

Skupina studijních
programů

kurzy
orientované
na výkon
povolání

Z toho počet kurzů,
jejichž účastníci
byli přijímaní do
akreditovaných
studijních
programů podle
§ 60 zákona
o vysokých
školách

přírodní vědy a nauky

pedagogika, učitelství a sociál. péče

6

2

obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

2

46

2

Pozn.: U3V – univerzita 3. věku a viz pozn. u tabulky č. 2.1.12.2.

Tabulka č. 2.1.12.2 Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání

U3V

Celkem

více

do 100 hod.

kurzy
zájmové

do 15 hod.

více

do 100 hod.

Skupina studijních
programů

do 15 hod.

kurzy
orientované
na výkon
povolání

Z toho počet
kurzů, jejichž
účastníci byli
přijímaní do
akreditovaných
studijních
programů podle
§ 60 zákona
o vysokých
školách

přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky

76

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

69

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

131

38

114
69
131

společenské vědy, nauky a služby

392

392

ekonomie

10

10

právo, právní a veřejnosprávní čin.

71

71

22

67

89

22

424

pedagogika, učitelství a sociál. péče

10

obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
38
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Celkem

392

876

10

2009

2.2 Zájem o studium
Zájem o studium se ve srovnání s předcházejícím rokem
zvýšil. V kategorii počtu podaných přihlášek přibližně
o 16 %, počet přihlášených přibližně o 13 %. Přijat byl přibližně stejný počet uchazečů, asi o 3 % se snížil počet
zapsaných studentů.

Tabulka č. 2.2 Zájem uchazečů o studium
počet
Skupiny akreditovaných
Studijních programů

podaných
přihlášek
1)

přihlášených
2)

přijatých
4)

zapSaných
5)

13 702

12 243

7 102

4 732

technické vědy a nauky

2 021

1 887

1 411

891

zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky

3 797

3 614

2 604

1 785

společenské vědy, nauky a služby

658

545

99

78

ekonomie

7 070

6045

2857

1863

156

152

131

115

Celkem

přijetí
3)

přírodní vědy a nauky

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

právo, právní a veřejnospr. činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Poznámka:
1) Počet všech přihlášek, které VVš obdržela.
2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení.
3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek.
4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí.
5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu.

2.3 studenti v akreditovaných studijních programech
Tabulka č. 2.3 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech k 31. 10. 2009
Studenti ve Studijním programu
Skupiny akreditovaných
Studijních programů

bak.

mag.

celkem
Studentů

mag. navazující

dokt.
p

k

p

k

p

k

p

k

50

17

67

technické vědy a nauky

1 215

89

0

0

565

33

78

32

2 012

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

2 258

485

0

33

898

189

136

86

4 085

0

0

921

165

60

68

přírodní vědy a nauky

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a služby

73

ekonomie

2 707

523

73

63

186

6 316

1 283

4 444

právo, právní a veřejnosprávní čin.
pedagogika, učitelství a sociál. péče

249

obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
0

33

25

Celkem

2 384

387

324

203

10 930

2.4 Absolventi, spolupráce univerzity s jejími absolventy
Tabulka č. 2.4 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2009
Absolventi ve studijním programu
Skupiny akreditovaných
studijních programů

bak.
P

mag.
K

P

K

Celkem
absolventů

mag. navazující

dokt.

P

P

K

6

5

11

K

přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky

290

7

0

0

190

7

11

6

511

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

468

110

9

38

459

76

22

11

1 193

475

59

3

0

316

55

13

7

928

3

15

1 236

191

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní čin.
pedagogika, učitelství a sociál. péče

18

obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

12

38

Mendelova univerzita v Brně nabízí studijní obory od biologicky a technicky orientovaných přes společenskovědní až po umělecké. K různorodým skupinám je nutno
přistupovat individuálně, a to s ohledem na pozici ve
vztahu k veřejnosti a především zaměstnavatelům.
Univerzita sleduje uplatnění svých absolventů prostřednictvím interního evaluačního systému a také prostřednictvím externího hodnocení. Získané informace a zkušenosti slouží k modifikaci a rozvoji vzdělávací nabídky,
k podpoře dalších forem vzdělávání, k zahraničním studijním stážím, k maximálně možnému zapojení externích
odborníků apod.
Uplatnění absolventů jednotlivých fakult závisí na pozici
daného oboru na trhu a z tohoto pohledu je odlišné. Provedené studie ukázaly vysokou odbornou připravenost
absolventů, přesto nadále přetrvávají rezervy v kompetencích týkajících se řízení lidských zdrojů, komunikačních a jazykových dovedností, znalostí práce s počítačem. Inovace studijních plánů reflektují nové potřeby trhu
a praxe.

965

138

52

29

2 661

26

Průzkum názorů absolventů na úroveň vzdělávání je součástí systému řízení kvality na Mendelově univerzitě
v Brně. Z výsledků průzkumů vyplývá, že trh práce vyžaduje absolventy s komplexními znalostmi, se schopnostmi čelit překážkám, vyrovnat se s novými poznatky, pracovat týmově a v neposlední řadě svoje nápady a invenci dokázat patřičně prezentovat. V této oblasti jsou pro
naši činnost využívána data získaná prostřednictvím
vlastního sběru, ale i data získaná aktivním podílem některých našich součástí v projektech z této oblasti.
Rozvoj spolupráce je vedle přímých kontaktů s absolventy na různé úrovni koncentrován prostřednictvím Klubu
absolventů, jehož cílem je systém vzájemné komunikace
s absolventy. Byly zpracovány aplikace, které tento kontakt
umožňují prostřednictvím Univerzitního informačního
systému. Současně byl proveden průzkum zájmu mezi
studenty posledních ročníků o zapojení do absolventského klubu. Konkrétní spolupráce je již dlouhodobě
realizována prostřednictvím vzájemné kooperace mezi
univerzitou a odbornými společnostmi a firmami, ve kterých absolventi Mendelovy univerzity v Brně působí.

2.5 Neúspěšní studenti, opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti
Tabulka č. 2.5 Přehled počtu neúspěšných studentů univerzity od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
Skupiny akreditovaných
Studijních programů

neúSpěšní Studenti ve Studijním programu
bak.

mag.

mag. navazující

dokt.
p

k

celkem
Studentů

p

k

p

k

p

k

5

8

13

technické vědy a nauky

314

43

0

0

26

7

12

8

410

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

497

139

1

1

28

21

11

15

713

společenské vědy, nauky a služby

5

0

ekonomie

566

239

0

0

68

53

6

16

6

22

1 388

443

přírodní vědy a nauky

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
5
948

právo, právní a veřejnosprávní čin.
pedagogika, učitelství a sociál. péče
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obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

1

1

122

81

34

47

2 117

2.6 Využívání kreditového systému,
udělování dodatku k diplomu

Neúspěšnost ve studiu vychází ve značné míře z klesající úrovně předchozího vzdělávání a je jedním ze vstupních
handicapů nov ých studentů. Z provedených analýz
z Univerzitního informačního systému vyplývá nejvyšší
podíl neúspěšnosti v 1. ročnících bakalářského studia,
tj. mezi 20 –30 %, a to v závislosti na oboru studia. Vysoké procento úbytku po 1. ročníku studia a značné rozdíly
mezi obory ukazují nejen na rozdílné předpoklady uchazečů o studium na vysokých školách, ale také na rozdílnou
náročnost předmětů v 1. ročnících daného oboru. Pro
hodnocení neúspěšnosti mohou využívat fakulty přehledy
o počtu termínů potřebných k vykonání zkoušek, ze kterých vyplývá náročnost daného předmětu, dále o dosahovaných studijních průměrech mezi předměty a obory
a další data, která jsou pravidelně k dispozici.
snižování studijní neúspěšnosti vychází univerzita vstříc
svojí politikou podpory individuálního studijního plánu,
zakotveného ve studijním a zkušebním řádu a dále díky
systému ECTs s akumulací kreditů (nutnost získat v 1. semestru studia pouze 12 kreditů jako minimum). Tyto
nástroje umožňují posluchačům do určité míry snižovat
velký vliv změny ve stylu studia po jejich nástupu na univerzitu.
V souvislosti s vysokým úbytkem studentů zejména v prvním ročníku studia přistoupily některé fakulty i ke změnám v předmětové skladbě, a to v rámci přípravy nových
studijních plánů při reakreditaci. analýza obsahové náročnosti a vhodnosti používaných metod výuky je permanentní úkol, k jehož řešení slouží i výsledky evaluací
předmětů.
studijní neúspěšnost je přirozeným jevem, který není možno umělými zásahy regulovat. Důvody některých studentů k nástupu do studia nejsou spojeny přímo se zájmem
o dané studium – jedná se například o souběžné zapsání
na více vysokých školách, kdy studenti dobrovolně studium ukončují až po určité době.
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Mendelova univerzita v brně využívá na všech fakultách
European Credit Transfer system (ECTs). je realizován
komplexně na bakalářském a magisterském stupni. jeho
využití vyplývá z platného Studijního a zkušebního řádu
Mendelovy univerzity v Brně pro bakalářské a magisterské
studium. systém ECTs umožňuje studentům volbu jejich
individuálního studijního plánu a nadto i díky Univerzitnímu informačnímu systému umožňuje sestavení jejich
vlastního rozvrhu výuky.
ECTs umožňuje studentům část studia absolvovat na
zahraničních vysokých školách (počet mobilit studentů
v rámci programu sOCRaTEs stále roste). V tomto směru
je nutné zdůraznit, že ne v každém případě, kdy student
absolvuje část studia na zahraniční vysoké škole, se mu
podaří odstudovat a získat počet kreditů, které přesně
odpovídají předepsanému studijnímu plánu. V takovém
případě si student po návratu ze zahraničí studium rozloží
do dalšího ročníku. Řada studentů si rovněž schválený
studijní plán v průběhu zahraničního studia mění a to ne
vždy ve snaze splnit studijní povinnosti na naší univerzitě.
Kreditový systém považujeme i za motivační prvek studia.
V roce 2009 byly na univerzitní úrovni zahájeny přípravné
práce metodologického charakteru pro řešení projektu
Implementace ECTS na univerzitě a získání certifikátu
Evropské komise ECTS Label. Příprava vychází ze zadání koncepce rozvoje univerzity a naplňuje nejen snahu
o adekvátní implementaci systému ECTs v rámci vzdělávacích struktur na univerzitě, ale současně i snahu o harmonizaci těchto struktur. Projekt byl zahájen od 1. ledna
2010 tak, aby do konce tohoto roku mohla být podána
žádost o přidělení certifikátu ECTs Label.
Univerzita vydává standardně dodatek k diplomu (Diploma supplement) pro všechny typy studia (bakalářské,
navazující magisterské a doktorské). Podle evropské
úmluvy je tento dodatek diplomu nejdůležitějším potvrzením o studiu a kvalitě studia pro získávání zaměstnání ve
všech zemích Evropské unie.

2.7 Průměrná délka studia absolventů v daném roce podle studijního
programu, typu a formy studia (s odečtem přerušení doby studia)
Tabulka č. 2.7.1 Průměrná délka studia (bez přerušení) absolventů v roce 2009
(v ukončených měsících)

Fakulta

KKOV

Název studijního programu

Forma
studia

Počet měsíců
studia

Počet
absolventů

AF

B 41 12

Agrobiologie

P

24

1

B 28 12

Biotechnologie odpadů

P

36

36

B 41 02

Fytotechnika

P

36

24

B 41 52

Rostlinolékařství

P

33

23

B 29 01

Chemie a technologie potravin

P

37

73

B 41 03

Zootechnika

P

36

42

B 41 06

Zemědělská specializace

P

36

151

Zemědělská specializace

K

35

36

Biotechnologie odpadů

P

24

20

N 41 02

Fytotechnika

P

23

11

N 41 52

Rostlinolékařství

P

25

26

N 29 01

Chemie a technologie potravin

P

24

61

N 41 03

Zootechnika

P

24

51

N 41 03

Zootechnika

K

23

10

N 41 06

Zemědělská specializace

P

24

149

N 41 06

Zemědělská specializace

K

24

14

P 15 07

Botanika

P

49

2

P 15 07

Botanika

K

79

1

P 16 01

Ekologie a ochrana prostředí

P

36

2

P 16 01

Ekologie a ochrana prostředí

K

36

3

P 41 02

Fytotechnika

P

34

5

P 41 02

Fytotechnika

K

36

2

P 14 07

Chemie

P

37

1

P 41 52

Rostlinolékařství

P

36

1

P 28 26

Technologie odpadů

P

36

1

P 29 01

Chemie a technologie potravin

P

34

2

P 29 01

Chemie a technologie potravin

K

36

2

P 41 03

Zootechnika

P

36

3

P 41 03

Zootechnika

K

36

3

P 41 06

Zemědělská specializace

P

36

1

P 41 06

Zemědělská specializace

K

49

2

B 33 41

Dřevařství

P

37

66

B 33 41

Dřevařství

K

34

7

B 39 15

Krajinářství

P

38

32

B 41 32

Lesnictví

P

42

81

B 41 32

Lesnictví

K

41

41

B 33 02

Nábytek

P

34

52

N 33 01

Dřevařské inženýrství

P

23

27

N 33 01

Dřevařské inženýrství

K

22

7

N 39 14

Krajinné inženýrství

P

25

38

N 41 07

Lesní inženýrství

P

26

57

N 41 07

Lesní inženýrství

K

24

23

N 33 03

Nábytkové inženýrství

P

23

40

P 39 29

Aplikovaná geoinformatika

P

39

1

P 39 29

Aplikovaná geoinformatika

K

36

1

28

LDF

B 41 06
N 28 12

2009
PEF

ZF

ICV

P 15 07

Botanika

P

36

1

P 15 07

Botanika

K

36

1

P 33 01

Dřevařské inženýrství

P

36

3

P 33 01

Dřevařské inženýrství

K

36

2

P 62 08

Ekonomika a management

K

36

1

P 39 14

Krajinné inženýrství

P

36

1

P 39 14

Krajinné inženýrství

K

36

1

P 41 07

Lesní inženýrství

P

36

4

P 41 07

Lesní inženýrství

K

36

2

P 33 04

Procesy tvorby nábytku

P

36

2

B 62 08

Ekonomika a management

P

37

285

B 62 08

Ekonomika a management

K

39

44

B 62 02

Hospodářská politika a správa

P

37

145

B 62 02

Hospodářská politika a správa

K

31

15

B 39 02

Inženýrská informatika

P

32

25

B 62 09

Systémové inženýrství a informatika

P

36

31

N 62 08

Ekonomika a management

P

28

180

N 62 08

Ekonomika a management

K

29

55

N 62 02

Hospodářská politika a správa

P

27

81

N 62 09

Systémové inženýrství a informatika

P

29

28

P 62 08

Ekonomika a management

P

39

7

P 62 08

Ekonomika a management

K

38

3

P 62 02

Hospodářská politika a správa

P

35

2

P 62 02

Hospodářská politika a správa

K

10*

1

P 62 09

Systémové inženýrství a informatika

P

36

4

P 62 09

Systémové inženýrství a informatika

K

35

2

B 41 44

Zahradnictví

P

37

29

B 41 11

Zahradní a krajinářská architektura

P

37

17

B 41 08

Zahradnické inženýrství

P

48

25

B 41 08

Zahradnické inženýrství

K

45

6

B 41 09

Zahradní a krajinářská architektura

P

48

19

B 41 13

Zahradnické technologie

P

37

41

B 41 13

Zahradnické technologie

K

37

27

N 41 08

Zahradnické inženýrství

P

22

66

N 41 08

Zahradnické inženýrství

K

22

29

N 41 09

Zahradní a krajinářská architektura

P

25

57

P 41 11

Zahradní a krajinářská architektura

P

36

2

P 41 11

Zahradní a krajinářská architektura

K

35

1

P 41 08

Zahradnické inženýrství

P

37

4

P 41 08

Zahradnické inženýrství

K

36

1

P 41 09

Zahradní a krajinářská architektura

P

36

1

B 75 07

Specializace v pedagogice

P

24**

3

B 75 07

Specializace v pedagogice

K

24**

15

29

* Absolvent byl opakovaně zapsán do doktorského studia, většina zkoušek mu byla uznána z předcházejícího studia
**0 Bc. studijní obor je akreditovaný jako dvouleté studium (povinnost získat 120 kreditů). Podmínkou přijetí ke studiu je již dříve absolvované vysokoškolské studium, za které je uznáno 60 kreditů.

2.8 Akademičtí pracovníci univerzity
Tabulka č. 2.8.1 Akademičtí pracovníci – přepočtené stavy
Akademičtí pracovníci
celkem
407,8

profesoři

docenti

odborní
asistenti

asistenti

lektoři

Vědečtí
pracovníci

49,4

85,3

160,6

112,1

0,4

29,8

Tabulka č. 2.8.2 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků
Akademičtí pracovníci

do 29 let

18

6

64

31

30–39 let

1

26

2

136

40

56

26

40–49 let

5

21

8

37

17

24

14

50–59 let

26

4

45

14

30

10

24

60–69 let

32

4

28

5

16

6

7

nad 70 let

4

Celkem

68

29

237

79

1
8

ženy

ženy

celkem

2 (2)
27 (6)

5 (2)

5

2

14

11 (3)

3 (1)

3

8 (3)

4 (2)

1

1

1

121

celkem

Vědečtí
pracovníci

lektoři

ženy

celkem

asistenti

ženy

ženy

ženy

odb. asist.
celkem

docenti
celkem

profesoři
celkem

Věk

6 (1)

176

88

1

1

59 (15)

14 (5)

Pozn.: Ve sloupci Vědečtí pracovníci jsou počty akademických vědeckých pracovníků uvedeny v závorce. Tento údaj je připočítaný do
rozsahu úvazků akademických pracovníků.

Tabulka č. 2.8.3 Přehled o počtu akademických pracovníků na univerzitě k 31. 12. 2009
Personální zabezpečení

celkem

prof.

doc.

ost.

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

do 30 %

56

3

8

45

30

do 50 %

91

10

11

70

48

do 70 %

25

5

5

15

14

do 100 %

446

53

100

293

349

Rozsahy úvazků akad. pracovníků

Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul.

2.9 Počet nově jmenovaných
profesorů a docentů v roce 2009

Kvalifikační ani věková struktura akademických pracovníků stále není na požadované úrovni a zásadním způsobem se na jednotlivých fakultách univerzity liší. I když
v posledních letech zaznamenáváme dílčí úspěchy
v realizovaných habilitačních a profesorských řízeních,
pokrývá toto tempo pouze generační obměnu akademických pracovníků. Rozdíly v kvalifikační a věkové struktuře
mezi fakultami univerzity jsou podobné i na ústavech jednotlivých fakult.

V roce 2009 proběhlo celkem 6 řízení ke jmenování profesorem a 18 habilitačních řízení, přičemž věkový průměr
stagnuje na podobné úrovni jako v roce 2008. MŠMT ČR
byl postoupen jeden další návrh k řízení ke jmenování
profesorem.

Tabulka č. 2.11.1 Počty jmenovaných profesorů a docentů
počet

věkový průměr

Profesoři jmenovaní v roce 2009

6

49

Docenti jmenovaní v roce 2009

18

47
30

Mendelova univerzita v Brně

2009

2.10 Vzdělávání zaměstnanců
(akademických i ostatních),
nabízené kurzy dalšího vzdělávání
akademických pracovníků

– 5 zahraničních výzkumných projektů (2,2 mil. Kč)
– 16 projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu
(3,6 mil. Kč)
– 32 projektů Grantové agentury ČR (13 mil. Kč)
– 65 projektů resortu MZe ČR (29 mil. Kč)
– 11 projektů Národního programu výzkumu II (9,2 mil. Kč)
– 9 projektů resortu MŽP ČR (5,8 mil. Kč)
– 3 projekty resortu MPO ČR (2,9 mil. Kč)
– 1 projekt resortu MMR ČR (1,1 mil. Kč)
– 1 projekt resortu MK ČR (0,5 mil. Kč)
– 1 projekt resortu MD ČR (0,1 mil Kč)
– 2 projekty resortu MF ČR (1,4 mil. Kč)
– 5 projektů Ga aV ČR (3,8 mil. Kč)
– 3 projekty agentury Lesy ČR (0,9 mil. Kč)
– specifický výzkum v objemu 28 mil. Kč (v tom IGa:
5,1 mil. Kč)
– 75 zakázek praxe a resort. ministerstev v objemu
9,7 mil. Kč
– spolupráci s regionálními institucemi, včetně vlastního
rozsáhlého výzkumu v oblasti regionální politiky
– organizaci vědeckých konferencí (v průměru 80 ročně)
a účast na těchto aktivitách v ČR i v zahraničí
– širokou publikační aktivitu (ročně v průměru přes 2000
publikací a přednesených referátů)
– zastoupení pracovníků univerzity téměř v 700 odborných
institucích a vědeckých společnostech (vědecké rady
v ČR i zahraničí, redakční rady vědeckých časopisů v ČR
i zahraničí, vědecké společnosti v ČR i zahraničí, vědecké společnosti v ČR i zahraničí).

V roce 2009 se stal Institut celoživotního vzdělávání řešitelem projektu EsF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Inovací odborného, pedagogického
a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschopnosti. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti
univerzity prostřednictvím vytvoření uceleného systému
vzdělávání akademických a ostatních pracovníků univerzity, inovace akreditačních studijních programů Specializace v pedagogice (sP) a inovace systému projektového
řízení jako předpokladu pro zapojení do národních i mezinárodních akademických týmů a mezinárodních sítí.
V rámci interního vzdělávání akademických a ostatních
pracovníků univerzity bude realizováno 31 pilotních kurzů
z 8 základních oblastí: manažerské, jazykové, právní,
ekonomické, psychosociální, pedagogické, ICT a metodologie vědy.

2.11 Rozvoj výzkumné, vývojové
a další tvůrčí činnosti a posílení
vazby mezi činností vzdělávací
a touto činností

Dále Mendelova univerzita realizovala rozvojové projekty
(Fond rozvoje vysokých škol, rozvojové projekty MšMT ČR)
a Operační programy strukturálních fondů Evropské unie:
– 53 projektů FRVš (18 mil. Kč)
– 18 rozvojových projektů MšMT ČR (63 mil. Kč)
– 17 projektů strukturálních fondů EU (59 mil. Kč).
V roce 2009 zabezpečovala univerzita řešení 327 grantových, rozvojových a vzdělávacích projektů a zakázek
v celkové hodnotě 361 milionů Kč. Projekty zahrnuté do
Centrální evidence projektů a Centrální evidence záměrů,
které jsou rozhodující při tvorbě rozpočtu vysokých škol,
představují již po několik období částku vyšší než 100
milionů Kč: v roce 2009 činila 168 mil Kč.
Interní grantová agentura, zřízená od roku 2003, si klade
za cíl vyšší zapojení posluchačů doktorského, případně
magisterského studia do vědecko-výzkumné a tvůrčí
činnosti. Od roku 2008 je realizována decentralizovaně
na jednotlivých fakultách.

Základní oblasti, do nichž je směrována disponibilní vědecko-výzkumná kapacita pracovišť univerzity, které
obsahově naplňují její výzkumný program, jsou výzkumné
záměry, výzkumná centra, grantově financovaný výzkum,
specifický výzkum a zapojení do mezinárodních výzkumných programů, představující jednu z aktivit priority internacionalizace univerzitních činností.
V souladu s tímto deklarovaným zaměřením korespondujícím s dlouhodobými prioritami výzkumu a vývoje ČR
a deklarovanými prioritami a cíly Dlouhodobého záměru
Mendelovy univerzity pro období 2006–2010 pro oblast
výzkumu a jeho aktualizací pro rok 2009 zabezpečovala
univerzita v roce 2009:
– 3 výzkumné záměry (79 mil. Kč)
– 2 výzkumná centra a 1 centrum základního výzkumu
(15 mil. Kč)

Tabulka č. 2.11.1 Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit
(A: mezinárodní, B: GA ČR, C: resortní)

zdroj

Finanč.
podpora,
tiS. kč

sP7-ssh-2007-1, Developing Europe´s Regions in the Era of Globalization

a (7. RP EU)

478

adagio, adaptace zemědělství evrop. regionů na environmentální rizika spojená
se změnou klimatu

a (7. RP EU)

357

7E08071, sharka Containment

a (7. RP EU)

316

MsM6215648905, biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů
a jejich adaptace na změnu klimatu

C (Výzk. záměr)

23169

MsM6215648902, Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství
a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny

C (Výzk. záměr)

39224

31

název grantů, výzkumných projektů, patentů
nebo dalších tvůrčích aktivit

2009
MSM6215648904, Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj
agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu

C (Výzk. záměr)

16265

GA203/07/0983, Vývoj nových stacionárních fází na bázi vícevrstevných polymerů
pro iontovou chromatografii v otevřených kapilárních kolonách

B

629

GA521/08/1682, Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci
vybraných plodin v letech 1801–2007

B

1265

GA522/07/0692, Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin – uplatnění při
remediačních technologiích

B

738

GA522/09//0239, Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík

B

1167

GA526//07/0674, Isoflavony v řasách a sinicích

B

279

GP204/09/P289, Úloha vnitrobuněčné kompartmentace reverzibilní O-glukosylace
v regulaci hladin aktivních forem cytokininů

B

355

GP521/09/P479, Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných
půdně-klimatických podmínkách

B

410

GP525/08/P540, On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází
(SPE-SFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické matrice

B

380

204/09/H002, Vývojová biologie a genetika rostlin

B

469

205/09/1437, Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství

B

556

523/09/0844, K biologii růstu svalů u prasete

B

330

523/07/0353, Studium chromozomových oblastí a genů ovlivňujících ukládání tuků u prasat

B

287

522/07/0995, Vliv adsorbentů na produkci ligninů buněčnou kulturou Schisandra chinensis

B

276

206/09/2063, Funkce cytokininů a polyamidů

B

433

102/08/1546, Miniaturizované inteligentní systémy a nanostruktury elektrody pro
chemické, biologické a farmaceutické systémy

B

802

525/07/0871, Detoxikace kvartérních isochinolinových alkaloidů

B

518

GA526/08/1050, Struktura a funkce komplexu Quercus Loranthus z hlediska možností
potlačení významného korunového škůdce doubrav

B

440

GC521/07/J039, Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie,
molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů

B

1080

GP404/08/P367, Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro
datování prehistorických dřev

B

407

206/09/1405, Evoluce karyotypu a velikosti genomu

B

502

201/07/145, Diferenční rovnice a dynamické rovnice

B

148

B

132

B

178

522/09/1565, Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring
biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné

B

269

GA402/07/0547, Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky
ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu

B

218

GA402/09/1513, Strategické aliance v sektorech nezávislého obchodu a služeb jako
nástroj konkurenceschopnosti malých a středních podniků

B

269

GP402/08/P494, Posouzení procesu konvergence České republiky a vybraných
kandidátských ekonomik k eurozóně

B

117

GP402/09/P271, Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí

B

101

GA402/09/1365, Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku

B

324

GP402/08/P445, Souvislosti a specifika fungování komoditních vertikál agrobyznysu
v českém agrárním sektoru

B

152

103/07/0676, Extrémně srážkové scénáře pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky
únosného a ekologicky šetrného návrhu

B

238

LC06034, Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů, výzkumné centrum

C

5370

1M0570, Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele

C

4181

1M06030, Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin, výzkumné centrum

C

5804

ME844, Vývoj testování metod pro klimatické hodnocení a prognózu meteorologického
sucha v podmínkách ČR a vybraných oblastech USA, KONTAKT

C

266

MEBO20913, Modelování sněhové pokrývky a jejího vlivu na rostlinnou produkci, KONTAKT

C

38

MEBO60806, Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých travních
porostů v podmínkách České republiky, KONTAKT

C

78

32

526/07/1187, Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech
205/08/0926, Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech

2009
MEBO60811, Kořenový systém jako faktor tvorby výnosu a kvality ječmene a řepky,
KONTAKT

C

31

MEBO60914, Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě
lyzimetrických dat, KONTAKT

C

50

MEBO508107, Podpora a propagace venkovské turistiky a agroturistiky na zlepšení
diverzifikace příjmů podnikatelů ve venkovských oblastech SR a ČR, KONTAKT

C

43

MEBO80893, Technika a technologie sklizně energetických plodin, KONTAKT

C

43

ME09063, Nové poznatky pro udržitelný management trávníků, KONTAKT

C

166

OC187, Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření
škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR, COST

C

450

OC191, Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí, COST

C

400

OC090006, Koloběh kyslíku ve smrkovém porostu – efekt lesnické fytotechniky jako
nástroje ke zmírnění účinku globální změny, COST

C

498

OC116, Vliv stresu indukovaného při manipulacích in vitro a termoterapii na genetické
a epigenetické změny genomu révy vinné, COST

C

340

QG50034, Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě
k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování, MZe ČR

C

150

QG60051, Dopady změny klimatu na růst a vývoj vybraných polních plodin, MZe ČR

C

984

C

395

C

145

QG90060, Kořenový systém a chřadnutí lesních porostů smrku ztepilého, MZe ČR

C

416

QG60063, Douglaska tisolistá – nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním
a trvale udržitelném lesním hospodářství, MZe ČR

C

840

QG60083, Konkurenceschopnost bioenergetických produktů, MZe ČR

C

70

QG60123, Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin
s důrazem na molekulární metody, MZe ČR

C

234

QH71015, Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech
rybářského sektoru, MZe ČR

C

1265

QH71041, Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu
a hygienickou nezávadnost objemných krmiv, MZe ČR

C

696

QH71156, Charakteristika vnitřního prostředí masných plemen skotu, MZe ČR

C

231

QH71159, Model multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích technologií, MZe

C

1482

QH71161, Nízký a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních
vlastníků lesa, MZe ČR

C

951

QH71172, Identifikace kmenů na strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Vint), MZe ČR

C

31

QH71228, Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou
kryokonzervace, MZe ČR

C

564

QH71229, Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším
ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny, MZe ČR

C

115

QH71284, Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň
užitkovosti prasat, MZe ČR

C

180

QH71296, Systém hodnocení společenské a sociálně-ekonomické významnosti funkcí
lesů včetně kritérií a indikátorů polyfukčního obhospodařování lesů, MZe ČR

C

80

QH71305, Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů
s využitím netradičních technologií, MZe ČR

C

342

QH72039, Stanovení stupně degradačních změn v půdě vlivem antropogenní činnosti
v souvislosti s pěstováním plodin, MZe ČR

C

170

QH72074, Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů, MZe ČR

C

208

QH72085, Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozních
dešťů, MZe ČR

C

152

QH72257, Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního
prostředí, MZe ČR

C

50

QH81029, Inovace ochrany světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.) proti významným
houbovým patogenům, MZe ČR

C

425

QH81036, Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků, MZe ČR

C

100

33

QG60118, Studium využití rostlinných přípravků ve výživě prasat, MZe ČR
QG60124, Výběr a rajonizace vhodných druhů strniskových meziplodin z hlediska jejich
uplatnění pro snížení rizika vyplavování nitrátů, MZe ČR

2009

C

1220

QH81101, Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím
klonu Mertelik 06 rezistentního ke Cameraria ohridella, MZe ČR

C

245

QH81110, Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu, MZe ČR

C

473

QH81127, Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny stonku řepky
(Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu
askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR, MZe ČR

C

142

QH81142, Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám, MZe ČR

C

170

QH81200, Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny
uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě, MZe

C

317

QH81218, Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům
založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování
(sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům, MZe ČR

C

52

QH81235, Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování
plodů, MZe ČR

C

216

QH81271, Optimalizace výživy a hnojení slunečnice za účelem zvýšení výnosů a kvality
produkce, MZe ČR

C

248

QH81280, Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému
obhospodařování travních porostů v České republice, MZe ČR

C

208

QH82099, Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení
biotechnickými opatřeními, MZe ČR

C

285

QH82113, Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu, MZe ČR

C

535

QH82203, Ekologické technologie soustřeďování dříví, MZe ČR

C

830

QH82231, Produkce jahod v ekologických systémech pěstování, MZe ČR

C

190

QH82232, Výzkum opomíjených ovocných stromů a jejich začlenění do agrárního
sektoru, MZe ČR

C

366

QH82242, Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic, MZe ČR

C

200

QH91051, Efektivní pěstební technologie obilnin, MZe ČR

C

410

QH91053, Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu
přirozených látek s ambialentním nutričním účinkem, MZe ČR

C

297

QH91153, Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů,
fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu
včetně ověřování kvality, MZe ČR

C

910

QH91192, Srovnání fyziologických biologických metod použitelných pro hodnocení
citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci tolerantních
genotypů, MZe ČR

C

1250

QH91214, Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné
proti nepovirům, MZe ČR

C

1330

QH91271, Tvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na morfologické
a funkční vlastnosti vemen, MZe ČR

C

325

QH92030, Hodnocení půdy z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí
s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd ČR, MZe ČR

C

244

QH92073, Horské lesy – základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody
a suchá období v krajině, MZe ČR

C

280

QH92242, Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné
produkce v podmínkách ČR, MZe ČR

C

792

QH92277, Genet. diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR, MZe

C

585

QI91A032, Výběr rezistentních genotypů meruněk, MZe

C

981

QI91A055, Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke
standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu
s kombinovanou užitkovostí, MZe ČR

C

606

QI91A229, Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních
vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům, MZe ČR

C

653

QI92A031, Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování
druhové diverzity vyšších rostlin, MZe ČR

C

869

QI91B094, Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem, MZe ČR

C

338

34

QH81039, Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření
a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma
septospora) a dalších chorob, MZe ČR

2009
QI91B095, Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální
pekárenské a pečivárenské využití, MZe ČR

C

225

QI91C001, Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách
České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných
ryb, MZe ČR

C

490

QI91C054, Atlas půdního klimatu České republiky – Vymezení termických a hydrických
režimů a jejich vliv na produkční schopnost půdy, MZe ČR

C

882

1G58038, Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických
metod pro vyhodnocování struktury porostu, zdravotního a výživného stavu, MZe ČR

C

272

1G58073, Výzkum a validace genomických metod využitelných v selekci na kvalitu
a tržní uplatnění hospodářských zvířat a jejich produktů, MZe ČR

C

995

1G58071, Integrovaná produkce třešní a višní, MZe ČR

C

160

04/2002-2199St, Genofondy, MZe ČR

C

2100

1201/ZE590011, Izoláty, MZe ČR

C

300

1201/ZE580051, Izoláty, MZe ČR

C

368

CZ0001-06, Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření
s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie, MF ČR

C

1100

EČ027-3V, BGFTA3, Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji
trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí
východní Afriky a Arábie, MF ČR

C

260

2B06034, Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch
v kulturní krajině, MŠMT ČR, NPV

C

558

2B06107, Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami v systému
SEUROP, MŠMT ČR, NPV

C

100

2B06108, Využití pastvy přežvýkavců v oblastech LFA k trvalému zlepšování podmínek
životního prostředí, MŠMT ČR, NPV

C

95

2B06124, Snižování dopadů rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství, MŠMT ČR, NPV

C

6477

2B08037, Biotechnologické metody pro inovace hodnocení zpracovatelské a spotřebitelské
kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů, MŠMT ČR, NPV

C

835

2B08039, Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické
hmoty v marginálních (LFA) oblastech, MŠMT ČR, NPV

C

653

2B08069, Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních
aminů jako rizikových toxikantů v systému hodnocení zdravotní nezávadnosti sýrů na
spotřebitelském trhu

C

772

2B06101, Optimalizace zemědělské a říční krajiny ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity,
MŠMT ČR, NPV

C

1234

2B08020, Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního
klimatu, MŠMT ČR, NPV

C

1410

SP/2D4/83/07, Záchrana genetické diverzity borovice blatka, MŽP ČR

C

130

SP/2D3/62/08, Determinanty oživení zemědělské krajiny, MŽP ČR

C

233

SP/2E/172/07, Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh
možností jeho omezení – vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem
Směrnice na ochranu půdy EU, MŽP ČR

C

148

SP/2D3/56/07, Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí
strukturálních typů lesů, MŽP ČR

C

456

SP/2D4/59/07, Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů
organismů v nízkých a středních lesích v soustavě NATURA 2000, MŽP ČR

C

2616

SP/2D1/93/07, Czech Terra – adaptace uhlíkových felonií v krajině v kontextu globální
změny, MŽP ČR

C

1489

1F84C/079/160, Výzkum možností implementace Směrnice Evropského parlamentu
a rady 2006/126/FS do českého legislativního a vzdělávacího systému, MD ČR

C

75

C

957

C

510

FR-TI1/050, NIS – informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti
nábytku, MPO ČR

C

3629

F-114/2007, Funkční UV nátěrové systémy, MPO ČR

C

260

WD-57-07-1, Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony, MMR ČR

C

1075
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NS10200-3/2009, Nádorová onemocnění, MZ ČR
FI-IM4/220, Ekologické povrchové úpravy, MPO ČR

2009
2.11.2 Acta Universitatis Agriculturae
et Silviculturae Mendelianae Brunensis

kého sboru. Mendelova univerzita má akreditováno celkem 30 oborů doktorských studijních programů, z toho tři
v angličtině.
Studenti doktorských studijních programů publikují původní vědecké výsledky disertačních prací a původní vědecké výsledky společného výzkumu s pedagogy (výstupy
grantových projektů Interní grantové agentury) v univerzitním vědeckém časopisu Acta Universitatis Agriculturae
et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Každoročně
pořádají studenti doktorských studijních programů studentské vědecké konference MendelNet.

Vydávání mezinárodního vědeckého časopisu univerzity
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis je realizováno v optimální periodicitě šestkrát ročně a zaznamenává od roku 2007 mimořádně
vysoký nárůst počtu příspěvků, a to i z externích pracovišť
z ČR i ze zahraničí. Časopis indexuje 50 bibliografických
databází (od roku 2006 je rovněž v databázích SCOPUS
a EM-BASE); je rozesílán do 41 zemí světa.

2.12 Infrastruktura Mendelovy
univerzity v Brně (materiální,
technické a informační zajištění),
dostupnost informačních zdrojů
a rozvoj informační infrastruktury

2.11.3 Folia Universitatis Agriculturae
et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Inovovaná edice monografií Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis vychází centralizovaně od roku 2008. V roce 2009 v ní bylo publikováno 10 monografií a zaznamenává vysoký převis poptávky.

Informační podporu výuky, vědy a výzkumu pro fakulty
univerzity zajišťuje Ústav vědeckých a pedagogických
informací a služeb. Činnost se týká zejména provozu
a rozvoje audiovizuální a didaktické techniky, vydávání
výukových, odborných a účelových publikací, vydávání
vědeckých časopisů univerzity, provozu knihovny, informačního centra, studoven a časopisecké čítárny, pořádá
kurzy informační výchovy pro studenty a další zájemce,
spravuje a zpřístupňuje klasické tištěné i elektronické
informační zdroje.
V roce 2009 činily finanční prostředky na nákup knihovního fondu 6 mil. Kč (o 1,6 mil. Kč méně než v roce předcházejícím). Počet knihovních jednotek mírně přesáhl
0,4 milionu, jejich aktuálnost byla přehodnocena v rámci
revize knihovního fondu. Knihovnicko-informační služby
spočívají v centralizovaném nákupu, katalogizaci a evidenci v Souborném katalogu univerzity, ve zpracování
rešerší a poskytování tuzemské i mezinárodní meziknihovní výpůjční a výměnné služby. Celkem šest studoven
disponuje 380 studijními místy, 150 počítači, studenti mají
k dispozici velkoplošnou obrazovku pro promítání výukových filmů, skenery, samoobslužné černobílé i barevné
kopírovací stroje a tiskárny. Volný výběr nabízí 51 707 knih
a časopisů, nejdelší otevírací doba je 76 hodin týdně
včetně sobot.
Na elektronické informační zdroje bylo z prostředků univerzity vyčleněno 1,3 mil. Kč (o 0,4 mil. méně než v předcházejícím roce). Přístup je zajištěn nákupem licencí
z vlastních prostředků nebo spoluúčastí na konzorciálních
projektech MŠMT ČR v rámci programu Informační zdroje
pro výzkum (INFOZ), který byl vypsán na roky 2009–2011.
Přístupné elektronické informační zdroje pokrývají oblast
zemědělství, lesnictví, potravinářství a příbuzných biologických věd, dále tvorbu a ochranu krajiny, ekonomiku
a management podnikání. Jsou to:
–	Bibliografické databáze: Web of Knowledge, Journal
Citation Reports, Scopus, CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, Biological Abstracts,
Environmental Complete, Econlit.
– Ekonomické zdroje: OECD, Patria Plus, obchodní
věstník.
– Zdroje časopisů s plnými texty článků například služby ScienceDirect, SpringerLink, Wiley InterScience,
Academic Search Premier, Business Source Premier,

2.11.4 Posílení vazby mezi výzkumnou
a vzdělávací činností
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Propojení výzkumné a vzdělávací činnosti je důležitým
atributem modernizace univerzity. Vazbu mezi výzkumnou
a vzdělávací činností Mendelova univerzita posiluje s cílem
rozšířit tradiční pojetí vysoké školy jako akademické instituce, jejímž posláním je poskytovat ucelené univerzitní
vzdělání a provozovat s ním spojený výzkum a vývoj tak,
aby obě složky byly organicky spojeny. Mendelova univerzita má vytvořeny kombinace studijních programů s odpovídající vědeckou a tvůrčí činností, akreditované studijní programy korespondují s akreditovanými obory habilitačních řízení a obory pro řízení ke jmenování profesorem.
Za významný prvek v rozvíjení harmonického propojení
výzkumné a vzdělávací činnosti považujeme výchovu
studentů k vědecké práci, kterou realizujeme zvýšením
podílu výzkumné činnosti v průběhu studia nejen u studentů doktorských studijních programů, ale i studentů
magisterských a bakalářských studijních programů, a to
kromě speciálních kurzů o základech výzkumné činnosti,
systému a organizaci vědecko-výzkumné činnosti a systematice vědeckého poznání i provozováním Interní grantové agentury, která doplňuje tvůrčí výzkumnou strukturu
univerzity a její aktivity a podporuje zapojení studentů do
vědecko-výzkumných aktivit univerzity. Interní grantová
agentura univerzity podpořila v roce 2009 řešení 65 studentských projektů a z finančních prostředků tzv. specifického výzkumu bylo na jejich řešení uvolněno 19 %.
Zapojení studentů do organizace a řízení výzkumu je dáno
jejich rovnoprávným členstvím v akademickém senátu
univerzity a fakult. Podíl studentů na činnostech univerzity a fakult spojených s výzkumnou činností umožňuje
studentům rovněž tyto činnosti ovlivňovat obecně i v jejich
kvalitě.
Úsilí o vysokou úroveň kvality studia v doktorských studijních programech je rovněž významnou součástí posilování vazby mezi výzkumnou a vzdělávací činností. Vysoká úroveň nejvyššího stupně studia zůstává stále prioritou univerzity, která ji bude posilovat v jejím postavení
v rámci českých i zahraničních vysokých škol. Jsme si
vědomi skutečnosti, že absolventi nejvyššího stupně
studia vytvářejí potřebné zázemí pro obnovu pedagogic-
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Spolupráce s praxí je realizována na rozdílných úrovních.
Univerzita jako celek zabezpečuje propojení s komerční
sférou prostřednict vím svého zastoupení například
v České technologické platformě lesního hospodářství
a navazujících průmyslů (koordinátor LDF), v Klastru
českých nábytkářů, byly učiněny kroky k zapojení univerzity do Regionální hospodářské komory Brno (člen od
1. 1. 2010). Akreditovaná zkušebna nábytku je dalším
příkladem propojení univerzity s praxí, stejně jako Zkušebna stavebně truhlářských výrobků se sídlem ve Zlíně.
Četné aktivity jsou realizovány přímo fakultami, kdy se
jedná například o odbornou spolupráci s BVV, a.s. při
přípravách odborných veletrhů. Především fakulty a odborné ústavy se zapojují do spolupráce s praxí různými
formami: společným řešením výzkumných projektů, zakázkami ve formě vedlejší hospodářské činnosti, poskytováním odborného poradenství, organizací vzdělávacích
seminářů a kurzů, zapojováním odborníků z praxe ve
výuce a vedením závěrečných kvalifikačních prací.
Mendelova univerzita je nositelem rozsáhlého výzkumu
v oblasti regionální politiky ČR. Již v roce 2007 získala
významnou dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v celkovém objemu 5 647 tis. Kč na řešení problematiky
jak snížit rozdíly mezi jednotlivými regiony – Možnosti
řešení disparit mezi vybranými regiony. Výzkum je plánován do roku 2011 a jeho hlavním cílem je vypracovat návrh
teoreticko-metodologických postupů komparace regionů,
využitelných v rámci celé České republiky.
Spolupráce univerzity s Magistrátem města Brna vyústila
do vytvoření Brněnského centra evropských studií (od
r. 2002), sdružení brněnských univerzit a města Brna
s cílem rozvoje spolupráce mezi univerzitami, podnikovou
sférou a regionem, v souladu s deklarovanými principy
Evropského sociálního fondu a Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů (spolupráce výzkumných pracovišť
s podnikatelskou sférou, podpora inovací, rozvoj vazeb
mezi trhem práce a vzdělávacími institucemi, poradenství). Od roku 2003 se podobné vazby vytvořily s nově
ustaveným regionálním celkem Jihomoravský kraj, a to
smlouvou o spolupráci. Od roku 2004 je Mendelova univerzita členem Jihomoravského inovačního centra (zájmové sdružení právnických osob a akreditovaný člen Společnosti vědeckotechnických parků a Člen G2G Incubator
Forum, partner Regionální kontaktní organizace pro VI.
RP EU). Počátkem roku 2005 byla univerzita vyzvána
Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje ke
spolupráci při založení a provozování Krajského informačního střediska pro potřeby zemědělství a venkova s cílem
rozvoje venkovského prostoru. Odborné zaměření univerzity vytváří dobré předpoklady pro spolupráci s představiteli regionu, institucí a firem v regionu působících.
Svým posláním a spoluprací s regionální správou a vysokými školami v městě Brně přispívá Mendelova univerzita
k rozvoji svého regionu, patří k významným centrům regionálního rozvoje a její podíl na rozvojových aktivitách
kraje se stále zvyšuje. Svou činností v oblasti vzdělávací
i výzkumné významně přispívá k naplňování Programu
rozvoje Jihomoravského kraje, a to zejména v problémových okruzích Zemědělství a venkov a Lidské zdroje.
Konkrétním způsobem je její přínos vyjádřen například
realizací projektů financovaných Strukturálními fondy EU.
Projekt Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací
v kulturní a zemědělské krajině je příkladem využití znalostního potenciálu univerzity pro další vzdělávání komerčních pěstitelů ovocných dřevin, jejichž činnost přispívá

Proquest Agriculture Journals. Všechny online dostupné časopisy jsou soustředěny v Elektronické knihovně
časopisů, která obsahuje více než 22 000 titulů.
– Celkem 2 629 elektronických knih.
– Další plnotextové zdroje zdroje jako je právnická databáze ASPI, v ýkladov ý slovník Oxford Reference
Online, Knovel Library Premium, CSA Illustrata, CABI
Compendia, obchodní věstník aj.
Elektronické zdroje jsou dostupné ze všech počítačů
zapojených do sítě univerzity v Brně včetně detašovaných
pracovišť a jsou soustředěny na adrese http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/kis/i_c/databaze. Uživatelé mají
k dispozici vzdálený přístup pomocí proxy serveru nebo
virtuální privátní sítě.
Ústav provozuje také interní informační systém, vede filmotéku a videotéku univerzity. V roce 2009 se pokračovalo s budováním digitální knihovny starých a vzácných
knih se zaměřením na zahradnickou vědu a umění, pro
tuzemskou i zahraniční veřejnost je na adrese http://kramerius.mendelu.cz/ dostupných již 242 titulů od roku
1800 až po třicátá léta dvacátého století.

Tabulka č. 2.12.1 Vysokoškolské knihovny,
knihovnicko-informační služby
Přírůstek knihovního fondu
za rok

10 468

Knihovní fond celkem

405 438

Počet odebíraných titulů periodik:
– fyzicky
– elektronicky (odhad)1

536
478
58

Materiálně technickým zabezpečením se podrobně zabývá Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity
v Brně za rok 2009.

2.13 Odborná spolupráce
univerzity s regionem, propojení
teorie a praxe a spolupráce
s odběratelskou sférou
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Spolupráce Mendelovy univerzity v Brně s regionem má
především těžiště ve společném řešení výzkumných projektů (výzkumná centra, resortní projekty), ale také ve
vzájemné spolupráci s Jihomoravským krajem a státními
i komerčními výzkumnými institucemi a výrobními podniky, v nichž absolvují část svého studia posluchači formou
odborných stáží nebo praxí. Tato spolupráce probíhá od
univerzitní úrovně až po spolupráci konkrétních ústavů.
Intenzivně se rozvíjí cílená spolupráce s komerční sférou
na bázi zapojování odborníků do výuky formou vyzvaných
přednášek, konzultační činností při zpracování kvalifikačních prací, umožnění praxí studentů, exkurzí apod. Fakulty organizují, zejména pro studenty posledních ročníků
studia, Trh pracovních příležitosti, kde potencionální
budoucí zaměstnavatelé a spolupracující firmy prezentují své odborné zaměření, potřeby a možnosti uplatnění
absolventů. Řízená pedagogická individuální praxe studentů bakalářského studijního programu Specializace
v pedagogice představuje spolupráci se 40 středními
školami.

2009
mládežnických i zájmových organizací. Z konkrétních
aktivit lze uvést např. praxe pro studenty zemědělských,
lesnických i dalších středních škol a učilišť, či odbornou
a účinnou spolupráci na aktivitách Lesní školy Jezírko,
veřejně prospěšného zařízení provozovaného Jihomoravským krajem, které poskytuje osvětu o lese a životním
prostředí dětem a mládeži z jihomoravských regionů.
Areál Lesní školy Jezírko je umístěn na pozemcích univerzity a aktivity lesní školy jsou ze značné části realizovány
přímo v lesních porostech univerzity, a to ve spolupráci
s jejími zaměstnanci.
Jinými aktivitami jsou např. prezentační a poradenská
akce Polní den v Žabčicích, výsadba veřejné zeleně,
údržba ploch Lednicko-valtického areálu, sanace černých
skládek, budování naučných stezek a jiných součástí
venkovního mobiliáře přírodního prostředí. Zajímavé jsou
také společenské akce, jako jsou koncerty, plesy, svatohubertské slavnosti, předávání Těsnohlídkova vánočního
stromu městu Brnu, slavnost Vítání jara, aj. K významným
novým akcím tohoto druhu patří např. budování unikátní
naučné stezky Chvála stromů ve Křtinách. Úspěšné a pro
veřejnost atraktivní jsou výstavní, kulturní a jiné akce
konané od roku 2008 na Rybničním zámečku v Lednici.
Oba podniky mají i aktivity mezinárodní; např. ŠLP Křtiny se podařilo v oblasti propagace českého lesnického
know how prohloubit spolupráci s některými evropskými
státy, ale i se státy Latinské Ameriky, ŠZP Žabčice úspěšně propagoval vyrobená vína na mezinárodní soutěži
ve Slovinsku, spolupracuje také s francouzskými plemenáři.

38

k růstu HDP kraje i země. Obdobně účast v projektu Inovace v systému vzdělávání odpovědných pracovníků pro
oblast bezpečnosti potravin reaguje na aktuální trend
zvyšování kvality a bezpečnosti vyráběných potravin.
Důležitá je účast pracovníků univerzity na řešení výzkumných a inovačních projektů kraje, a to zejména v souladu
s koncepcí učinit z Jihomoravského kraje biotechnologické centrum České republiky. Mendelova univerzita se
aktivně podílí na formování společného projektu brněnských univerzit a výzkumných ústavů Středoevropský
technologický institut (CEITEC), jehož cílem je vytvoření
excelentních pracovišť, jež budou nabízena k využití
vědeckým týmům partnerů projektu. Mendelova univerzita zde garantuje kvalitu zejména v oblasti šlechtění
a genomiky.
Univerzita posiluje spolupráci s Magistrátem města Brna,
a to např. na úseku ochrany stromů, řešení parků a městské zeleně. Obdobně je realizována regionální spolupráce s dalšími městy.
Odborná spolupráce účelových zařízení se týká několika
stabilizovaných okruhů a jsou jí účastny oba školní podniky univerzity, které jsou současně významnými poskytovateli pracovních míst v regionech venkovského charakteru, spoluvytvářejí životní prostředí v relativně rozsáhlých
a cenných územích (např. ChKO Moravský kras a Lednicko-valtický areál). Jimi produkované komodity a služby
jsou využívány i občany a institucemi v regionu i mimo
něj. Podniky poskytují informační základnu pro zájemce
z provozní praxe i z řad školních institucí, poskytují materiálně-technické i personální zázemí aktivitám dětských,

3
KVaLITa
a KULTURa
aKaDEMICKÉhO
ŽIVOTa

3.1 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další činnosti
mendelovy univerzity v brně na období let 2006–2010 a jeho pravidelné
aktualizace pro jednotlivé kalendářní roky jsou klíčovými nástroji managementu univerzity pro vytyčování základních cílů v oblasti kvality a kultury
akademického života, péče o rozvoj lidských zdrojů a s tím souvisejících
sociálních záležitostí studentů a zaměstnanců. obsah tohoto klíčového
dokumentu a naplňování stanovených úkolů je předmětem pravidelné
kontroly.
důležitým nástrojem pro naplňování a následnou kontrolu v oblasti
péče o sociální záležitosti zaměstnanců je kolektivní smlouva univerzity,
která stanoví základní zásady naplňování sociální oblasti a sociálních
záležitostí zaměstnanců. uzavírány jsou i dílčí kolektivní smlouvy na
organizačních součástech univerzity, které upravují jejich specifické
otázky. plnění kolektivních smluv se každoročně podrobně vyhodnocuje a kolektivně se vyjednává o případných dodatcích. tím
je zajištěna pravidelná kontrola stanovených úkolů a případná
opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
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Univerzita přispívala v roce 2009 zaměstnancům dle vnitřních zásad na penzijní připojištění. V souladu s Kolektivní
smlouvou univerzity byl v roce 2009 neakademickým zaměstnancům poskytnut týden dovolené navíc. Na základě
uzavřené smlouvy o spolupráci s Komerční bankou byla
zaměstnancům nabídnuta možnost využít zvýhodněných
bankovních služeb v rámci firemního programu Domino.
Do oblasti péče o sociální záležitosti a zvýšení kultury
akademického života patří i akce v oblasti dalšího bezplatného vzdělávání zaměstnanců. Po úspěšně dokončeném projektu, realizovaném na Institutu pro celoživotního
vzdělávání, který byl zaměřen na zlepšení odborné úrovně neakademických zaměstnanců ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a adaptability na změny ekonomických
a technologických podmínek, zahájila univerzita v roce
2009 na tomto pracovišti další dva vzdělávací projekty.
První je pilotní, s názvem Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschopnosti, interně označený Mendelova interní univerzita (MIU). Jeho cílem je vytvoření uceleného systému
kurzů pro akademické a neakademické zaměstnance
včetně návrhu metodických přístupů a doporučení
k organizaci dalšího vzdělávání na univerzitě. Druhý projekt s názvem Inovativní systém přípravy pracovníků ve
výzkumu a vývoji je společný s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a BIOPHARM, Výzkumným ústavem biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. Jílové u Prahy.
Cílem je vytvoření ucelené nabídky vzdělávacích akcí
a vytvoření předpokladů pro zavedení systémových opatření ke zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu
a vývoje a zlepšení odborné přípravy a podmínek výzkumných pracovníků zúčastněných pracovišť.
Kromě vzdělávacích aktivit univerzity organizovaných
v rámci dalšího vzdělávání je zaměstnancům umožněno
absolvovat odborné kurzy a stáže v zahraničí, a to i v případě, že univerzita není jejich organizátorem.
V oblasti péče o pracovní prostředí je nemalá část prostředků věnována na výstavbu nových objektů a obnovu
stávajících tak, aby zaměstnanci pracovali a pohybovali
se v kultivovaném pracovním prostředí.
Univerzita trvale pečuje o regeneraci a odpočinek zaměstnanců, zejména využitím rekreačních zařízení univerzity,
rekreačních pobytů organizovaných ve spolupráci s odborovými organizacemi Vysokoškolského odborového svazu
a s partnerskými univerzitami. Zaměstnanci mají možnost
účasti na sportovních aktivitách pořádaných Ústavem
tělesné výchovy Agronomické fakulty, pozornost je věnována i dětem zaměstnanců, pro něž jsou organizovány
sportovně zaměřené prázdninové pobyty. Univerzita pravidelně vynakládá část prostředků na údržbu a zlepšování kvality svých rekreační zařízení.
Pro zaměstnance univerzity, i na dislokovaných pracovištích, je zajištěna možnost stravování. Zavedený bezobjednávkový výběr jídel se plně osvědčil a výrazně vzrostl počet zájemců o tuto formu stravování.
Zaměstnanci mají možnost nákupu širokého sortimentu
výpěstků a produktů fakult a vysokoškolských statků,
a to přímo v areálu univerzity. Akademická vinotéka
v areálu univerzity v Brně, která nabízí produkty Školního
zemědělského podniku Žabčice, případně kooperujících
zařízení, rozšířila svoji činnosti o tematicky zaměřené
akce, prezentace a odborné přednášky.
Univerzita tradičně umožnila bezplatnou účast zaměstnancům a bývalým zaměstnancům na kulturních akcích
organizovaných v rámci oslav výročí univerzity a jejich

fakult. Zájem o tyto akce byl opět mimořádný. Koncerty,
hudební vystoupení a plesy, které pořádají jednotlivé
součásti univerzity, se staly již tradicí. Jedná se zejména
o koncerty organizované Školním lesním podnikem Křtiny,
Lesnickou a dřevařskou fakultou a rektorátem. Pro tyto
akce se využívají i nově zrekonstruované prostory – Rybniční zámeček v Lednici a zámek ve Křtinách (zařízení
Školního lesního podniku). Mezi další akce, které přispívají ke zkvalitnění kultury akademického života na univerzitě, se řadí výstavy, přednášky, semináře a setkání
pořádaná i pro širokou veřejnost. V roce 2009 byly výstavní plochy v kampusu univerzity v Černých Polích rozšířeny o Minigalerii Hrášek.
Institut celoživotního vzdělávání svojí Univerzitou třetího
věku výrazně podporuje aktivity bývalých zaměstnanců
univerzity, které angažuje pro přednáškovou činnost
a integruje tak seniory do aktivního života na univerzitě.
V roce 2009 byla zahájena výstavba nové bezbariérové
učebny pro výuku organizovanou Institutem celoživotního
vzdělávání. Učebna byla slavnostně předána do užívání
v lednu 2010.
Aktivity k vytvoření Klubu absolventů univerzity vyústily
v roce 2009 jeho ustanovením. Hlavním posláním klubu
je podpora činnosti a aktivit univerzity, udržování vazeb,
sounáležitosti a kontaktů absolventů s univerzitou a jejími
pracovišti i mezi sebou navzájem. Cílem by měly být
zejména interaktivní informace o záměrech univerzity,
pořádání odborných, společenských i přátelských setkání, poskytování oboustranně prospěšných služeb a získávání materiální podpory pro činnost univerzity a jejích
fakult. Podle profesního zaměření nabízí univerzita účast
svým absolventům nejen na konferencích, seminářích, ale
i na významných akademických slavnostech a kulturních
akcích, které se na její půdě pořádají. Členové klubu
působí na mnoha významných pozicích v různých společnostech či firmách, a proto naopak od nich univerzita
očekává možnosti nabídky brigád, odborných stáží, exkurzí či pracovních příležitostí pro své mladší kolegy, současné studenty.
Univerzita v řadě svých činností neopomíjí ani své bývalé
zaměstnance, podporuje tak i jejich sociální potřeby
a udržuje kontinuitu kultury akademického života. Dlouholetou tradicí je zasílání osobních gratulací jubilantům,
osobní pozvání na akce univerzity. K akcím, organizovaným prostřednictvím odborových organizací, patří tradiční setkání v závěru kalendářního roku, návštěvy výstav,
exkurze, společné vycházky, výjezdy za pamětihodnostmi. V roce 2009 se jednalo o 17 akcí, které byly univerzitou aktivně podporovány.

3.2 Znevýhodněné skupiny
uchazečů/studentů
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Univerzita respektuje specifické požadavky na zapojení
těchto studentů do vysokoškolského vzdělávání, navzdory nárokům, které jsou na ni kladeny. K těmto studentům
je volen individuální přístup, odvislý od stupně jejich
potřeb. Jedná se o oblast kvalifikované poradenské péče,
o oblast individuálních potřeb ve výuce a o technické
úpravy přístupu do budov a učeben. Většina fakult spadá
do kategorie technických fakult, kde je možnost uplatnění handicapovaných absolventů v naší společnosti obtížnější. Na většině oborů souvisejících se zví řaty nebo

2009
s chemickými laboratořemi nelze z bezpečnostních důvodů umožnit studovat zdravotně hendikepovaným studentům. Na většině fakult Mendelovy univerzity studuje několik studentů se zdravotním postižením. Pokud to předmětová náplň studijních oboru dovoluje, studenti absolvuji
výuku konzultační formou. Úspěšně probíhá výuka handicapovaných studentů na Provozně ekonomické fakultě,
jejíž pavilon Q, kde fakulta sídlí, je plně bezbariérový.
V roce 2009 pokračovalo řešení rozvojového projektu Zpřístupnění výukových programů celoživotního vzdělávání
na Mendelově univerzitě v Brně zdravotně handicapovaným
studentům. Byl zajištěn bezbariérový vstup do budovy E
k výtahu, který je umístěn vně budovy ve dvorním traktu.

huje ve studiu vynikajících výsledků, aktivně se zapojuje
do vědecko-výzkumné a tvůrčí práce nebo dosahuje vynikajících výsledků při prezentaci své práce na konferencích, v různých soutěžích (ve sportu, hudbě, výtvarném
umění, literární činnosti apod.). Univerzita tyto posluchače podporuje několika cestami:
• Studijní a zkušební řád umožňuje studentům individuální studium a ukončení studia dříve, než je standardní doba
studia.
• Vynikající výsledky jsou oceňovány prospěchovým stipendiem, jednorázovými odměnami při ukončení studia
– cena rektora, děkana, pochvalné uznání děkana za závěrečnou práci.
• Univerzita poskytuje mimořádnou odměnu za úspěšnou
prezentaci na konferenci.
• Poskytuje mimořádnou odměnu za úspěšnou reprezentaci školy (například ve sportu, hudbě, výtvarném umění,
literární činnosti apod.).
• Umožňuje konzultační formy studia, dále studium na
partnerských univerzitách v zahraničí.
• Poskytuje možnost zapojení do vědeckých a tvůrčích
týmů dle svého zájmu a nabídky odborných ústavů.

3.3 Mimořádně nadaní studenti
Podpora talentovaných studentů je na univerzitě realizována v oblastech studia, reprezentace univerzity, výzkumných aktivit a dalšího vzdělávání. Talentovaný je student,
který zvládne studium dříve než průměrný student, dosa-

3.4 Partnerství a spolupráce
Tabulka č. 3.4.1 Spolupráce univerzity se středními školami
Oblast spolupráce

Gymnázium Mikulov

Společný projekt Sokrates/ Comenius realizovaný v roce 2006 bude
pokračovat v dalším projektu, spolupráce s doktorandy Zahradní
a krajinné architektury (sociologický průzkum).

Klvaňovo gymnázium Kyjov

Příprava Bc. studia (ve spolupraci s MěÚ Kyjov), pořádání dne GIS,
řešení veřejného prostranství v okolí gymnázia.

Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Opava

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Mendelovo gymnázium Opava

Motivační přednášky, odborné přednášky v rámci SOČ.

Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola Blansko

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
obchodní Brno

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální Brno

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Střední lesnická škola Hranice

Výuka v kombinované formě studia stud. programu Lesnictví – školicí
středisko, vedení zaměstnanců v postgraduálním studiu, členství
zaměstnanců v komisi pro maturitní zkoušky, konzultace obsahu
ekonomických předmětů, výuka u kombinovaného pregraduálního
studia Lesnictví – školicí středisko, vedení zaměstnanců v postgraduálním studiu. Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště nábytkářské Rosice

Spolupráce se Školskou komisí odborných škol při Asociaci českých
nábytkářů. Vznik komise incioval Ústav nábytku designu a bydlení
LDF na Semináři odborných škol a učilišť. Komise průběžně
připravuje učební osnovy odborných škol, pedagog. pomůcky,
přípravuje absolventy ke studiu na vysoké škole. Zkvalitnění
programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace
systémového rozvoje trenérských zdrojů.
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Škola

2009
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště nábytkářské Rousínov

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Znojmo

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Střední odborná škola ekonomická a
Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou

Příprava výuky 2 semestrů oborů Ekonomická informatika v prostoru.

Střední odborná škola Šumperk

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Střední odborná škola vinařská a Střední
odborné učiliště zahradnické Valtice

Smlouva zajišťující praxi studentů stř. školy na Zahradnické fakultě.

Střední odborná škola zahradnická a
Střední odborné učiliště Rajhrad

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Střední průmyslová škola Hranice,
obor dřevařský

Praktická cvičení studentů 4. ročníku v prostorách Státní zkušebny
truhlářských výrobků ve Zlíně.

Střední průmyslová škola chemická Brno

Oborné praxe studentů SPŠCH na AF, SOČ studentů na AF.

Střední průmyslová škola nábytkářská
Bystřice pod Hostýnem

Praktická cvičení studentů 4. ročníku v prostorách Státní zkušebny
truhlářských výrobků ve Zlíně.

Střední škola obchodu a služeb Jihlava

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Střední škola přírodovědná a zemědělská
Nový Jičín

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Střední škola zdravotnická a zemědělskoekonomická Vyškov

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Střední škola zemědělská Olomouc

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola Boskovice

Výuka vybraných předmětů od září 2007, od akad. roku 2007/2008
probíhá výuka oborů Finance a Management obchodní činnosti.
Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím
realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Vyšší odborná škola lesnická a Střední
lesnická škola Trutnov

Výuka u kombinovaného pregraduálního studia Lesnictví – školicí
středisko, vedení zaměstnanců v postgraduálním studiu.

Vyšší odborná škola v Jihlavě

Motivační přednášky, uznávání vybraných předmětů absolventům
VOŠ, kteří přicházejí na Bc. studium na PEF.

Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních
odborných škol v oblasti zahradnické produkce

Operační program Rozvoj lidskýchzdrojů, Priorita: 3.3. Rozvoj CŽV.

Střední odborné učiliště lesnické a rybářské
Bzenec

Spolupráce na mezinárodním projektu: Formation and examination
plan for Professional Forestry Works, mezinárodní seminář ke zjišťování úrovně kvality dělnických povolání v lesním hospodářství za
účasti lesnických, školských i provozních institucí z Belgie, Nizozemí,
Finska, Německa a sedmi lesnických škol z ČR – odborné posouzení
náplně a průběhu ověřovacích zkoušek pro udělování mezinárodních
certifikací, vzdělávání revírníků ČR v harvestorových technologiích,
ergonomická měření pracovníků na harvestorech.

Gymnázium Zastávka u Brna

Projekt Začleňování staveb do krajiny.

3.4.2 Partnerství a spolupráce ve výzkumné
a odborné činnosti

43

Rozvoj spolupráce s ostatními výzkumnými institucemi
a společnostmi je zajišťován díky osobní angažovanosti,
odborné reputaci a mezinárodnímu významu akademických pracovníků Mendelovy univerzity. Zapojení pracovníků do činnosti domácích i zahraničních institucí otevírá
možnosti užší spolupráce na společných projektech,
výzkumných i vzdělávacích.

Tabulka č. 3.4.2.1 Zastoupení pracovníků univerzity v odborných institucích a společnostech (2009)
Redakční
rady

ČR, SR

z ahraničí

ČR

zahraničí

AF

55

1

101

48

13

25

12

255

ZF

33

x

42

LDF

30

5

54

13

3

18

6

115

19

13

23

9

153

PEF

24

x

FRRMS

27

x

18

14

3

8

x

67

8

3

1

3

2

ICV

2

44

x

4

x

x

1

x

7

MENDELU

171

6

227

97

33

78

29

641

zahraničí

Celkem

Věd.
společnosti

Komise
grantových
agentur

Redakční
rady

Věd.
společnosti
ČR

Vědecké
rady

Ukazatel

Vědecké
rady

3.5 Ubytovací a stravovací služby

Z členství ve významných společnostech v České republice i v zahraničí lze uvést například společnosti American
Botanical Society, European Society for Agronomy (ESA),
viceprezidenství European Society for New Methods in
Agricultural Research (ESNA), *International Society of
Soil Science, European Society for Soil Conservation,
členství ve výboru a společnosti Eucarpia, Gesellschaft
für Pflanzenbau, výbor European Association for the promotion of research into dynamic behaviour of materials
and its applications, World Poultry Science Association,
Evropská komise výživy drůbeže při WPSA, Deutsche
Phytomedizinische Geselschaft, Societas europaea lepidopterologica, Sociedad hispano – luso americana de
lepidopterologia, Deutsche Gesellschaft für Qualitätsforschung (Pflanzliche Nahrungsmittel), International Society of Arboriculture, European Arboriculture Council,
European Association of Anthropology, International Association of Wood Anatomists, European Commission
Science, Research and Development Brussels, European
Council for Business Education, International Society for
Environmental Ethics, European Society for Rural Sociology, International Society of Tropical Forestries, IUFRO,
zastoupení v redakčních radách Plant Protection Science,
Electronic J. of Polish Agric. Univ., Dosiers de Foresterie
Internationale, WACRA World association for case method
research and case method application.

Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity zajišťuje ubytování pro studenty na kolejích J. A. Komenského a Tauferových kolejích v Brně a na kolejích P. Bezruče a Zámečku v Lednici na Moravě. Systém přidělování ubytování je
jednotný, agenda je vedena elektronicky při využití internetového rozhraní. K 1. 10. 2009 byly koleje plně obsazeny s výjimkou rezervovaných lůžek pro zahraniční studenty. Ubytovací kapacita byla navýšena o ubytování na
ubytovně Univerzity obrany na třídě Generála Píky v blízkosti univerzity. Celkem bylo evidováno 117 odvolání, ve
většině případů s doloženými zdravotními a sociálními
důvody; všechna odvolání byla vyřízena kladně. Cena
ubytování nebyla v průběhu roku 2009 měněna a zůstala
na úrovni roku 2008 dle Rozhodnutí rektora č. 18/2008
– Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. 9. 2008.
Stravování v Brně zajišťuje menza na kolejích J. A. Komenského, odkud je strava rozvážena do tří výdejen na území
města – studentské jídelny a zaměstnanecké jídelny
v budově O v areálu univerzity v Černých Polích, na Tauferovy koleje a do Botanické zahrady a arboreta. V menze
v Lednici byl po celý rok 2009 realizován rovněž bezlimitní způsob stravování s kalkulovanými cenami v systému
Kredit.

Tabulka č. 3.5.1 Ubytování a stravování
2 882

Počet lůžek v pronajatých zařízeních

0

Počet podaných žádostí o ubytování k 31. 12. 2009

3 677

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31. 12. 2009

2 882

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování v %

78 %

Počet lůžkodnů v roce 2009

754 335

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2009

515 836
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Lůžková kapacita kolejí VŠ celková

studenti

zaměstnanci VŠ

ostatní

349 084

123 819

42 933

2009

3.6 Využívání stipendijního fondu
Na všech fakultách jsou studentům vyplácena ubytovací
a sociální stipendia v souladu s podmínkami stanovenými
stipendijním řádem Mendelovy univerzity v brně.
Všechny fakulty vyplácejí studentům bakalářských a magisterských studijních programů stipendia prospěchová
(v průběhu studia a nejlepším studentům při ukončení
studia), stipendia za vědeckou a tvůrčí činnost a ostatní
stipendia.

Tabulka č. 3.6.1 Druhy stipendií a počty studentů
Stipendia

počet Studentů / Stipendií

Počet studentů pobírající stipendia
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

606 / 658

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

547 / 1 288

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

3/3

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

218 / 481

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

7 223 / 61 751

z toho:

6 942 / 61 259

ubytovací stipendium

v tom:

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

sOCRaTEs

247

CEEPUs

7

Rozvojový projekt pro VVš – mobility studentů

14

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

aKTION

1

CEEPUs

4

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

412 / 3 801

jiná stipendia:
v tom: *)

FRVš

13 / 14

cizí zdroje

13 / 14

zahraničním studentům

23 / 238

V kategorii zahraničních stipendií jsou uvedeny pouze počty studentů.

3.7 Poradenství

sekce profesního poradenství nabízí sestavování osobnostního profilu, k odhalení silných a slabých stránek
jedince a dalšího osobnostního rozvoje. V rámci psychologického poradenství je kladen důraz na individuální
přístup, kdy je poskytována odborná psychologická podpora a pomoc při zvládání osobních, partnerských či
studijních potížích, či dán prostor pro sebepoznání. Cílem
této sekce je také zvýšení konkurenceschopnosti současných či budoucích absolventů na trhu práce rozvojem
měkkých dovedností.
Přehled aktivit realizovaných poradenským centrem pro
studenty je uveden v tabulce 3.7.1.
V roce 2009 byla Psychologická poradna univerzity provozována doc. PhDr. Drahomírou Dlouhou, Csc.; poskytovala tradičně péči o studenty i zaměstnance, v některých
naléhavých případech i péči o rodinné příslušníky zaměstnanců. Podle situace měla poskytnutá péče formu konzultace, rozhovoru, rady, analýzy situace, psychologického
vyšetření a stanovení diagnózy s následnou psychoterapií.
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Poradenství na Mendelově univerzitě v brně je rozděleno
do dvou základních sekcí, a to na odborné poradenství,
které bylo v roce 2009 realizováno na Institutu celoživotního vzdělávání, a profesního a psychologického poradenství, které bylo v tomto období provozováno také
prostřednictvím Psychologické poradny univerzity.
sekce odborného poradenství zajišťuje vzdělávání poradců a metodiků v zemědělství, lesnictví, potravinářství,
ekonomice, ekologii a dalších oborech k transferu informací z vědy a výzkumu do praxe, tedy technologické
poradenství pro studenty a absolventy Mendelovy univerzity v brně, ale také pro odbornou veřejnost. Podílí se na
realizaci projektů vyhlašovaných MšMT ČR, MŽP ČR, MZe
ČR apod. a zajišťuje také organizaci a administrativu
aktivit, které jsou s realizací projektů spojené.

Tabulka č. 3.7.1 Přehled aktivit realizovaných Poradenským centrem pro studenty
Rozsah

Počet
účastníků

Výcvik v koučování pro vysokoškolské poradenské pracovníky

5 dní / 40 hod.

8

Workshop pro pracovníky vysokoškolských poraden o koučování a jeho využití
ve vysokoškolském poradenství

1 wsh / 8 hod.

16

Přednáška o možnostech koučování pro studenty

1 přednáška /
4 hod.

9

Individuální koučovací sezení pro studenty

22 hod.

12

Individuální supervize pro pracovníky vysokoškolských poraden

5 hod.

4

Příručka pro vysokoškolské poradenské pracovníky Koučem na vysoké škole
(ČIHOUNKOVÁ, J., ŠUSTROVÁ, M.: Koučem na vysoké škole: Příručka pro vysokoškolské poradce. 1. vyd. Brno: Ircaes, 2009. 64 s. ISBN 978-80-254-6113-6)

150 kusů
v tištěné verzi +
elektronická verze

–

Prezentace dílčích i celkových výsledků řešení projektu:
− Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2009, 8.–9. září 2009, Křtiny. Kromě
ústní prezentace v rámci konference jsou výsledky řešení projektu prezentovány
i formou příspěvku ve sborníku z konference: ČIHOUNKOVÁ, J., Koučování a jeho
aplikace v poradenské a pedagogické praxi. In: Mezinárodní vědecká konference
celoživotního vzdělávání 2009. s. 19–25. ISBN 978-80-254-5330-8.
− Závěrečná konference rozvojového projektu č. C30 MŠMT ČR 2008 a 2009
Rozvoj vysokoškolského poradenství v ČR, 1. 12. 2009, Praha – prezentace z konference je přístupná na webových stránkách projektu (www.rozvojvsporadenstvi.cz).

–

–

Ostatní poskytnuté individuální psychologické služby nad rámec projektu

48 hod.

17

CELKEM (přímá práce s klienty/poradci)

127 hod.

66

Realizovaná aktivita
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Ostatní publikace z oblasti VŠ poradenství:
− ČIHOUNKOVÁ, J., ŠUSTROVÁ, M.: Development center – aplikace metody
ve vysokoškolském poradenství. In: Firma a konkurenční prostředí 2009. 5. část.
Brno: MSD, s.r.o. s.131–139. ISBN 978-80-7392-088-3.
− ČIHOUNKOVÁ, J., ŠUSTROVÁ, M.: Analýza obtíží při průchodu studiem a její
konsekvence ve vysokoškolském poradenství. In: Vysokoškolské poradenství versus
vysokoškolská pedagogika, Praha: ČZU, s.120–125, ISBN 978-80-213-2007-9.

4
INTERNaCIONaLIZaCE

4.1 Strategie univerzity v oblasti mezinárodní spolupráce,
prioritní oblasti
v oblasti mezinárodní spolupráce navázala univerzita v roce 2009 na prioritní oblasti
stanovené dlouhodobým záměrem rozvoje pro období 2006–2010. vedle zapojení do
mezinárodních vzdělávacích programů a mezinárodních projektů ve vědě a výzkumu,
členství v mezinárodních organizacích, přímé spolupráce s partnerskými univerzitami,
zdokonalování implementace evropského kreditního systému, podpory společných
studijních programů se zahraničními partnery, zavádění širší nabídky anglicky vyučovaných předmětů i ucelených programů a rozvoje institutu zahraničních studentů
samoplátců, aktivní participace univerzity a jejích součástí v mezinárodních tematických sítích a zapojení do projektů rozvojové pomoci, realizovala univerzita aktivity
v oblasti vlastních zahraničních styků, ale i prostřednictvím podpory rozvoje
kompetencí zaměstnanců univerzity nezbytných pro proces internacionalizace.

2009
Specifikace nezbytných kroků pro realizaci strategických
cílů rozvoje v oblasti mezinárodní spolupráce a hodnocení jejich postupného naplňování je sledováno v rámci
každoroční aktualizace a hodnocení Dlouhodobého záměru rozvoje univerzity. Cílem v oblasti mobilit studentů
ve vztahu ke studiu v zahraničí je dosažení do konce roku
2010 desetiprocentního podílu mobilních studentů,
v oblasti podpory rozvoje mezinárodních mobilit učitelů
implementace požadavku na pedagogické působení
v zahraniční jako předpokladu pro zahájení habilitačního
řízení, v rámci zavádění anglicky vyučovaných předmětů
a ucelených studijních programů vytvoření takové nabídky akreditovaných a realizovaných studijních programů
v angličtině, která obsáhne všechny rozhodující oblasti
vzdělávání uskutečňované na univerzitě, se současným
dlouhodobým cílem plného ekvivalentu všech realizovaných studijních programů v českém i anglickém jazyce.
Strategické cíle v oblasti internacionalizace směřovaly
rovněž k internacionalizaci vnitřního prostředí univerzity.
Mnohaletý zájem univerzity o rozvoj a mezinárodní spolupráci vyústil v založení páté fakulty – Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. V současnosti je
nezbytností vybudovat pro tuto fakultu mezinárodní síť
partnerských univerzit a rovněž ji zapojit do stávajících
programů mezinárodní spolupráce.
Pokračovala snaha o rozšiřování počtu hostujících profesorů a jejich systematické začleňování do realizovaných
studijních programů, rozvoj mezinárodní spolupráce
v oblasti vědy a výzkumu, stejně jako rozvoj institutu přijímání zahraničních studentů na bázi bilaterálních výměn
i studia v ucelených studijních programech. Vzhledem
k postavení univerzity v rámci vzdělávacího systému a její
tradici vidí vedení univerzity v oblasti internacionalizace
do budoucna potenciál v oblasti rozvoje institutu zahraničních studentů samoplátců. Za tímto účelem byly zpracovány plány a zásady účasti na mezinárodních vzdělávacích veletrzích, principy práce se studentskými agenty
a pravidla přímého náboru studentů. V rámci tohoto záměru se v roce 2009 konalo výběrové řízení v Ghaně, Indii
a Nepálu. Byly sjednoceny podmínky pro přijímání do
studijních programů vyučovaných v angličtině, a to pro
jednotlivé stupně studia na jednotlivých fakultách. K navazování nových smluv především s mimoevropskými
partnery sloužil rozvojový projekt Na podporu mezinárodní spolupráce.
S cílem dalšího zapojování do mezinárodních dvoustranných a vícestranných projektů univerzita v roce 2009
uzavřela dvoustranné smlouvy o spolupráci v rámci programu LLP/Erasmus. Mimo tento program jsme uzavřeli
smlouvy s West Pomeranian University of Technology in
Szczecin – Polsko, Ministry of Water and Environment –
Jemen, The University of Fort Hare – Jihoafrická Republika, Universidad San Ignacio de Loyola – Peru, Universidad Catolica del Maule, School of Agronomy – Chile. Byla
rovněž prodloužena smlouva s The Universidad Nacionál
Autónoma de México – Mexiko a s Groupe Exile Puperrieure de Commerce Chambery Savoie ve Francii.
V současné době má univerzita uzavřeno přibližně 40
bilaterálních dohod o přímé zahraniční spolupráci, s univerzitami především z mimoevropských zemí v Číně,
Jemenu, Indii, Chile, Ghaně, Kyrgyzstánu, Nigérii, Jihoafrické republice, Keni, Kanadě, Kolumbii, Kostarice, Mexi-

ku, Peru, Uzbekistánu, Vietnamu, Thajsku a USA. K inovaci smluv s partnery především z mimoevropských zemí
byl využit zejména rozvojový projekt MŠMT ČR na podporu zahraničních mobilit studentů, kterým se tak rozšířily možnosti pobytů na univerzitách např. v Thajsku, USA,
Mongolsku, Chile, Peru aj. S cílem realizovat tyto dohody
byl zajišťován i projekt rozvojového programu MŠMT ČR
určený k financování pobytů hostujících profesorů, kterého využily všechny fakulty. Tohoto projektu se zúčastnilo 11 zahraničních hostujících profesorů. Pedagogičtí
i výzkumní pracovníci se účastnili mezinárodních konferencí, seminářů, workshopů, veletrhů a jiných aktivit
v zahraničí. Zároveň byl realizován projekt rozvojového
programu MŠMT ČR na podporu výjezdu akademických
pracovníků univerzity pro naplňování bilaterálních dohod
ve vzdělávací oblasti. V roce 2009 mohlo díky tomuto
projektu vycestovat 10 akademických pracovníků. Cílem
snah v oblasti mezinárodní spolupráce univerzit bylo dále
zkvalitnění spolupráce s mimoevropskými institucemi
formou transatlantických projektů a jiných aktivit.

4.2 Zapojení univerzity
do mezinárodních vzdělávacích
programů a programů výzkumu
a vývoje
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V oblasti vzdělávacích programů byl, i přes rozší ření
možností podávání projektů v programech ERASMUS
MUNDUS, Asia Link, ALFA, ALBAN, TEMPUS III a dalších,
hlavní důraz kladen na aktivity programu LLP ERASMUS,
který se každoročně rozvíjí jak z hlediska počtu vyjíždějících a přijíždějících studentů a akademických pracovníků, tak z hlediska zapojení univerzity do dalších aktivit
(curriculární projekty, tematické sítě). Nově se intenzivně
rozvíjejí v rámci tohoto programu pracovní stáže v zahraničních podnicích a institucích. Rovněž vzrostl počet
partnerských univerzit a vysokoškolských institucí.
Univerzita v roce 2009 navazovala spolupráci s dalšími
evropskými univerzitami; zvýšil se počet partnerů ze 112
na současných 136 a pokrývá v podstatě všechny země
EU. Byla rozšířena nabídka pro realizaci výměnných studentských a akademických pobytů o partnerské univerzity v Belgii, Nizozemí, Velké Británii a Irsku.
V rámci programu LLP ERASMUS se v roce 2009 v oblasti přijíždějících studentů opět zvýšil počet zájemců
o studium, tradičně zejména ze Španělska, Itálie, Francie,
Slovenska a Turecka. Tito studenti byli plně začleněni do
Univerzitního informačního systému, který byl z větší
části přeložen do angličtiny a zpřístupněn pro využívání
zahraničními studenty. Současně mají zahraniční studenti možnost zvolit si předměty ze dvou či více fakult dle
svého zájmu a studijního zaměření.
V rámci mobilit učitelů byla přijata opatření pro zvýšení
počtu vyjíždějících i přijíždějících učitelů spojená s administrativní a organizační podporou ze strany zahraniční
kanceláře rektorátu. Bohužel se stále nedaří zakomponovat do kariérního postupu pedagogů jako nezbytný předpoklad pro habilitace a profesorská řízení výuka předmětů na partnerských zahraničních univerzitách v cizím
jazyce.

Tabulka č. 4.2.1 Seznam partnerských univerzit v rámci programu LLP Erasmus
G-M Institute of Technology

LDF

Athlon Institute
of Technology

PEF

University College Cork

PEF

Universita degli Studi
di Firenze

LDF, ZF,
PEF

Universita degli Studi
di Palermo

LDF, PEF

PEF

LDF

Royal Veterinary
University – University
of Copenhagen

Universita degli Studi
di Torino

AF, LDF,
PEF

Universita degli Studi
di Trento

PEF

Aalbor University

AF

LDF

ESTONSKO

Estonian University of Life
Science

Universita degli Studi
di Udine

AF

Universita della Calabria

PEF

FINSKO

University of Helsinki

AF, LDF, ZF

LDF, ZF

University of Joensuu

LDF,PEF

Universita degli Studi
della Basilicata

North Karelia Polytechnic

LDF

Universita degli Studi
di Milano

ZF

Kymelaakso Polytechnic

Země

BELGIE

BULHARSKO
DÁNSKO

FRANCIE

Partner

pro
fakultu
MENDELU

Universiteit Gent

AF, LDF

Haute Ecole du Hainaut
(HEPHO)

AF

University of Antwerp

LDF

University of National and
World Economy

ITÁLIE

LDF,PEF

Catholic University Milano

PEF

Mikkeli University of
Applied Sciences

LDF

Universita degli Studi
della Tuscia

AF

Oulu University – IP

AF, LDF, ZF,
PEF

Universita degli Studi
di Padova

LDF

Rovaniemi Polytechnic

AF, LDF,
PEF

Siauliai University

LDF, PEF

SEINÄJOKI UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

LDF

Kaunas University
of Technology

LDF

HAMK University

AF,PEF,LDF

LDF

Skupina škol FESIA –
Angers, Toulouse, Lille,
Beauvais, Lyon

VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS
UNIVERSITETAS

AF, PEF, ZF

LOTYŠSKO

Latvia University
of Agriculture

AF

MAĎARSKO

Šoproň University

LDF

University of Debrecen

AF, PEF

Corvinus University
of Budapest

ZF

Szent Istvan University
Gödöllö

AF

University of Szeged

AF, LDF

GA Universtät Göttingen

AF, LDF

LITVA

FESIA – ISA
FESIA – Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
FESIA – ESA
FESIA – ISARA-Lyon
FESIA – EI Purpan
LDF

ENSAM Cluny

LDF

Université Henri Poincaré
– Epinal

LDF

Fachhochschule
Rosenheim

LDF

Université Metz

LDF

E. Rég. Des Beaux Arts –
St. Etienne

LDF

LDF

Fachhochschule
Rottenburg

Groupe ESC Chambery

PEF

Technische Universität
Dresden

LDF, ZF

ENSA Montpellier

ZF

ENSA Rennes
(Agrocampus Rennes)

ZF

AF, PEF, ZF

Technische Universität
München

Université Catholique
de Lyon

AF

PEF

Justus Liebig Universität
Giessen
Universität Rostock

AF, PEF

Inst.d’Horticulture Angers

ZF

Université de Nice –
Sophia Antipolis

PEF

PEF

Fachhochschule
Deggendorf
Universität Hannover

ZF

Université de Poitiers

PEF

University College Dublin

LDF

Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

AF

NĚMECKO
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IRSKO

ENGREF Nancy

2009
NIZOZEMÍ

NORSKO –
EHP

Albert-Ludvigs-Universität
Freiburg

LDF

E-K-Universität Tübingen

ŘECKO

Aristotle University
of Thessaloniki

LDF

PEF

TEI Heraklion

ZF

Hochschule Anhalt,
Köthen

ZF

Athens University of
Economics and Business

PEF

Fachhochschule Wiesbaden
Fachbereich Geisenheim

ZF

Technologiko Ekpedeftiko
Idrima T.E.I Larissa

LDF

Cooperative State
University Baden

PEF

TU Zvolen

LDF, ZF

SPU Nitra

ZF, AF, PEF

Matej Bel University

PEF

Slovenská technická univerzita v Bratislave

ZF

Technicka univerzita
v Košiciach

LDF

Univerzita Konštantina
Filozofa v Nitre

PEF

University of Ljubljana

LDF

Univerzita v Mariboru

ZF

Universidad De Granada

LDF

Larenstein University
of Applied Sciences

LDF, ZF

Wageningen University

LDF, PEF,
ZF

CAH Dronten

AF, PEF, ZF

HAS Den Bosch

ZF

Norwegian University
of Life Sciences (UMB)

AF

SLOVENSKO

SLOVINSKO

Hedmark University
College

LDF, PEF

Opole university

AF, LDF

Akademia Rolnicza
w Krakowie

Universidad de Vigo

LDF

LDF

Mondragon Unibertsitatea

LDF

Katolicki Universytet
Lubelski

ZF

Universidad Politecnica
de Madrid

AF, LDF, ZF,
PEF

Warsaw Agricultural
University

Universitat de Girona

PEF

ZF

Katowice School of
Economics

UP Valencia
(ETSI Agronomos)

AF, LDF, ZF,
PEF

PEF

Universidad de Córdoba

AF, LDF

University Bydgosz

AF

AF, PEF

Bielska Vyzsza szkola
biznesu i informatyki

Universidad Pública de
Navarra

PEF

Universidad Del País Vasco

FRRMS

Akademia rolnicza
w Szczecinie

Universidad De Almería

AF

AF

LDF

Wroclaw University
of Environmental and Life
Sciences

Universidad Católica Santa
Teresa De Jesús De Ávila

AF, PEF, ZF

Universidad de Alicante

LDF

Universidad de Málaga

AF

Academia Ecomomiczna
w Poznaniu

PEF

Universidad de Santiago
de Compostela

AF, LDF

Szkola Glowna
Gospodarstwa Wiejskiego

AF, LDF, ZF,
PEF

SLU Uppsala

AF, LDF, ZF,
PEF

PORTUGALSKO

Institute for Management
Science and Tourism

PEF

ŠVÝCARSKO

Hochschule Wädenswil

ZF

TURECKO

RAKOUSKO

Universität für Bodenkultur
(BOKU) Wien

AF, LDF, ZF,
PEF

Suleyman Demirel
University

LDF

Uludağ University

PEF

Leopold-Franzens
Universität Innsbruck

LDF

GEBZE Institute
of Technology

PEF

Fachhochschule des bfi
Wien

PEF

Fachhochschule Kufstein

PEF

Fachhochschule Kärnten

PEF

Fachhochschule
Burgenland (Eisenstadt)

PEF

University of Salzburg

LDF

Transilvania University
of Brasov

LDF

Constantin Brancusi
University of Targu-Jiu

FRRMS

RUMUNSKO

ŠVÉDSKO

VELKÁ
BRITÁNIE

51

POLSKO

ŠPANĚLSKO

EGE University

ZF

Yüzüncü Yil University

ZF

Atatürk universitesi

ZF

Anadolu University

PEF

Adnan Menderes University Merkez

ZF

Scottish Agricultural
College

AF

Barony College Dumfries

LDF

Inverness College

LDF

2009
Vedle mobilit tvoří další podprogram LLP ERASMUS intenzivní programy, spočívající v krátkých, několikatýdenních
monotematicky zaměřených kurzech s mezinárodní účastí studentů i vyučujících, pořádaných na škole nositele
příslušného grantu EU. Univerzita v uplynulém roce pořádala dva intenzivní programy: Additional business opportunities in rural landscape (se zaměřením na téma dynamicky se rozvíjejícího oboru venkovské turistiky v podmínkách České republiky i v celoevropském měřítku;
projekt byl realizován v květnu 2009; partnery byly univerzity z Finska, Holandska, Francie, Slovenska, Polska,
Rakouska a Švédska).
Organic agriculture-innovation for a sustainable agriculture, food safety and public health (se zaměřením na problematiku ekologického zemědělství z pohledu bezpečnosti potravin a veřejného zdraví; květen–červen 2009;
partnery byly univerzity z Polska, Slovenska, Finska, Holandska a Maďarska).
Univerzita se zapojila do projektů koordinovaných zahraničními partnery: Working in a Multicultural Environment
(Angers, Francie, leden–únor 2009), Food Quality and
Safety (Nitra, Slovensko, červen 2009), Innovation in rural
development (Oulu, Finsko, březen 2009), Central and
South European Management ( Timisoara, Rumunsko,
červenec 2009), CESAP Centrope Summer Academy (Vídeň, Rakousko, srpen 2009).
V programu LEONARDO DA VINCI je univerzita zapojena
do dvou projektů, tj. v roce 2009 zahájeného projektu
Vinařská akademie v Pezinku, Zahradnická fakulta a do
projektu Evropská internetová znalostní síť podporující
distanční vzdělávání v oblasti trvale udržitelného hospodaření v lesích, Lesnická dřevařská fakulta.
V programu JEAN MONET probíhá od roku 2006 projekt
s názvem Ekonomická politická geografie EU a projekt
Veřejné zakázky a PPP – nástroje dosažení lisabonské
strategie, oba projekty probíhají na Provozně ekonomické
fakultě.
V programu spolupráce v regionu střední a východní Evropy CEEPUS byly v roce 2009 aktivně zapojeny tři fakulty univerzity ve čtyřech sítích:
CII-CZ-0311-01-0809 – Landscape management – Sustainable land use perspectives in the Central European Regi-

on (Zahradnická fakulta je současně koordinátorem sítě).
CII-SK-0310-01-0809 Non traditional Processes in Production Technologies and Integration of The Study and
Research in the Eastern and Central Europe Universitese
(zapojena Lesnická a dřevařská fakulta).
CII-AT-0062-02-0607 – Applied Geoinformatics (zapojena Lesnická a dřevařská fakulta).
CII-HR-0306-01-0809 – For Safe and Healthy Food in
Middle – Europe (zapojena Agronomická fakulta).
LE:NOTRE 2 Thematic Network project in landscape architecture (zapojena Zahradnická fakulta).
Internacionalizace ve vědecko-výzkumné činnosti se
v současné době stává nezbytností, diktovanou existencí
a budováním evropského výzkumného prostoru. S ohledem na tuto skutečnost univerzita zejména:
– vysílá studenty doktorských studijních programů
v rámci jejich individuálních studijních plánů absolvovat část studia do zahraničí
– podílí se na vytváření mezinárodních sítí spolupráce,
zejména zapojením do řešení projektů v programech
EU
– udržuje a rozvíjí aktivní členství v evropských a světových mezinárodních vědeckých společnostech
– navazuje spolupráci a realizuje dvoustranné dohody
o spolupráci s evropskými a světovými výzkumnými
institucemi
– její pracovníci se účastní mezinárodních vědeckých
konferencí a seminářů a sama je organizuje.
Snaha ucházet se o projekty výzkumu a vývoje na mezinárodní úrovni je prioritou rozvoje všech součástí univerzity, a to s rostoucím akcentem. V oblasti rozvojové pomoci řešili v uplynulém období pracovníci univerzity projekt
Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi – Mongolsko (doba řešení projektu: 09/2006–
11/2009). Pro podporu rozvoje mezinárodní spolupráce
v oblasti vzdělávání a výzkumu slouží program mezi Thajskem a Evropskou unií DUO – Thailand Fellowship Program
2009. Univerzita podala celkem tři projekty na reciproční
výměnu učitelů (2 FRRMS, 1 LDF), z nichž dva byly úspěšné. V rámci tohoto projektu vycestovali na pracovní pobyt
dva naši pracovníci a přijali jsme jednoho thajského profesora. Další výměny proběhnou během roku 2010.

4.2.2 Členství akademických pracovníků MZLU v Brně v mezinárodních a profesních organizacích
a sdruženích je uvedeno v tabulce č. 4.2.2.1– 4.2.2.4.
Tabulka č. 4.2.2.1 Agronomická fakulta
Název společnosti

Jména členů

Sensors – redakční rada
European association for the promotion of research into dynamic behaviour
of materials and its applications, (EURODYMAT)
Central European Journal of Energetic Materials – redakční rada
TechNet Alliance
Scientific Journals International
American Society of Plant Biologists
European Society for New Methods in Agricultural Research
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International Association for Plant Tissue Culture and Biotechnology

doc. Ing. René Kizek, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
doc. Ing. René Kizek, Ph.D.
doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
– viceprezident
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc. – člen výboru
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.

2009

doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
RNDr. Jarmila Blažková, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
Ing. Helena Vlašínová, Ph.D.
doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.

Federation of European Societes of Plant Biology

International Association for Vegetation Science

doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
Ing. Josef Balla, Ph.D.
Ing. Petr Kalousek

International Plant Growth Substance Association

International Union of Science – IUSS
Ősterreichische Grünland Gesellschaft
European Society for Soil Conservation
Associacion Mundial del Ingenieros Agronoms
International Commission on Irrigation and Drainage – ICID

International Soil Tillage Research Organization (ISTRO)

Deutsche bodenkundliche Gesellschaft
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung
Redakční rada Pflanzenbauwissenschaften (Ulmer, Stuttgart, SRN)
Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften e.V.
Redakční rada Plant Protection Science

European Society of Agronomy (ESA)

European Weed Research Society (EWRS)
European Association for Potato Research
Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries
FAO/CIHEAM – Lowland Grasslands Sub-Network
European Working Group on Viruse sof Graminae
World´s Poultry Science Association (WPSA)
Evropská komise výživy drůbeže při WPSA
Redakční rada série knižních monografií “Microlepidoptera of Europe”,
Stenstrup, Dánsko
Redakční rada časopisu Polskie Pismo Entomologiczne
Societas europaea lepidopterologica
Sociedad hispano – luso americana de lepidopterologia
International Humic Substances Society
International Fertiliser Society

prof. RNDr. Marta Tesařová, CSc.
prof. Ing. František Hrabě, CSc.
doc. Dr. Ing. Milada Šťastná
doc. Dr. Ing. Milada Šťastná
doc. Dr. Ing. Milada Šťastná
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Ing. Jan Málek, CSc.
Ing. Blanka Procházková, CSc.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
doc. prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc.
– zakládající člen
prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc.
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Ing. Jan Málek, CSc.
doc. Ing. Josef Zehnálek, CSc.
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.
Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
prof. RNDr.Zdeněk Laštůvka, CSc.
RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
prof.. RNDr. Michael Pöschl, CSc.
– generální sekretář

Slovenská akademie zemědělských věd
COST 860 – národní delegát a člen řídícího výboru evropského projektu
International Federation of Automatic Control (IFAC)
International Commission of Agricultural
European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng)

prof. Ing. Jan Křen, CSc.
doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.
doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.
doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.
doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc.
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European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA)

Tabulka č. 4.2.2.2 Lesnická a dřevařská fakulta
Název společnosti

Jména členů

UNIGIS International

prof. Ing. Vladimír Židek, CSc.

IUFRO

prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
prof. Ing. Petr Kantor, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc.
prof. Ing. Emil Klimo, DrSc.
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

IUFRO –EFI

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

FORMEC (Mezinárodní symposia lesnických univerzit a výzkumných ústavů
Mechanisierung der Waldarbeit)

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.

Zusammenkunft der Sektion Forsttechnik

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.

Panel of International Experts, Council for the Renewal of Undergraduate
Education and Royal Swedish Academy of Sciences

prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.

Forest Academy of Finland

prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.

Normalizační skupina ISO/TC 23, SC 17 „Portable Forest Machinery“

doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.

CIC

prof. Ing. Josef Hromas, CSc.
doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D.

FACE

prof. Ing. Josef Hromas, CSc.

IUSS

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Tabulka č. 4.2.2.3 Provozně ekonomická fakulta
Název společnosti

Jména členů

Světová asociace pro výzkum a aplikaci případových studií (WACRA)

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
prof. Ing. Emil Svoboda, CSc.
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Ing. David Procházka

MAA (americká asociace matematiků)

prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

International Atlantic Economic Society (IAES)

doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

EAIR (The European Higher Education Society)

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

European Council for Business Education

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Institut of Public Finance (NL)

doc. Ing. Jan Široký, CSc.
Mgr. Jiří Kolman
RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)

Ing. David Procházka

Eastern Europe Management Institute EEMI – Pool of International Experts

Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Vineyard Data Quantification Society (VDQS) Paris, France

prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

International Fiscal Association

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

European Institute of Advanced studies and Management

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
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Euroscience; Association for Political Theory (APT).
CZLUG

Tabulka č. 4.2.2.4 Zahradnická fakulta
název SpolečnoSti

jména členů

Ishs
International society for horticultural science

doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
prof. Ing. František Kobza,Csc.
doc. Dr. Ing. jiří Uher

EUCaRPIa

prof. Ing. František Kobza,Csc.

Royal horticultural society

doc. Dr. Ing. jiří Uher

agriculturale di biodinamici

Ing. Pavel borusík

International society of arboriculture, Czech Chapter

doc. Ing. Miloš Pejchal, Csc.

The Royal horticulture society

Ing. jiří Martinek, Ph.D.

Deutsche Gesellschaft für Qualitätsforschung (Pfl anzliche Nahrungsmittel)

prof. Ing. jan Goliáš, Drsc.

Eurofi n Working group Plums and Prune

prof. Ing. jan Goliáš, Drsc.

International association for Landscape Ecology (prostřednictvím CZ-IaLE)

doc. Dr. Ing. alena salašová
doc. Ing. Kristína Petříková, Csc.

sPU Nitra – vědecká rada

doc. Ing. Milan Rajnoch, Csc.
doc. Dr. Ing. alena salašová

TU Zvolen Vědecká a umělecká Fa sTU bratislava

doc. Ing. Milan Rajnoch, Csc.

horticultura, Lublin, Polsko redakční rada

doc. Ing. Kristína Petříková, Csc.

Životné prostredie

doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová

Mitteilungen Klosterneuburg (Rakousko)

prof. Ing. jan Goliáš, Drsc.

Europe journal of horticultural science (Německo)

prof. Ing. jan Goliáš, Drsc.

Tabulka č. 4.2.2.5 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
název SpolečnoSti

jména členů

EaaE

prof. Ing. Věra bečvářová, Csc.

International association on Public and Non Profi t Marketing

prof. PhDr. Miroslav Foret, Csc.

International Review on Public and Non Profi t Marketing

prof. PhDr. Miroslav Foret, Csc.

sPU Nitra – vědecká rada

prof. Ing. Iva Živělová, Csc.
prof. Dr. Ing. Libor Grega

International association on Public and Non Profi t Marketing

prof. PhDr. Miroslav Foret, Csc.

The american Institute for Central European Legal studies

Ing. Mojmír sabolovič, Ph.D.

journal of Regional Development, Law Review,
annals of the Konstantin brancusi University
from Targu jiu, Drept si socieatate

Ing. Mojmír sabolovič, Ph.D.

International Review on Public and Non Profi t
Marketing

prof. PhDr. Miroslav Foret, Csc.

Tabulka č. 4.2.2.6 Vysokoškolský ústav – Institut celoživotního vzdělávání
název SpolečnoSti

jména členů

European Universities Continuing Education Network (EUCEN)

4.3 Mobilita studentů
a akademických pracovníků

doc. Ing. Pavel Máchal, Csc.

Další mobility se uskutečnily v rámci odborných praxí programu LEONaRDO Da VINCI, v rámci programu CEEPUs
a projektu aktion, kdy vycestovalo 11 studentů a byli přijati 4 zahraniční studenti. Na základě projektu mobilit
rozvojového programu vyjelo 14 studentů většinou do
mimoevropských destinací v rámci dohod o přímé spolupráci mezi univerzitami a jako freemoveři do zemí severní a Latinské ameriky, asie i afriky. V této oblasti došlo
k poměrně výraznému poklesu počtu vyslaných studentů,
neboť pro tuto aktivitu byly podstatně sníženy finanční
prostředky. Program byl financován částkou 350 tis., což
představuje přibližně 25 % prostředků v dřívějších letech.
Údaje o mobilitách jsou zpracovány v tabulkách 4.3.1–4.3.3
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Mobilita studentů a akademických pracovníků probíhala v rámci účasti v programech, projektech a sítích spolupracujících institucí na základě uzavřených dohod
a aktuálních nabídek.
V rámci programu LLP-ERasMUs vycestovalo na zahraniční pobyty celkem 247 studentů na 1003,5 studentoměsíců.
Univerzita přijala na základě bilaterálních dohod programu
166 přijíždějících studentů. V oblasti učitelských mobilit se
jednalo o 75 učitelů. Přijato bylo celkem 21 učitelů.

Tabulka č. 4.3.1 Zapojení univerzity v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
– Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Počet projektů

1

Počet vyslaných studentů

247

Počet přijatých studentů

166

Počet vyslaných ak. pracovníků

75

Počet přijatých ak. pracovníků.

21

Dotace (v tis. Kč)

6057*

2

Erasmus
Mundus

Jean
Monnet

Leonardo

Minerva

Lingua

Grundtvig

Comenius

LLP (Erasmus)
Erasmus

Program

2

2
264

291

Poznámka: * částka vyčerpaná z dotace MŠMT ČR

Tabulka č. 4.3.2 Ostatní programy
Program

Ceepus

Aktion

Ostatní

Počet projektů

4

3

6I

Počet vyslaných studentů

11

3II

Počet přijatých studentů

4

1III

Počet vyslaných akademických pracovníků

4

Počet přijatých akademických pracovníků

7

Dotace (v tis. Kč)

230

2

5IV
8V

45

633VI

Pozn.: Ve sloupci Ostatní uveďte všechny programy veřejné vysoké školy, které není možno jinak zařadit.
I
v rámci programu KONTAKT
II
z toho 1x EHP/Norsko, 2x stipendium francouzské vlády
III
stáž v rámci španělského PGS
IV
program KONTAKT
V
program KONTAKT
VI
program KONTAKT

Tabulka č. 4.3.3 Další studijní pobyty v zahraničí*

Program

Vládní
stipendia

Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů

Přímá meziuniverzitní spolupráce /
z toho Rozvojové programy
v Evropě /
z toho Rozvoj. progr.

mimo Evropu /
z toho Rozvoj. progr.

7/7

7/7

24

1/0

Počet vyslaných akademických pracovníků
Počet přijatých akademických pracovníků

10 / 10
1/1

Program byl financován částkou 350 tis. Kč. V průběhu
roku 2009 bylo vyplaceno osmi zahraničním studentům
stipendium z rozvojového podprojektu Stipendia nadaným
sociálně slabým zahraničním studentům. Na tento podprojekt bylo určeno 752 tis. Kč. Dalším rozvojovým podprojektem bylo vytvoření informačního materiálu o studiu
na univerzitě v anglickém jazyce; byl dotován celkem
208 tis. Kč. Částka 1 700 tis. Kč byla vyčleněna na rozvojový podprojekt Podpora spolupráce vysokých škol
a formování strategických konsorcií univerzit. V rámci
realizace tohoto podprojektu byly financovány, resp.
spolufinancovány v roce 2009 aktivity: výběrové řízení
v Ghaně (přihlášeno 17 zájemců o studium, přijati dva
studenti), návštěva University of Fort Hare, JAR (pode56

V rámci rozvojového projektu Rozvoj internacionalizace
a mezinárodní spolupráce vysokých škol bylo realizováno
šest podprojektů na podporu rozvoje internacionalizace.
Na rozvoj institutu přijíždějících hostujících profesorů bylo
vynaloženo 1 450 tis. Kč, které byly využity celkem pro
11 zahraničních lektorů, kteří učili celé předměty ve standardních učebních programech vyučovaných v angličtině,
nebo v některých případech alespoň podstatnou část
těchto předmětů. Dalšího rozvojového podprojektu na
podporu výjezdu akademických pracovníků se účastnilo
deset lektorů; projekt byl financován částkou 540 tis. Kč.
Podprojektu na podporu mobility studentů v rámci bilaterálních dohod o spolupráci především do mimoevropských
zemí využilo na základě výběrového řízení 14 studentů.
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psáno MOU), návštěva Kasetsart University v bangkoku,
Thajsko (podpis smlouvy o spolupráci na univerzitní
úrovni), výběrové řízení v Indii a Nepálu (přihlášeno
24 zájemců o studium, v září nastoupili dva studenti), Los
angeles, Usa (prezentace univerzity na NaFsa), Peking,
Čína (prezentace univerzity na studentském veletrhu, byla
zahájena jednání se zprostředkovateli o studium a na
Univerzitě v Tianjinu), addis abeba, Etiopie (účast na
workshopu na podporu spolupráce evropskými a africkými univerzitami, spolufinancovaném EK), Nairobi, Keňa
(6th GChERa Conference, organizovaná jomo Kenyatta
University of agriculture and Technology, účast na světovém summitu zemědělských univerzit), austrálie (návštěva vybraných univerzit, projednání budoucí spolupráce
a návrh MOU), Kahira, Egypt (návštěva americké univerzity v Káhiře, projednání spolupráce a návrh MOU), Chile,
Peru ( návštěva univerzit, projednání spolupráce, podpis
MOU s Universidad san Ignacio de Loyola (Peru) a Universidad Catolica del Maule, school of agronomy (Chile).
Důležitým prvkem podpory rozvoje počtu přijíždějících
zahraničních studentů je rozvoj aktivit v oblasti péče
o tyto studenty nejen v rámci naplňování odborného
obsahu výměn, ale i při nabídce volnočasových aktivit.
V tomto ohledu je významným prvkem působení Mezinárodního studentského klubu (International student Club),
který dosáhl začlenění do EsN (Erasmus student Network
– celoevropská síť klubů). Dobrovolníci z řad studentů
v IsC poskytují servis přijíždějícím studentům z partnerských univerzit související s jejich studiem i praktickým
životem, resp. s komunikační či kulturní bariérou. IsC při
uplatňování této pomoci přijíždějícím studentům využívá
tzv. buddy program.
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ZajIšťOVáNÍ
KVaLITy
ČINNOsTÍ
REaLIZOVaNÝCh
Na UNIVERZITě
5.1 Systém hodnocení kvality vzdělávání
– vnitřní a vnější hodnocení
hodnocení kvality vzdělávacího procesu je víceúrovňové. v základní
rovině je odpovědnost dána v souladu se Studijním a zkušebním
řádem Mendelovy univerzity v Brně garanty jednotlivých předmětů,
dále pak vedoucími příslušných ústavů a děkany fakult. vedle
toho je kvalita studijních plánů a jejich rozvoj řízen programovými
komisemi složenými z odborníků dané fakulty a následně projednáním zpracovaných akreditačních spisů v Interní akreditační
komisi univerzity.
v rámci european Standards for Quality assurance je do hodnotícího procesu vzdělávací činnosti zařazeno vnitřní hodnocení
(monitorování, periodické hodnocení studijních oborů a programů), explicitně stanovený postup hodnocení studentů (povinnost
garantů jednotlivých předmětů), definovaný systém rolí ve
vzdělávacím procesu s hlediskem odpovídající kvalifikační
úrovně pedagogů (např. vedení přednášek, habilitačních prací
apod.), hodnocení kvality, rozsahu a dostupnosti studijních
materiálů, dostupnost informačních systémů pro studenty
i uchazeče o studium a ostatní veřejnost.
externí hodnocení kvality vzdělávání je založeno zejména
na akreditačním procesu, komunikaci s absolventy a jejich
odběrateli.
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Další hodnocení je prováděno periodicky každý semestr
prostřednictvím evaluací předmětů studenty v rámci Univerzitního informačního systému. Anonymní hodnocení
vyplňují studenti na základě otázek. Odpovědi jsou určeny pro garanta, přednášejícího, zkoušejícího i cvičícího,
dále pro vedoucího garantujícího pracoviště a vedení
fakulty. Hodnocení procesu poté provádějí odpovědné
osoby, které mohou směrovat další vývoj kvality výuky.
Pro zkvalitnění vzdělávacího procesu a zvýšení kontroly
bakalářských, diplomových a doktorských disertačních
prací byly v agendě závěrečných prací v Univerzitním
informačním systému úpraveny aplikace pro kontrolu
podobnosti, tzv. antiplagiátor.
Kvalita vzdělávání z hlediska mezinárodních standardů je
postupně řešena v souvislosti s prosazováním jednotných
požadavků na studium ve vymezených oblastech studia
v rámci EU. Standardizace a mezinárodní akreditace v tomto pojetí není aktuálně v dostatečné míře vymezena, přesto
se univerzita do tohoto procesu snaží aktivně zapojovat.

a Finance (1.–3. ročník) v prostorách Vyšší odborné školy a Ekonomické školy v Boskovicích. V obou případech
se jedná pouze o výuku, obhajoby vysokoškolských kvalifikačních prací a státní zkoušky probíhají v Brně.

5.4 Systém hodnocení kvality
vědecko-výzkumné činnosti
na univerzitě – vnitřní a vnější
hodnocení, včetně mezinárodního
hodnocení
Vnitřní hodnocení kvality výzkumné činnosti pravidelně
uskutečňují Vědecká rada a Správní rada Mendelovy
univerzity v Brně, kde je vyhodnocováno zejména hledisko odborné úrovně, soulad s koncepcí fakult, trendů
daných oborů a dalších ukazatelů potřebných pro udržení
kontaktu se širší vědecko-výzkumnou komunitou. Také se
hodnotí, zda plánované cíle pro daný rok byly splněny
a jaké byly prezentovány nové výsledky, zejména publikační aktivita související s výsledky výzkumu, jakým
způsobem je naplněno další poslání výzkumných projektů, jako je podpora tvůrčí činnosti pregraduálních a postgraduálních studentů, jak je posilována meziústavní spolupráce, spolupráce se zahraniční vědeckou komunitou,
jak je posilováno motivování mladých a perspektivních
pracovníků zpřístupněním zdrojů výzkumných projektů
(částečnými úvazky, možnostmi absolvování zahraničních pobytů, účastmi na konferencích a sympoziích, ale
i poskytnutím stejných práv k publikační činnost jako mají
kmenoví pracovníci).
Monitorování kvality a její hodnocení: Povinnost a odpovědnost za zjišťování kvality výzkumu jsou obecně sdíleny,
zajišťovány a dány strukturou řízení. Hodnotící zprávy za
jednotlivé oblasti zpracovávají dle účelu či jejich zaměření vedoucí nebo metodičtí pracovníci různých úrovní za
jednotlivé oblasti činností, nebo jednotlivci v rámci sebehodnotících zpráv. Periodicita, četnost a pravidelnost zpráv
je dána jejich účelem: Hodnotící evaluační zprávy určené
a vyžádané Akreditační komisí ČR pro akreditaci habilitačních oborů a oborů ke jmenování profesorem dle délky
přiznané akreditace, Výroční hodnotící zpráva o činnosti
univerzity, Hodnocení a aktualizace Dlouhodobého záměru pro MŠMT ČR každoročně, Hodnotící zprávy o dílčích
činnostech univerzity/fakulty/ústavu pro vědecké rady,
kolegia děkanů a rektora 1x–2x ročně. Jinými iniciátory
hodnocení jsou např. další resortní ministerstva, v podmínkách univerzity zejména resort zemědělství, v oblasti
výzkumu Rada pro výzkum, vývoj a inovace (hodnocení
publikační činnosti prostřednictvím sběru dat pro Registr
informací o výsledcích výzkumu). Frekvence a způsob
hodnocení je rutinní a koná se v ročních intervalech.
Explicitní standardy hodnocení kvality výzkumu jsou univerzitě známy a přijímány v důsledku jejich obecně zavedené závaznosti. Význam hodnocení výzkumu s důrazem
na kvalitu roste s obecným požadavkem souvisejícím
s množstvím generovaných znalostí (ve výzkumu zvláště)
a je stimulováno především hranicemi disponibilních
finančních zdrojů a zvyšující se odpovědností za hospodárnost vynaložených prostředků. Zvýšené požadavky
společnosti na zdůvodnitelnost výzkumu a jeho kvalitu,
potřeby a cíle a v oblasti výzkumu především na jeho
přínosy (tzv. přidaná hodnota) a užitek formulují jednak

5.2 Způsob zajištění kvality
odborných praxí, pokud jsou
součástí studijního programu
Na většině fakult vykonávají studenti praxi v průběhu bakalářského i navazujícího magisterského studia. Délka
praxe je na fakultách a studijních stupních rozdílná. Cílem
praxí je získání praktických dovedností na základě teoretických znalostí studentů získaných v průběhu studia
jednotlivých oborů, které jsou blízké činnosti v jejich budoucím povolání. Při sestavování obsahového zaměření
praxí se vychází z deklarovaných profilů absolventů jednotlivých studijních oborů s přihlédnutím k požadavkům
z praxe. Záleží na studentovi, jak dokáže tyto znalosti
využít v praktickém provozu a získat případně i své budoucí uplatnění. Studenti si mohou vybrat termín praxe
i pracoviště. Ta vybírají z podniků a institucí, s nimiž mají
fakulty dlouhodobou spolupráci, nebo si praxi domluví
dle vlastního zájmu. Výjimečně probíhají praxe i na Slovensku, v Rakousku a Německu. Pro každého studenta je
zpracována smlouva na výkon odborné praxe; obsahuje
nezbytné náležitosti k jejímu zabezpečení na konkrétním
pracovišti. Průběh absolvované praxe hodnotí podnik či
instituce i student a na základě těchto hodnotících materiálů je studentům udělován zápočet z povinné praxe
a hodnocena kvalita praxí pro budoucí využití.

5.3 Hodnocení vzdělávací
činnosti mimo sídlo univerzity
(centra distančního vzdělávání,
konzultační střediska apod.)
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Výuka mimo sídlo univerzity probíhá v malém rozsahu.
Lesnická a dřevařská fakulta zajišťuje přímou výuku pro
studenty kombinované formy studia v bakalářském studijním oboru Lesnictví v Hranicích v prostorách Střední
lesnické školy. Výuka probíhá pouze pro 2. a 3. ročník.
Provozně ekonomická fakulta zajišťuje přímou výuku pro
studenty kombinované formy studia v bakalářských studijních oborech Manažersko-ekonomickém (2. a 3. ročník)
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níků univerzity. Vyplývá z něj, že nejvyšší podíl publikací
je realizován formou článků ve sbornících. s ohledem na
nastavenou metodiku Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace je třeba věnovat větší pozornost orientaci na výstupy typu monografie a původní vědecká práce v recenzovaných periodikách.
Externími hodnotiteli výzkumné činnosti jsou MšMT ČR,
akreditační komise MšMT ČR, případně ad hoc resortní
ministerstva, Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
Závaznost jejich stanovisek se různí vzhledem k objektu
hodnocené oblasti, většinou však jsou závazná.
Úroveň grantových výzkumných projektů je hodnocena na
úrovni poskytovatelů fi nančních podpor, tedy resortních
ministerstev ČR a rovněž Grantovou agenturou ČR. Pravidla hodnocení jsou dána při vypsání výběrových řízení, liší
se dle různých poskytovatelů, přičemž se většinou důraz
klade zejména na publikované výsledky a výsledky uplatňované v praxi. hodnocení výzkumných projektů zahraničními lektory, která jsou dle potřeby nebo dle pravidel
výběrových soutěží ve výzkumu vyžadována, jsou spíše
doporučujícího charakteru. Úroveň řešení projektů je posuzována i podle aktivity na kongresech, seminářích apod.
odborných akcích v ČR i v zahraničí. Určitým vodítkem
dobré kvality vědecko-výzkumné činnosti mohou být i takové ukazatele jako zájem zahraničních partnerů o spoluúčast na řešení našich projektů, případně i poptávka
státní správy, zemědělské, lesnické a ekonomické praxe
po expertní a poradenské činnosti našich pracovníků.
specifickými hodnotiteli jsou evaluační orgány zahraniční.
s ohledem na dosažený rozvoj výchovně-vzdělávací
i výzkumné činnosti evropských univerzit a vzhledem
k odhodlání univerzity tyto oblasti nadále zkvalitňovat
v rámci své působnosti dospěla Mendelova univerzita
k rozhodnutí podstoupit v roce 2005 rozsáhlou mezinárodní evaluaci, jež by tomuto procesu poskytla významný
impuls. V uplynulých letech univerzita implementovala
řadu kvalitativních změn, prošla značným rozvojem téměř
ve všech sférách univerzitního života a vnější evaluace
spojená s kontrolou kvality měla univerzitě poskytnout
příležitost k ověření efektivity realizovaných změn. Evaluace provedená EUa (asociace evropských univerzit)
sloužila jako dokument bilancující proces rozvoje univerzity a umožnila také deklarovat potřeby, směry a oblasti
dalšího růstu a zvýšit kvalitu základních činností, přičemž
rozvoj kvality sledovala univerzita jako prioritu.
Výsledek vnějšího hodnocení uvedené evaluace EUa byl
pozitivní. Z hlediska dlouhodobého vývoje vědeckovýzkumné činnosti Mendelovy univerzity můžeme s odvoláním na toto hodnocení konstatovat, že její tradiční významné místo vedle pedagogické činnosti, a to ve všech jejích
aspektech, ať jsou to dřívější tzv. vědecké školy, dnes
celky jako výzkumné záměry fakult, výzkumná centra,
úsilí o modernizaci materiální a přístrojové techniky, internacionalizace a spolupráce s významnými zahraničními
výzkumnými pracovišti, úspěchy v získávání grantových
dotací, zapojování studentů doktorských studijních programů do vědeckých týmů konče, je významným modernizovaným prvkem univerzitního života.
Graf ukazuje vývoj počtu záznamů publikací pracovníků
univerzity ve Web of science a databázi scopus. Dosažený
nárůst je značný, při hodnocení univerzity jako celku lze
konstatovat přiměřený růst publikačních výstupů při
porovnání s nárůstem všech institucí za ČR (následující
graf). Průměrný publikační výkon jednotlivých akademických pracovníků je však velmi různorodý.
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rovina intelektuální relevance, kterou určuje sama výzkumná komunita a dále rovina sociální relevance, kterou
posuzují mimovědní uživatelé.
Pokud rozlišujeme hodnocení kvality v rovině sumativní
(hodnocení výsledků) a hodnocení formativní (zaměřené
na proces zlepšování, na tzv. zpětnou vazbu – tzv. coaching), musíme konstatovat, že na Mendelově univerzitě,
podobně jako ve většině případů v ČR, zatím převládá
hodnocení sumativní, např. samovolné mechanismy monitorování kvality jako počet akreditovaných pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, počet habilitovaných docentů a jmenovaných profesorů z řad členů
akademické obce univerzity, počet externích uchazečů
o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, počet úspěšně přijatých projektů a zakázek v rámci grantových agentur v ČR, programů EU a dalších zahraničních programů, počet získaných výzkumných záměrů
a výzkumných center, počet publikací, počet publikací
v časopisech s IF, počet publikací v zahraničí apod.
Ve vztahu k výzkumným činnostem používá Mendelova
univerzita přiměřeně mechanismy monitorování kvality popsané výše, aktuálně zejména v souvislosti s Metodikou
hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků (Rada pro
výzkum, vývoj a inovace vlády ČR), která v současnosti
zabezpečuje společnou kulturu kvality. jejím cílem je vyhodnocení efektivnosti institucí a kvality výsledků ve vazbě
na výdaje ze státního rozpočtu. jako zdroje pro hodnocení se využívá celostátní databáze Registr informací o výsledcích, do něhož údaje o výsledcích dodáváme. Pro
kvalitu výsledků jsou uvažovány publikace v časopisech
s různým impact faktorem, odborné články v recenzovaných
neimpaktovaných časopisech, aplikované výstupy.
Vyhodnocení příležitostí a rizik spojených s vědeckovýzkumnou činností: Nové příležitosti v oblasti výzkumu
z hlediska společenských a hospodářsko-ekonomických
změn se staly mj. součástí nově formulovaných priorit
vědecko-výzkumných záměrů univerzity, jiné příležitosti
jsme rozpoznali ve využití intelektuálního potenciálu mladé generace, zejména v oblasti společného výzkumu se
studenty, zřízením Interní grantové agentury Mendelovy
univerzity v brně a silným zapojením mladých vědeckých
pracovníků do výběrových soutěží Grantové agentury
ČR (postdoktorské granty) a Rámcových programů EU.
Víceoborové zaměření výzkumu umožňuje na Mendelově univerzitě v brně při řešení větších výzkumných celků
využít komplexnějších přístupů a zpracování problematiky
mezioborově.
Zaměření výzkumného programu
umožnilo univerzitě pružně
re ag ovat na
nejnovější poznatky a trendy
výzkumu v disciplínách, jejichž výuku a rozvoj univerzita zabezpečuje a
rovněž reagovat na
změny chápání funkcí
zemědělství při zabezpečování trvale udržitelného rozvoje společnosti.
Graf znázorňuje strukturu
publikační činnosti pracov-
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5.5 systém vnitřního a vnějšího
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a Institutu celoživotního vzdělávání. Interní auditor se
účastní pravidelných setkání interních auditorů veřejných
vysokých škol, kde je také vždy realizováno seminární
vzdělávání.
K určování závažnosti rizik spojených se zajišťováním
stanovených úkolů a schválených cílů je zpracována mapa
rizik č.j. 356 /2009-981. Na její tvorbě se podíleli vedoucí
pracovníci, oddělení interního auditu i management školy. Mapa rizik je průběžně doplňována. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za vyhledávání rizik u operací na svěřeném úseku činnosti, předkládání námětů na doplnění
mapy rizik, za jejich průběžné sledování a také za včasnou
reakci na hrozbu jejich nežádoucího dopadu.
Odpovědnost příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců vyplývá z pracovně právních vztahů a delegování
pravomocí na příslušný stupeň řízení. Oddělení odpovědnosti a funkcí zaměstnanců při přípravě a uskutečňování
fi nančních operací je řešeno uvedenými interními normami
univerzity. Univerzita má začleněn vnitřní kontrolní systém
do informačního systému, který obsahuje veškeré informace o majetku, aktivech a závazcích školy a také veškerých
prováděných operacích. Informační systém poskytuje
potřebné informace a doklady k průběhu předběžné kontroly a slouží jako podklad pro ostatní fáze řídící kontroly.
Vnitřní kontrolní systém byl prověřován v rámci jednotlivých kontrolních a auditních činností. V roce 2009 byla
realizována na univerzitě kontrola MšMT ČR. Kontrolou
na místě ve vzorku vybraných operací bylo prokázáno, že
zavedený systém plní funkci zpětné vazby a poskytuje
přiměřenou jistotu při naplňování cílů v oblasti zajišťování efektivnosti a účinnosti operací, předcházení rizikům
a nedostatkům a spolehlivosti vedení účetnictví. Podmínky pro plnění této funkce byly vytvořeny zavedením metodických prvků jako jsou: vymezení povinností, odpovědnosti příslušných vedoucích zaměstnanců, standardizovaným systémem oběhu a přezkoušení dokladů, podpisovými vzory a vydáváním a aktualizací interních předpisů, způsobem evidence podchycením dokladů a pravidelnou fyzickou a dokladovou inventarizací majetku
univerzity. Výsledky z kontrol a interních auditů jsou projednávány s vedením univerzity a dále v Komisi rektora
pro hospodářsko-správní činnost.
Provedenými audity v roce 2009 byly zjištěny pouze
drobné nedostatky, které byly ihned napraveny.

hospodaření univerzity je vyhodnocováno v pravidelných
čtvrtletních intervalech a projednáváno v poradních orgánech rektora i orgánech akademické samosprávy. Vnitřním
hodnocením oblasti hospodaření jsou i závěry plánovaných i neplánovaných kontrolních akcí Oddělení auditu
a kontroly. Ke zjištěným nedostatkům jsou přijímána opatření na všech stupních řízení v rámci kompetencí řídících
zaměstnanců.
hospodaření univerzity je kontrolováno zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, finančními
úřady, poskytovateli dotací, Úřadem pro hospodářskou
soutěž, orgány sociálního zabezpečení, úřady práce
a dalšími externími kontrolními orgány. Výsledkem kontrol
je hodnocení stavu kontrolované oblasti.

5.6 Údaje o finanční kontrole
5.6.1 Zřízení, udržování a efektivnost
vnitřního kontrolního systému
Finanční kontrola se řídí vyhláškou Ministerstva financí
ČR č. 416/2004 sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001
sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 sb., zákona č. 320/2002 sb., zákona
č. 123/2003 sb. a zákona č. 298/2007 sb.
Vnitřní kontrolní systém se řídí směrnicí rektora č. 1/2007
č.j. 8/2007-981 a jejího Dodatku č.1 č.j. 3510/2007-981 ze
dne 12. listopadu 2007. Dodržováním pokynů vyplývajících z uvedené směrnice jsou vytvářeny podmínky pro
hospodárné, efektivní a účelné vynakládání prostředků
při plnění záměrů a cílů univerzity a jsou zajišťovány
předběžné, průběžné a následné kontroly všech prováděných operací.
Na základě uvedených zákonů a směrnice o vnitřním
kontrolním systému bylo uloženo realizovat auditorskou
a kontrolní činnost dle stanoveného ročního plánu ze dne
28. ledna 2009 č.j. 357/2009-981 a bylo také prověřeno
plnění uložených opatření vyplývajících z auditní a kontrolní činnosti předešlého období. Uložená opatření jsou
respektována. sebehodnocení interního auditu bylo provedeno v Komisi rektora pro hospodářsko-správní činnost
27. 1. 2010.
Ke zkvalitňování auditorské a kontrolní činnosti je využíváno zejména vzdělávacích akcí ČIIa, MF ČR, MšMT ČR

5.6.2 Informace o případech podezření
na možné korupční jednání a o prokázaných
případech korupčního jednání
– v souvislosti s prověřovanými oblastmi nebylo zjištěno
v roce 2009 korupční jednání.
61

150

50

0

2002

% nárůst Wos

200

100

2 000

50

počet záznamů

100

147

6
ROZVOj
MENDELOVy
UNIVERZITy
V bRNě

6.1 zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol
tradičně představují finanční prostředky získané úspěšnými projekty
v rámci výběrového řízení agentury rady vysokých škol – Fondu
rozvoje vysokých škol významnou podporu rozvoje studijních oborů,
jejich inovaci a zkvalitňují rovněž technickou podporu pedagogického
procesu.

Tabulka č. 6.1 Zapojení v programech Fondu rozvoje vysokých škol
tematický
okruh

počet přijatých projektů

poSkytnuté Finanční proStředky v tiS. kč
kapitálové

běžné

celkem

a

8

13048

x

13048

b

x

x

x

x

C

x

x

x

x

E

x

x

x

x

F

39

x

4001

4001

G

6

556

556

556

Celkem

53

13048

4557

17605

2.2 Zapojení do programů
financovaných ze strukturálních
fondů EU
V roce 2009 se univerzita zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím
5 projektů v oblasti podpory Vysokoškolské vzdělávání,
6 projektů v oblasti podpory Lidské zdroje ve výzkumu
a vývoji, 5 projektů Partnerství a sítě a 1 projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání. Finanční částka běžných kapitálových prostředků pro rok 2009 byla poskytnuta ve výši
58 939 130 Kč.

poSkytnuto
běž. / kapitálové
v roce 2009
(včetně
partnerů)

poSkytnuto
běž. / kapitálové
celkem mendelu

realizace
projektu

projekt

oblaSt
podpory
(název)

operační
program

Tabulka 6.2 Zapojení do programů financovaných z prostředků Strukturálních fondů EU

mendelu příjemce
OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/07.0151

5/2009–4/2012

7 905 588, 20

4 398 848,00

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/07.0175

3/2009–3/2012

7 364 750,21

1 841 187,00

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/07.0179

5/2009–4/2012

5 855 501,7

3 379 600,00

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/07.0156

5/2009–3/2012

19 822 749,00

9 911 374,00

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/07.0158

5/2009–4/2012

4 929 453,59

2 516 848,00

OP VK

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu
a vývoji

CZ.1.07/2.3.00/09.009

1/2010–12/2012

10 103 650,39

2 525 912,00

OP VK

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu
a vývoji

CZ.1.07/2.3.00/09.0037

7/2009–6/2012

6 506 960,00

3 253 480,00

OP VK

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu
a vývoji

CZ.1.07/2.3.00/09.0081

10/2009–9/2012

4 887 100,00

3 454 618,00

OP VK

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu
a vývoji

CZ.1.07/2.3.00/09.0041

7/2009–6/2012

9 172 545,10

6 007 352,00

OP VK

2.4 Partnerství a sítě

CZ.1.07/2.4.00/12.0045

1/2010–9/2012

3 185 209,58

4 320 817,00

3 267 563,20

4 764 759,00

9 993 892,50

10 492 946,00

92 994 963,56

56 867 741,00

OP VK

2.4 Partnerství a sítě

OP VK

2.4 Partnerství a sítě

CZ.1.07/2.4.00/12.0043
CZ.1.07/2.4.00/12.0011
63

Celkem

1/2010–9/2012
1/2010–9/2012

MENDELU partner
OP VK

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu
a vývoji

CZ.1.07/2.3.00/09.0157

7/2009 – 7/2012

837 977,00

463 058,50

OP VK

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a
vývoji

CZ.1.07/2.3.00/09.0192

9/2009 – 3/2012

1 267 199,00

633 599,50

OP VK

2.4 Partnerství a sítě

CZ.1.07/2.4.00/12.0017

1/2009 – 12/2010

1 711 069,00

0,00

OP VK

1.3 Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení

CZ.1.07/1.1.02/01.0143

11/2009 – 10/2012

80 574,90

50 000,00

OP VK

2.4 Partnerství a sítě

CZ.1.07/2.4.00/12.0062

12/2009 – 11/2012

1 849 587,15

924 793,57

Celkem

5 746 407,05

2 071 451,57

Úhrn

98 741 370,61

58 939 192,57

6.3 Zapojení do Rozvojových
programů MŠMT ČR

konferenčního centra s nabídkou služeb pro potřeby Mendelovy univerzity v Brně a široké odborníé veřejnosti měl
rozpočet 2 141 tis. Kč.
Výběr rozvojových projektů byl realizován v souladu s Rozhodnutím rektora č. 19/2008 a navázal tak na systém
přípravy rozvojových projektů zavedený v uplynulých letech. K transparentnosti systému přispělo ustanovení
kolektivního orgánu, Rady pro rozvojové projekty, složené
z vedoucích představitelů univerzity, v jejíž pravomoci je
posouzení návrhu vybraných projektových záměrů pro
další zpracování i schválení konečné verze projektů
předkládaných na MŠMT ČR. Základní obecná výběrová
kritéria byla nastavena ve výzvě vyhlášené MŠMT ČR.
Specifická kritéria výběru jako celoškolský přínos projektu, soulad s Dlouhodobým záměrem rozvoje Mendelovy
univerzity v Brně, kvalita řešitelského týmu a řešení aktuálních slabin univerzity nebo jejich částí byla součástí
uvedeného Rozhodnutí rektora.

Celkem čerpala univerzita v rámci decentralizovaných
rozvojových projektů 30 682 000 Kč. Tato suma obsahuje 15 191 000 Kč neinvestičních nákladů a 15 491 000 Kč
investičních nákladů.
Vedle těchto projektů byl řešen jeden samostatný projekt
centralizovaný – Zpřístupnění výukových programů celoživotního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně zdravotně hendikepovaným studentům, IV. etapa. Rozpočet
projektu v roce 2009 činil 29 661 000 Kč, z toho 9 996 000
Kč investiční náklady. Dále se univerzita účastnila dvou
centralizovaných projektů v partnerství s jinými vysokými
školami. V projektu Rozvoj spolupráce a inovace nabídky
vysokoškolských poradenských center v Brně podíl univerzity na rozpočtu činil 940 000 Kč. Projekt Vybudování

Počet podaných
projektů

Počet přijatých
projektů

Tabulka č. 6.3.1 Zapojení Mendelovy univerzity v Brně do rozvojových programů pro veřejné
vysoké školy v roce 2009

Program na podporu internacionalizace

5

5

0

Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů

1

1

0

1897

Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií

1

1

2 500

2 500

Program na podporu rovných příležitostí pro vstup na vysokou školu
a studium na ní včetně rozvoje poradenských služeb (včetně centralizovaných)

4

4

9996

22954

Program na podporu rozvoje činnosti univerzit třetího věku a dalších forem
celoživotního učení pro seniory

1

1

0

900

Program na podporu odstranění slabých stránek školy

2

2

1636,5

4263,5

Program na podporu vyhodnocení provedené restrukturalizace studijních
programů a jejich inovace

1

1

0

294

Program na podporu přípravy projektů do operačních programů

3

3

11354,5

336,5

Celkem

18

18

25487

37937

64

Rozvojové programy
pro veřejné vysoké školy

Poskytnuté
fin. prostředky
v tis. Kč

kapitálové

běžné
4792
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7.1 Výroční zprávy fakult
a vysokoškolského ústavu

7.2.3 Činnost Ústavu pro informační systém
Hlavním posláním ústavu je vyhledávat nové perspektivní
technologie v oblasti informačních technologií, připravovat je na zavedení na univerzitě a v případech, kdy je to
možné, předávat je zavedené a vyzkoušené do provozu
prostřednictvím Ústavu provozu informačních technologií.
Mezi hlavní zaváděnou technologii patří zejména Univerzitní informační systém (UIS), který je již více než devět
roků vyvíjen na naší univerzitě a v současné době také
úspěšně provozován již na dalších pěti univerzitách.
ÚIS zaměstnává 25 pracovníků (17,2 úvazků). V současné
době je pracovní náplň ústavu vytvářena zejména Komisí rektora pro informatiku, pracovní skupinou pro úpravu
aplikací v UIS, Komisí rektora pro pedagogickou činnost
a závěry z porad tajemníků fakult. Požadavky jsou následně součástí plánu vývoje konkrétního roku s uvedením
preference a fakulty, která požadavek vznesla. Dle plánu
vývoje bylo v roce 2009 určeno k realizaci 33 úkolů.
Činnost ústavu za uplynulý rok lze rozdělit do následujících
úloh:
• vývoj a provoz Univerzitního informačního systému,
• vyhledávání a zavádění nových informačních technologií na univerzitě,
• výuka v Local Cisco Networking Academy,
• poskytování konzultací a školení v oblasti informačních
technologií,
• vyhledávání příležitostí a tvorba projektů pro financování aktivit informačních technologií,
• doplňková činnost v oblasti zavádění UIS partnerským
univerzitám,
• zastupování univerzity v národních i mezinárodních
odborných komisích.

Ve smyslu ustanovení odst. 1 § 27 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách (v platném znění), jsou jako samostatné hodnotící dokumenty zpracovány a zveřejněny na
úředních deskách výroční zprávy:
• 	Agronomické fakulty
• Lesnické a dřevařské fakulty
• Provozně ekonomické fakulty
• Zahradnické fakulty
• Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
• Vysokoškolského ústavu – Institut celoživotního vzdělávání.

7.2 Celoškolská pracoviště
7.2.1 Ústav vědecko-pedagogických
informací a služeb
– viz bod 2.12 této zprávy

7.2.2 Botanická zahrada a arboretum
Prezentační pracoviště zajišťující pedagogické, výzkumné
a demonstrační aktivity. Pracoviště je výjimečné estetickým ztvárněním areálu a je každoročně navštěvováno
vysokým počtem zájemců z řad laické i odborné veřejnosti, studenty středních zahradnických škol ČR i zahraničí (Rakousko, Holandsko, Německo).
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity byla
založena před více než třiceti lety; soustavně udržuje,
zhodnocuje a obnovuje areál, shromažďuje a rozšiřuje
sbírky rostlin z Evropy a Asie a rostliny vyžadující zvláštní péči.
V roce 2009 pracoviště zahájilo práce spojené s páteřními rozvody NN, rozvodů trafostanice a slaboproudých
rozvodů, instalována kapková závlaha v kombinaci s postřikovači, provedena výměna kotle Buderus 92 kW. Byl
vyměněn a rozšířen závěsný systém pro epifytní rostliny,
provedena oprava otopného systému, pro sbírky vodních
rostlin vyrobeny nové pěstební nádrže.
Pro údržbu a rozšiřování sbírek rostlin bylo obnoveno
2000 jmenovek dřevin, provedena revize pětiny inventáře
dřevin, provedena údržba vzrostlých stromů, sbírka orchidejí doplněna o 200 taxonů, výsevem doplněno 100 nových druhů rostlin. Pokračovala digitalizace Indexu plantarum familiae orchidaceae, provedena revize sbírky denivek a kosatců, doplněny sbírky trvalek, vypěstovány a
vysázeny letničky v centrální části zahrady a na terasách.
Pracovníci BZA se zúčastnili pěti studijních cest v ČR
i v zahraničí, zajistili odborné exkurze v zahradě, zúčastnili se pěti odborných akcí a výstav (na Floře Olomouc BZA
obdržela za výstavní expozici zlatou medaili a za vystavené rostliny dvě stříbrné a dvě bronzové medaile).
Byl vydán Index seminum 2008 a rozeslán do 500 botanických zahrad světa.
Přínosem Botanické zahrady a arboreta pro pedagogický
proces jsou jeho aktivity jako unikátního demonstračního
pracoviště pro studium rostlin, pracoviště má unikátní
sbírky rostlin; např. genetický materiál sbírky lomikamenů
sekce Porophylum je jako sbírka ojedinělá v ČR.

7.2.4 Činnost Ústavu pro provoz informačních
technologií

67

Hlavní činností ústavu je zajištění rutinního provozu informačních technologií, které jsou přebírány od Ústavu pro
informační systém, správa serveroven a komunikace
s uživateli. Mezi hlavní provozovanou technologii patří
ekonomický informační systém SAP. ÚPIT v současné
době zaměstnává 21 pracovníků (19 úvazků).
Činnost ústavu představují především úkoly:
• správa a podpora aplikací informačních systémů (SAP,
UIS, Anete a knihovnické informační systémy),
• datová základna, správa číselníků, zpracování statistického a účetního výkaznictví,
• správa univerzitní počítačové sítě, kolejní sítě a bezdrátové sítě,
• provoz a řízení serveroven,
• administrace celoškolských serverů,
• správa a provoz celoškolských učeben a poslucháren,
• provoz informačních kiosků UIS, informačních kamer
UIS a přístupového systému Duha,
• hromadné tiskové výstupy,
• školení a podpora uživatelů prostřednictvím systémových integrátorů,
• plnohodnotná IT podpora pro rektorátní a celoškolská
pracoviště,
• zastupování univerzity v zájmových organizacích.
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7.2.5 Zkušebna stavebně truhlářských výrobků

Nejvýznamnějšími aktivitami jsou z hlediska účelovosti
podniků praxe, praktická cvičení a řešení závěrečných
kvalifikačních prací, diplomových, bakalářských či doktorských.
Nákladové prostředky na účelovou činnost, poskytované
školním podnikům na řešení jmenovitých úkoly z prostředků účelové dotace univerzity, byly poskytnuty v plné výši
(1 860 tis. Kč pro ŠLP Křtiny, 4 854 tis. Kč pro ŠZP Žabčice). Prostředky na účelovou činnost byly v průběhu roku
čerpány relativně rovnoměrně a byly do konce roku vyčerpány v souladu s plánem. Hospodaření podniků v hlavní,
tj. účelové činnosti, bylo vyrovnané.
Na ŠLP Křtiny i na ŠZP Žabčice bylo v rámci účelové
činnosti v roce 2009 řešeno několik desítek jmenovitých
úkolů všech kategorií; nejvýznamnější jsou přímo spojeny
s praktickou výukou a zabezpečením provozu vědeckopedagogických stacionářů. V účelové činnosti ŠLP Křtiny
pokračuje absence řešení drobných úkolů výzkumného
charakteru ve prospěch praktické výuky posluchačů
všech studijních programů bakalářského i magisterského
studia Lesnické a dřevařské fakulty a odborných cvičení
posluchačů Zahradnické fakulty. Na ŠZP Žabčice je řešení jmenovitých úkolů s vědecko-výzkumnou náplní kladen
stále značný význam, přičemž i praktická výuka má zde
své významné místo.
Za účelovou aktivitu přesahující běžný rámec plánu účelové činnosti, jíž se oba školní podniky aktivně účastnily,
je možno považovat vydání odborné publikace kolektivu
autorů Vysokoškolské statky Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně o rozsahu 313 stran, kterou
v roce 2009 univerzita vydala při příležitosti 90. výročí
svého založení.
V účelové činnosti ŠLP Křtiny absolvovalo v roce 2009
odbornou praxi 232 studentů (roční plán 256 studentů,
skutečnost 2008 295 studentů), praktických cvičení se
zúčastnilo 1 420 studentů (roční plán 1 370 osob, skutečnost 2008 1 480 osob), 208 exkurzí se zúčastnilo 14 000
osob, bylo řešeno 54 bakalářských a diplomových prací,
20 doktorských prací a bylo uspořádáno na 160 propagačních tuzemských i zahraničních akcí ve formě odborných workshopů, konferencí a seminářů konaných na
zámku Křtiny.
Bylo řešeno 21 jmenovitých úkolů účelové činnosti, převážně výukového charakteru. Na vysoké úrovni zůstává
péče o Lesnický Slavín i arboreta. Je potvrzován dlouhodobý trend vysokého počtu exkurzí odborné i laické veřejnosti z ČR i zahraničí. Zvláštní péče je věnována trvalým
demonstračním plochám Arboreta Křtiny a Arboretu Řícmanice. Ceněna je výzkumná činnost střediska Výzkumná stanice Křtiny v oboru lesní techniky, zejména lesních
lanovek a strojů pro obnovu lesa. Výzkumná stanice se
účinně podílí i na praktické výuce studentů. Bylo uspořádáno několik společenských akcí, které přesáhly i rámec univerzity (koncerty, plesy, svatohubertské slavnosti). Pro další rozvoj účelového poslání ŠLP Křtiny, zejména na úseku technických disciplín, je žádoucí pokračovat
v obnově a doplňování materiálně-technické základny.
Na Školním zemědělském podniku Žabčice absolvovalo
k 31. 12. 2009 odbornou praxi 9 studentů (roční plán
5 studentů, skutečnost roku 2008: 3 studenti), praktických
cvičení se zúčastnilo 2 414 studentů (roční plán 2 600
studentů, skutečnost 2008: 2 852 studentů), více než
15 exkurzí se zúčastnilo 428 osob, bylo řešeno 80 bakalářských a diplomových prací a 6 doktorských prací. Počet
hodin praxe studentů vykazuje v roce 2009 mírný nárůst

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků se sídlem ve
Zlíně je organizačně zařazena jako celoškolské pracoviště univerzity. Působí jako notifikovaná osoba a autorizovaná osoba pro výkon posuzování shody výrobků, akreditovaná zkušební laboratoř a jako centrum technické
normalizace. V roce 2009 zkušebna přijala několik opatření, jimiž reagovala na současnou situaci v průmyslu ČR
v zájmu udržení efektivity své činnosti. Ve druhé polovině
roku se v činnosti zkušebnictví začaly projevovat příznivě
dopady přijatých opatření a také vliv úpravy výzvy Zelená
úsporám – nárůst počtu zakázek. Ve spojení s marketingovými pobídkami dochází v současné době i k nárůstu
standardních zakázek. Podařilo se také rozvinout nově
nabízené služby.
Pracovníci zkušebny se aktivně účastnili odborných konferencí a veletrhů a také se znovu zapojili do řešení
výzkumného záměru Lesnické a dřevařské fakulty. Mimo
standardní obsah práce bylo podáno také několik návrhů
na projekty ve spolupráci s jinými subjekty. Pracoviště
připravilo rovněž tři žadatele do programu Inovační voucher, jeden žadatel byl vybrán a na přelomu roku byla
realizována spolupráce na inovaci.
Hospodaření zkušebny je v režimu doplňkové činnosti
odděleno od hospodaření univerzity. Za rok 2009 byl
dosažen vyrovnaný výsledek hospodaření.

7.3 Účelová zařízení
Účelovými zařízeními Mendelovy univerzity v Brně jsou
vysokoškolské statky, tj. Školní lesní podnik Masarykův
les Křtiny a Školní zemědělský podnik Žabčice, dále
Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně a Zkušebna stavebně-truhlářských výrobků Zlín.

7.3.1 Vysokoškolské statky
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Účelová činnost ŠP probíhala v roce 2009 po stránce
věcné i finanční v souladu s plánem. Podobně jako v minulých letech lze konstatovat, že při plnění jmenovitých
úkolů nejsou z věcného hlediska i dalších aktivit účelové
činnosti ze strany ŠLP Křtiny a ŠZP Žabčice, ani ze strany ústavů fakult uváděny žádné závažné problémy. Dílčí
záležitosti provozního charakteru byly během uplynulého
období operativně řešeny.
Celkový rozsah účelového využití školních podniků ve
vzdělávací a výzkumné činnosti za rok 2009 charakterizují následující údaje (sth = studentohodiny):
– praxe celkem 241 osob (tj. 92 % ročního plánu), 14 090
sth (tj. 124 % ročního plánu)
– praktická cvičení 3 834 osob (tj. 96 % ročního plánu),
88 321 sth (tj. 101 % ročního plánu)
– exkurze 14 330 osob (tj. 117 % ročního plánu)
– závěrečné práce 160 osob
– 72 výzkumných úkolů (tj. 120 % ročního plánu).
Účelová činnost z hlediska kvantifikace vynaloženého
času, případně zúčastněných osob, byla na obou školních
podnicích plněna v souladu s plánem, z víceletého pohledu lze však konstatovat mírný pokles osob zúčastněných
na praxích a praktických cvičeních. V ukazateli časového
využití (sth) lze konstatovat naopak mírný nárůst (studenti tráví na školních podnicích delší dobu).
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oproti plánu; kladně je hodnocen především opravdový
zájem studentů o nabytí praktických vědomostí v dané
problematice. Praktická cvičení na stálých účelových
zařízeních probíhala dle požadavků ústavů a ŠZP Žabčice v jejím rámci poskytoval především v chovu mléčného
skotu kvalitní podmínky pro výuku a seznámení s s nejmodernějšími poznatky v rámci ustájení, welfare i novou
moderní dojírnou 2x14 od firmy DeLaval, která byla dána
do provozu v prosinci 2008. Společně s možnostmi ostatních zařízení jako jsou vzorník masného skotu, vzorník
chovu ovcí, koní a prasat je vytvářeno ucelené portfolio
nabídek a témat praktické výuky i základny pro zpracování závěrečných prací studentů, ale i výzkumu odborných
ústavů univerzity. Zařízení poskytují také zázemí pro
exkurze základních a středních škol, přírodovědeckých
stanic se svými kroužky, časté jsou i zahraniční exkurze
a odborné zajezdy.
Na tradiční propagační akci Polní den v Žabčicích (MZLU
pěstitelům 2009) byla 550 návštěvníkům představena
práce ústavů a prezentovány odrůdové pokusy některých
plodin. Novou prezentační akcí s mezinárodní účastí byl
v září 2009 seminář Slunečník, věnovaný kukuřici a slunečnici. Jinými akcemi na ŠZP byly i tři semináře pro
mladé farmáře pořádané ve spolupráci univerzity a společnosti mladých agrárníků.
Úspěšná byla i prezentace podniku na národních výstavách skotu a vína, na nichž podnik již počtvrté úspěšně
prezentoval vína i v zahraničí (Slovinsko – mezinárodní
výstava univerzitních vín). Účelová zařízení ŠZP Žabčice
se dále prezentovala masným skotem a ovcemi na výstavě hospodářských zvířat na Brněnském výstavišti.
S účelovostí školních podniků je úzce spojena problematika udržování a zlepšování genetického potenciálu rostlin
a zvířat (tzv. genofondy), která je ekonomicky podporována z příspěvku MŠMT ČR. V roce 2009 činila výše příspěvku pro ŠLP Křtiny 1,5 mil. Kč a pro ŠZP Žabčice 8,2 mil.
Kč. Dlouhodobě se tato tématika věcně týká na ŠLP Křtiny
semenných sadů lesních dřevin, rozšíření genofondu osiky,
zlepšení stavu genových základen a vnášení geneticky
vysoce kvalitních dřevin do lesa, na ŠZP Žabčice genofondu vinic, sadů, plemen masného skotu, koní, prasat, dojnic
atd. Na obou podnicích je problematika genofondů předmětem trvalého zájmu univerzity, odborné i laické veřejnosti a je v ní dosahována řada úspěchů na vědeckovýzkumné, hospodářské i propagační úrovni.
Významnou záležitostí je pro univerzitu již od 90. let minulého století proces bezúplatných převodů nemovitostí
z vlastnictví státu na univerzitu. V současnosné době se
převážně jedná o pozemky obhospodařované školními
podniky. V roce 2009 nedošlo v převodu zbylých nárokovaných nemovitostí do vlastnictví univerzity k zásadnímu
posunu. Důvody tohoto stavu lze spatřovat jednak v legislativě (blokace převodů církevního majetku), nedořešení
majetkoprávního vztahu státu k některým pozemkům, ale
i v malé aktivitě Pozemkového fondu ČR a Katastrálního úřadu v Břeclavi. V září 2009 byl na žádost MŠMT ČR
zpracován již druhý Aktualizovaný seznam státní půdy ve
správě PF ČR, kterou Mendelova univerzita v Brně k datu
16. 9. 2009 požaduje bezúplatně převést do svého majetku. Jedná se o materiál, který na základě inventury nárokovaných a univerzitě převedených i nepřevedených

nemovitostí poskytuje informaci o současném stavu vypořádání majetkoprávních vztahů státu a univerzity k nemovitostem. Výměra předmětných pozemků činí přibližně
86 ha. Dokončení přeměny majetkoprávních vztahů k nemovitostem užívaným univerzitou zůstává nadále jednou
z priorit univerzity i pro budoucí období.
Hospodaření školních podniků je adekvátní situaci, jež je
v posledních letech typická pro zemědělský a lesnický
sektor ČR a je provázena obtížemi způsobovanými poměry na trhu i přírodními činiteli. V roce 2009 se tyto problémy dále prohloubily, a to v důsledku extrémního sucha
(SZP Žabčice) i v důsledku odbytové krize, která se projevovala nejen v mimořádném poklesu prodejních cen
všech komodit, ale i v omezení jejich samotné odbytelnosti. Obou školních podniků se nadále dotýkají důsledky legislativy poskytování dotací z evropských i národních
fondů, podle které nelze většinu dotačních titulů uplatnit.
Přes tyto okolnosti jsou hospodářské výsledky k 31.12.2009
obou školních podniků kladné a celkově činí 351 tis. Kč.
Hospodaření ŠLP Křtiny – v hlavní (účelové) činnosti jsou
výnosy vytvořeny dotací na účelovou činnost v částce
1 890 tis. Kč a dotací na genofond ve výši 1 500 tis. Kč.
Náklady na jmenovité úkoly stanovené plánem byly vyčerpány a k 31. 12. 2009 byl hospodářský výsledek hlavní
činnosti vyrovnaný.
Hospodaření v doplňkové (hospodářské) činnosti ŠLP
Křtiny vykázalo v roce 2009 kladný celkový hospodářský
výsledek před zdaněním ve výši 337 tis. Kč.
Hospodářský výsledek se podařilo realizovat při udržení
rezerv na pěstební činnost ve výši 7 500 tis. Kč a posílení sociálního fondu o 800 tis. Kč. Podařilo se zajistit soustředěnou údržbu lesních cest v rozsahu téměř 4 800 tis,
Kč, což je o 1 900 tis. více, než předpokládal plán. Uvedené efekty představují v součtu 10 500 tis. Kč. Hospodaření ŠZP Žabčice – v hlavní činnosti jsou výnosy celého roku tvořeny dotací na účelovou činnost v částce 4 854
tis. Kč a dotací na genofond ve výši 8 166 tis. Kč. Náklady na jmenovité úkoly i na genofond byly k 31. 12. 2009
vyčerpány a hospodářský výsledek hlavní činnosti je
vyrovnaný.

7.3.2 Správa kolejí a menz
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Správa kolejí a menz pokračovala úspěšně již čtvrtým
rokem v rámci univerzity v aplikaci jednotného způsobu
a podmínek pro přidělování lůžek na kolejích. Podrobnější informace o oblasti ubytování a stravování studentů
a zaměstnanců univerzity jsou uvedeny v příslušné kapitole této výroční zprávy.
Správa kolejí a menz zakončila hospodaření roku 2009
kladným hospodářským výsledkem ve výši 5 328 tis. Kč.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činil1 879 tis. Kč.
Z toho hospodaření kolejí vykazovalo zisk 3 895 tis. Kč
a u menz byla ztráta 2 016 tis. Kč. V doplňkové činnosti
byl kladný hospodářský výsledek 3 449 tis. Kč, z toho
u kolejí 3 251 tis.Kč a menz 198 tis. Kč. Doplňková činnost
SKM zahrnuje poskytování stravovacích a ubytovacích
služeb v rámci volných kapacit. Hospodářský výsledek
plánuje SKM použít na posílení fondu reprodukce investičního majetku.

8.1 čestné doktoráty
mendelova univerzita v brně udělila v roce 2009 hodnost doctor honoris causa třem
významným specialistům: prof. ing. mikuláši látečkovi, ph.d., slovenskému specialistu
v oboru tvorba a ochrana krajiny, prof. ing. ladislavu kabátovi, cSc., přednímu slovenskému a evropskému specialistu v oboru využití matematicko-statistických nástrojů v řadě
společenských odvětví a prof. dr. Wulfu a. diepenbrockovi, přednímu německému
specialistovi v oboru Fyziologie polních plodin.

8.2 významné semináře a konference, společenské
a kulturní akce
v roce 2009 bylo uspořádáno 85 vědeckých konferencí, seminářů a jiných odborných,
společenských, kulturních a propagačních akcí na mezinárodní a národní úrovni,
jejichž organizátory nebo spolupořadateli byly fakulty nebo celoškolská pracoviště
(aF/35, ldF/30, peF/2, FrrmS/1, zF/15, bza/2).
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Tabulka č. 8.1 Významné odborné akce, semináře a konference v roce 2009

a G R o n o M I C k á Fa k u lta
termín
konání
2009

Kukuřice v praxi

Ústav výživy zvířat a pícninářství

Ileden

sladovnický ječmen, regulace tvorby, výnosu a kvality

Ústav technologie potravin

únor

XIII. seminář šlechtitelů

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

únor

Odborné vzdělávání a informační činnost
– Využití výsledků pozemkových úprav v zemědělské
praxi

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky + Komora expertů pro integrovanou
prevenci a integrovaný management ve spolupráci s MENDELU

únor–říjen

XIV. Konference o krmivech a výživě hospodářských
zvířat

Ústav výživy zvířat a pícninářství + Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu a sekce krmiv

březen

XXXV. seminář o jakosti potravin a potravinových
surovin – Ingrovy dny

Ústav technologie potravin + společnost pro
výživu, ČaZV + státní zemědělská a potravinářská inspekce + Potravinářská komora ČR + VFU
brno + VÚveL v brně

březen

Odborné vzdělávání a informační činnost
– Eko-agropodnikání se zaměřením na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky + Komora expertů pro integrovanou
produkci a integrovaný management

duben–
listopad

aktuální poznatky v chovu dojeného skotu

Ústav výživy zvířat a pícninářství

květen

Odborné vzdělávání a informační činnost – současnost
a perspektivy environmentálních technik v Evropě

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky + Komora expertů pro integrovanou
prevenci a integrovaný management

květen

Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků
VI.

Ústav technologie potravin + ČaZV – odbor
výživy obyvatelstva jakosti potravin + sZPI +
Potravinářská komora ČR + VFU + VÚVeL brno

květen

Intenzivní program Eramus – additional business
activities in the rural landscape

Ústav chovu a šlechtění zvířat

květen–
červen

IX. Pracovní setkání fyzikálních chemiků
a elektrochemiků

Ústav chemie a biochemie

červen

aktuální poznatky v chovu a šlechtění prasat

Ústav chovu a šlechtění zvířat + VVÚŽ Praha –
oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí +
Moravský svaz vědeckotechnických společností
a poboček

červen

jakost a efektivnost produkce regionálních a malých
pivovarů

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky + Ústav technologie potravin

červen

Národní výstava hospodářských zvířat – odborný
doprovodný program Využití OZE

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky + bVV brno

červen

MZLU pěstitelům 2009

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Ústav agrosystémů a bioklimatologie + Ústav
šlechtění a množení zahradních plodin

červen

Konference Úloha krajinného inženýrství v rozvoji
venkova

Ústav aplikované a krajinné ekologie + Česká
společnost krajinných inženýrů + Českomoravská
komora pro pozemkové úpravy

červen

7. Mezinárodní konference studentů doktorských programů v oboru experimentální biologie

Ústav biologie rostlin + ČsEbR + MU brno + PřF
UK Praha

červen–
červenec

39. Konference EsNa

Ústav biologie rostlin + Ústav molekulární biologie a radiobiologie

srpen

9th International Conference VITaMINs, NUTRI-TION,
DIaGNOsTIC

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
+ Univerzita T. bati ve Zlíně + Radanal Ltd.
Pardubice

srpen–září

8. Konference o hiporehabilitaci

Ústav chovu a šlechtění zvířat + Česká hiporehabilitační společnost

září
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pořadatel, Spolupořadatel,
garant, prezentace

název akce

2009
Den kukuřice 2009

Ústav výživy zvířat a pícninářství + KWS, s.r.o. +
VFS Trading, s.r.o. + Agro Záblatí, s.r.o.

IX.09

Management travních porostů krasových oblastí,
mezinár. konference

Ústav výživy zvířat a pícninářství + Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR + Správa CHKO
Moravský kras + ZESPÓL parków krajobrazowych
wojewódstwa slaskiego + Správa jeskyní ČR

září

Aktuální poznatky z oblasti ekologie trávníků

Ústav výživy zvířat a pícninářství

září

XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

září

Pícninářské dny ve VPS Vatín

Ústav výživy zvířat a pícninářství

září

Mezinárodní setkání uživatelů geografických
informačních systémů

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky + GEPRO Praha + Atlas Praha

září

Ústav zemědělské, potravinářské a environmen
Odborný seminář o kukuřici a bioplynu

tální techniky + JčU v Českých Budějovicích +
firma KWS

září

Mendel Lectures – Frontiers of Biotechnology

Ústav molekulární biologie a radiobiologie

listopad–
prosinec

Pokroky v biotechnologiích a jejich aplikace

Ústav molekulární biologie a radiobiologie

listopad–
prosinec

VII. Medzinarodowe Wasztaty Akademickie
Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Zycie

Agronomická fakulta + Polytechnika Opolska +
Centrum Onkologii

září

Patogeny a škůdci okrasných rostlin ve skutečné
velikosti

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

září

15. Odborný seminář s mezin. účastí Aktuální otázky
pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

listopad

Nové poznatky pro udržitelný management trávníků
(Zimní škola greenkeeperů)

Ústav výživy zvířat a pícninářství + Moravský
svaz vědeckotechnických společností a poboček
+ Agentura AMVIS

prosinec

60 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství + Ichtyologická sekce Ćeské zoologické
společnosti

prosinec

Pořadatel, spolupořadatel,
garant, prezentace

Termín
konání
2009

Worshop se zástupci středních škol

Ústav šlechtění a množení zahr. rostlin

březen

Atrium pavilonu Q v představách studentů oboru zahr.
a kraj. architektury

Ústav zahradní a krajin. architektury

duben–
červen

Rose 2009 – odborná vinařská konference s mezin.
účastí

Ústav posklizňové technologie zahradnických
produktů + Enolog.cz

duben

Worshop Skladování a marketing ovoce

Ústav posklizňové technologie zahradnických
produktů + Ovocnářská unie ČR + Svaz skladovatelů ovoce

květen

Mezinárodní vinohradnická konference a 3. vinohradnický den SOME

Ústav zahradnické techniky + SOME Jindř. Hradec

červen

Letní škola mA metropolis with a green heart

ZF MENDELU + Univerzita Komenského Bratislava + Slovenská technická univerzita Bratislava

červenec

Zdravotní stav meruňkových výsadeb – pracovní
seminář spojený s výstavou meruněk a broskvoní

Ústav ovocnictví

červenec

Z A H R A D N I C KÁ F AKULTA
Název akce

Ústav vinohradnictví a vinařství + EVIRS Pezinok

srpen

ZF MZLU v Brně

září

Kolokvium krajinářských kateder

Ústav zahradní a krajin. architektury

září

Den techniky HONDA – malá mechanizace (odborný
seminář s předváděním strojů v zámec. parku v Lednici)

Ústav zahradnické techniky + HONDA C

říjen
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Slovak Wine Academy Pezinok
Trendy a tradice 2009

2009
Trávníky 2009 – zeleň v suchých oblastech ČR

ZF + Český hydrometeorologický ústav + VUT
brno + Výzkumný ústav pícninářský Troubsko +
agrotis Trávníky, s.r.o. + agentura bonus

říjen

Workshop Vladimíra sitty

Ústav zahradní a krajinářské architektury

říjen

hledání řeky svratky

Ústav zahradní a krajinářské architektury

prosinec

Teorie architektury – prof. Petr Pelčák

Ústav zahradní a krajinářské architektury

prosinec

pořadatel, Spolupořadatel,
garant, prezentace

termín
konání
2009

stav a perspektivy rozvoje hospodářské úpravy lesů v ČR

Ústav hospodářské úpravy lesů

leden

sustainable management of natural resources in the
drylands of East africa and arabia – mez. konf.

Ústav lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie

únor

Oceňování dřevin – odb. seminář

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
(podíl)

únor

10. setkání uživatelů GIs IDRIsI v ČR a sR

Ústav geoinformačních technologií

březen

Mezinárodní veletrh Mobitex – expozice Vize.

Ústav nábytku, designu a bydlení

březen

Veletrh pracovních příležitostí LDF – setkání studentů
s potenciálními zaměstnavateli

děkanát fakulty

březen

Lesnická všestrannost – Mezinárod. soutěž posluchačů lesnických fakult

děkanát fakulty

březen

Nízké a střední lesy v krajině – odb. seminář

Ústav lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie

duben

Lesnictví a podnikatelské prostředí – odb. seminář

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

květen

Tvorba a ochrana krajiny Chřibů – konf. k podpoře
stability a funkcí krajiny Chřibů a okolí

Ústav tvorby a ochrany krajiny

květen

Rekreační jezdectví: hrozby a příležitosti pro lesní hospodářství, ochranu přírody a místní samosprávu (seminář)

Ústav tvorby a ochrany krajiny

květen

Projekt OPRLZ Vzdělávejte se – rekvalifi kační kurz

Ústav základního zpracování dřeva

květen

ÚsEs zelená páteř krajiny – Tradiční konference

Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

září

Obnova lesa v imisních oblastech – mezinár. konf.

Ústav zakládání a pěstění lesů

září

Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania
lesov. Mezinár. konf. Zvolen, Národné lesnické
centrum 2009

Ústav zakládání a pěstění lesů spolupořadatel

září

The European Forest based Technology Platform,
setkání tuzemských a zahraničních odborníků

děkanát fakulty

říjen

slavnostní zasedání VR LDF k 90. výročí univerzity

děkanát fakulty

říjen

Nové trendy ekosystémového výzkumu. seminář
s mezinár. účastí ke 40. výročí ústavu

Ústav ekologie lesa

říjen

Wood-Tec 2009. Prezentace ústavu a jeho činnosti
na veletrhu + doprovodný program

Ústav nauky o dřevě

říjen

Wood-Tec 2009. Prezentace ústavu a jeho činnosti
na veletrhu + doprovodný program

Ústav nábytku, designu a bydlení

říjen

Wood-Tec 2009. Prezentace ústavu a jeho činnosti
na veletrhu + doprovodný program

Ústav základního zpracování dřeva

říjen

Dřevo – nedílná součást udržitelného rozvoje.
Odb. doprovodný program veletrhu Wood-Tec 2009
a prezentace fakulty a jejích činností

Ústav základního zpracování dřeva

říjen

Forest based sector

LDF, FaO, EFI

říjen

Dřevo – nedílná součást udržitelného rozvoje.
Odb. doprovodný program veletrhu Wood-Tec 2009
a prezentace fakulty a jejích činností

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

říjen

název akce
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l E s n I C k á a D Ř E Va Ř s k á Fa k u lta

2009
Pedologie a 21. st. – Odb. seminář zaměřený na minulost, současnost a perspektivy pedologických výzkumů

Ústav geologie a pedologie

listopad

Geobiocenologie a její aplikace – tradiční konference

Ústav lesnické botaniky, dendrologie
a geobiocenologie

listopad

Lidé, stavby a příroda – Mezinár. konference zaměřená
na ekonomiku, problematiku tvorby a ochrany přírody

Ústav tvorby a ochrany krajiny

listopad

Cena profesora Halabaly 2009 – Tradiční soutěž
studentských prací

Ústav nábytku, designu a bydlení

listopad

Synergies and trade-offs between production and
selected ecological services in relation to Norway
spruce management. Seminář pro doktorandy.

Ústav ekologie lesa

listopad

Mongolia 2009 – Mezinár. konference zaměřená
na perspektivy v geologickém, hydrogeologickém
a pedologickém výzkumu

Ústav geologie a pedologie

listopad

Pořadatel, spolupořadatel,
garant, prezentace

Termín
konání
2009

Firma a konkurenční prostředí 2009

děkanát fakulty

březen

Slavnostní zasedání VR k výročí fakulty

děkanát fakulty

březen

Financial Crisis: Institutions and Policies. Mezinár.
konference

Výzkumné centrum fakulty

listopad

P R O V O Z N Ě E KONO M I C KÁ F AKULTA
Název akce

F AKULTA R E G I ONÁLNÍ H O R O Z V O J E A M E Z I NÁ R O D NÍ C H STU D I Í
Pořadatel, spolupořadatel,
garant, prezentace

Termín
konání
2009

děkanát fakulty

říjen

Pořadatel, spolupořadatel,
garant, prezentace

Termín
konání
2009

Botanická zahrada a arboretum

květen

Barvy podzimu

Botanická zahrada a arboretum

září

Slavnostní zasedání VR MZLU v Brně k 90. výročí

rektorát univerzity

říjen

Název akce
Region v rozvoji společnosti

R E KTO R ÁT
Název akce
IRIS 2009

univerzita v Brně), Medaile Mendelovy univerzity v Brně
in memoriam (prof. Sojka, prof. Tvrdoň), Pamětní listiny
(ČZU v Praze, JčU v Českých Budějovicích, VFU Brno,
SPU v Nitře a TU ve Zvolenu).
Diploma, Uznání a Pamětní listiny byly předány na výročních zasedáních vědeckých rad fakult a ICV (18. září 2009
Agronomická fakulta, 25. září 2009 Zahradnická fakulta,
8. října 2009 Lesnická a dřevařská fakulta, 22. října 2009
Institut celoživotního vzdělávání); ocenění navrženým
z Provozně ekonomické fakulty (výroční vědecká rada
proběhla již 12. března 2009), z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií z rektorátu a celoškolských
pracovišť předána malým slavnostním aktem na zasedání univerzitní vědecké rady dne 29. září 2009.

Akce konané v průběhu roku 2009 při příležitosti 90. výročí založení univerzity (konference, semináře, slavnostní
zasedání vědeckých rad univerzity, fakult a VÚ ICV, kulturní a společenské akce – výstavy, koncerty, divadelní
představení) – viz http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_verejnost_media/kalendarium
Udělení čestných ocenění
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Na slavnostním zasedání Vědecké rady univerzity dne
20. října 2009 byla předána nejvyšší ocenění, tj. čestná
vědecká hodnost (prof. Diepenbrock/SRN, prof. Kabát/
SR), Medaile Mendelovy v Brně (prof. Tukiendorf/Polsko,
prof. Hager/BOKU Vídeň, prof. Vachůn/ZF Mendelova

2009
Kulturní a společenské akce

částí celostátně závazné evidence archiválií, veřejně
přístupné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
V roce 2009 bylo založeno osm nových fondů a zpracováno 4,68 bm archivního materiálu.
V únoru 2008 probíhalo v archivu akreditační řízení pro
udělení statutu veřejného specializovaného archivu podle zákona o archivnictví a spisové službě. Akreditační
komise MV ČR správní řízení z důvodu nevyhovujícího
mikroklimatu v depozitáři a nebezpečí poškození uložených
archiválií přerušila a stanovila jednoroční odklad pro
odstranění tohoto problému. Byl řešen pomocí rozvojového projektu Klimatizace univerzitního archivu, jež byl realizován v polovině roku 2009, zkušební provoz byl ukončen
v srpnu 2009. Upravený tepelný a vlhkostní režim však
nadále neodpovídá požadovaným parametrům, a proto
akreditační řízení archivu nebylo v závěru roku obnoveno.
V rámci předarchivní péče řešil archiv v roce 2009 koncepční a metodické problémy: vypracoval analýzu současného stavu a návrh na řešení e-spisové služby (ERMS);
oponoval aplikaci UIS Elektronický podací deník a spisová služba, k níž vypracoval nové zadání; posuzoval skartaci a ukládání zdravotní dokumentace závodního lékaře;
oponoval návrh směrnice o archivaci projektů ze strukturálních fondů EU; hodnotil ukládání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (diplomové, disertační,
rigorózní) a habilitačních prací; vypracoval metodiku
vyřizování agendy odškodnění vyloučených studentů
z politických důvodů (Nařízení vlády č.122/2009 Sb.).
Ve skartačním řízení bylo v roce 2009 převzato celkem
58,02 bm dokumentů včetně archiválií.
Pro správní, výzkumné, pedagogické, kulturní a osvětové
účely vybavil archiv 144 žádostí, vystavil 23 potvrzení pro
účely odškodění studentům vyloučených v letech 1948–
1956 z politických důvodů. Vypracoval 58 rešerší, zapůjčil 160 dokumentů z archivních fondů a vyhledal 505
dokumentů a fotografií pro přípravu výstavy k 90. výročí
univerzity. Provedl revizi knihovního fondu příruční knihovny, spolupracoval s emeritním rektorem VŠZ v Brně prof.
Vyskotem na přípravě vydání jeho pamětí a sbírky básní.
Pro výstavu k 90. výročí založení univerzity vypracoval
libreto, provedl výběr písemných i fotografických dokumentů na výstavní panely.
Archiv je zapojen do projektu AV ČR Biografický slovník
českých zemí a badatelského projektu Zmizelé elity: Vědci a intelektuálové z českých zemi jako oběti nacistické
perzekuce 1939–1945. Participoval na vydání tematické
publikace Vysokoškolské statky univerzity a publikace
k historii zahradnického učení v Lednici.

VIII. Reprezentační ples univerzity, 20. února 2009, hotel
Voroněž, akce pro přibližně 600 osob včetně bohaté
tomboly (400 cen)
Divadelní přestavení Labutí jezero P. I. Čajkovského,
Janáčkovo divadlo v Brně, 20. října 2009 včetně rautu
(akce pro přibližně 1 100 osob)
Koncert Chvění – suita dialogů, Janáčkovo divadlo v Brně,
29. listopadu 2009 (akce pro přibližně 1 100 osob)
Svatohubertské slavnosti, Křtiny, 7.–8. listopadu 2009,
akce pro 120
Adventní koncert, 17. prosince 2009, Křtiny, akce pro 300
osob
Publikace Mendelu, škola jako lusk
(česká a anglická mutace)
Nová reprezentativní publikace o univerzitě vydaná v souvislosti s výstavou k 90. výročí založení Mendelovy univerzity v rámci jednotné grafické řady publikací a tisků
vydávaných v roce 2009
Výstava v Technickém muzeu města Brna
Mendelu, škola jako lusk
Od podzimu 2008 probíhala intenzivní příprava výstavy
k 90. výročí založení univerzity s názvem Mendelu, škola
jako lusk. Hlavním cílem výstavy bylo seznámit laickou
i odbornou veřejnost zajímavou a interaktivní formou
s proměnami univerzity v průběhu času, především s historií vzniku a jejím vývojem. Výstavu shlédlo v průběhu
jejího trvání (3. června–1. listopadu 2009) přes 11 000
návštěvníků. Tento počet překračuje o 20 % průměrnou
návštěvnost Technického muzea v Brně ve stejném období. Zásluhu na tom má dobrá propagace výstavy, která
byla zajištěna ve spolupráci s mediálními partnery (spoty
v ČT, letáčky v dopravních prostředcích, články v denících, soutěže v rozhlasových stanicích atd.).
Forma a design výstavy, který vytvořili studenti Zahradnické fakulty pod vedením Ing. Jiřího Martínka, Ph.D.,
oslovila i odborníky z muzeologického oboru. Design výstavy byl přihlášen do celonárodní soutěže.
Výstavu Mendelu, škola jako lusk, první v historii univerzity, lze hodnotit pozitivně, což dokládají anketní lístky,
e-průzkum mezi studenty a zaměstnanci univerzity a postřehy návštěvníků zaznamenané v návštěvní knize.
Výstavy v minigalerii Hrášek

8.4 Činnost Správní rady

V roce 2009 se v nově zřízené minigalerii Hrášek v prostorách pavilonu O uskutečnily dvě výstavy: výstavu fotografií Krajiny a stavby nejen Jižní Moravy uspořádala tvůrčí skupina 993 SIL, resp. Stavební odbor univerzity, na
druhé výstavě s názvem Krajina a les vystavoval olejomalby jeden z nejstarších absolventů univerzity Ing. Jan Jaroš.

V roce 2009 se konala čtyři zasedání (21. dubna, 28. července, 10. listopadu a 15. prosince) a dvě korespondenční hlasování (1. června a 22. září) Správní rady univerzity,
na kterých bylo projednáno a schváleno:
– Výroční zpráva o činnosti v roce 2008
– Výroční zpráva o hospodaření v roce 2008
– Čerpání rozpočtu za rok 2008
– Rozpočet pro rok 2009
– Řízení ke jmenování profesorem
– Udělení čestné vědecké hodnosti
–	Hodnocení činnosti v roce 2009
– Udělení předchozího písemného souhlasu k právním
úkonům univerzity (tj. převody nemovitostí formou
prodeje nebo směny a zřizování věcného břemene).

8.3 Archiv
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V archivu univerzity je uložena historická dokumentace
od založení Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919
až do současnosti Mendelovy univerzity v Brně.
Pracoviště spravuje 1337 bm archiválií (k 31. 12. 2009),
což představuje 133 archivních fondů a sbírek evidovaných v listech NAD (národní archivní dědictví). Jsou sou-

9.1 Shrnutí podstatných skutečností z jednotlivých
kapitol výroční zprávy
mendelova univerzita v brně naplňuje základní cíle stanovené dlouhodobým
záměrem mšmt čr v oblasti zvýšeného otevření studijních příležitostí zájemcům
o bakalářské studium, stejně jako v oblasti inovací a zvyšování kvality vzdělávací
činnosti univerzity. základním posláním univerzity je kvalitní výuka studentů,
společně s optimálním, efektivním a účinným zapojením do vědecko-výzkumné
činnosti.

9
ZáVěR

2009
Vzdělávací činnost

Uvedené závěry jsou shrnuty ve strategických dokumentech, které univerzita připravuje pro další období ve svém
střednědobém strategickém plánu. Výsledkem analýzy je
rovněž Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2010.

Univerzita nabízí velkou šíři studijních programů a reaguje vývojem studijní nabídky na trh práce. Posluchači jsou
ve stále větší míře vybavováni kompetencemi v oblasti
řízení lidských zdrojů, informačních technologií, cizích
jazyků. Přesto zde přetrvávají patrné rezervy.
Prohlubuje se role celoživotního vzdělávání, ve kterém
aktivně působí vysokoškolský ústav Institut celoživotního
vzdělávání. Zájem o Univerzitu třetího věku značně přesahuje možnosti nabídky.
Excelence akademických činností je podporována rozvojem jedinečných studijních programů, které přispívají
k profilaci univerzity. Rozvíjí se spolupráce s partnerskými školami v rámci regionálního školství. Vzájemná informovanost je nezbytná pro adekvátní přístup k přijímacímu
řízení a zajištění snadnějšího vstupu uchazečů do vysokoškolského studia.
Mezi klíčové úkoly je řazen kvalifikační růst akademických
pracovníků. Plán vývoje kvalifikační struktury do roku 2010
je naplňován, s cílem dosažení optimálního poměru mezi
počty profesorů, docentů a asistentů (1:2:3).
Pozornost je věnována znevýhodněným skupinám studentů, zpřístupňování prostor k jejich využití nadále pokračuje. Podpora talentovaným posluchačům je řešena více
vhodnými nástroji.
Univerzitní informační systém, který napomáhá všem uživatelům ke zvládání jejich rolí, je kontinuálně rozvíjen v dalších
oblastech pro podporu excelence akademických činností.

Zahraniční styky
Úsek zahraničních styků zahrnuje širokou škálu aktivit,
tj. navazování a realizace dvoustranných dohod o spolupráci, účast v programech EU, účast v projektech rozvojové pomoci, výměna studentů i učitelů v rámci stipendijních programů evropských i mimoevropských států, účast
na mezinárodních výzkumných programech, zapojení do
výzkumu v rámci grantových agentur i programů EU, účast
v mezinárodních tematických sítích, propagace univerzity na mezinárodních vzdělávacích veletrzích, rozvoj institutu zahraničních studentů samoplátců a s tím spojená
agenda, pořádání mezinárodních vědeckých konferencí.
Účelová činnost
Účelová činnost školních podniků je univerzitou trvale
považována za stěžejní důvod a náplň jejich existence,
a podniky jsou proto chápány jako nedílná organizační
součást univerzity. Kvantitativní i kvalitativní ukazatele
účelové činnosti mají progresivní charakter. Jmenovité
úkoly účelové činnosti jsou plněny věcně i finančně, čerpání a účtování nákladů je v souladu s předpisy o účelové
činnosti i genofondu a se schváleným plánem pro rok 2009.
Hospodaření školních podniků skončilo k 31. 12. 2009
jako vyrovnané či mírně ziskové, zvládlo vliv souběhu
několika nepříznivých vnějších faktorů (nepříznivé klimatické vlivy, poklesy prodejních cen komodit, nárůsty cen
vstupů aj.) v podmínkách zostřující se konkurence po
vstupu ČR do EU. Situaci v hospodaření školních podniků
lze pro příští období označit jako napjatou a značně závislou na vnějších ekonomických vlivech (situace na trhu
s komoditami – zejména jejich cena a odbytelnost, ceny
vstupů atd.). Univerzita proto bude dbát na průběžnou
kontrolu ekonomické situace na podnicích a bude požadovat po jejich managementu předkládání účinných návrhů
na opatření vedoucí k udržitelnosti jejich provozu.
Významným problémem, který je třeba řešit, zůstává
nerovné postavení školních podniků vzhledem k ostatním
zemědělským i lesním podnikům v České republice, které spočívá v administrativně omezeném přístupu ke zdrojům finančních prostředků zejména z EU, podporujících
podnikatelskou činnost např. formou poskytování dotací
na pořizování investic. Univerzita vyvíjí soustavnou snahu
změnit tuto situaci a předkládá příslušným institucím rozklady a žádosti o změnu současného stavu, zatím však bez
pozitivního výsledku. Univerzita by proto velmi přivítala
účinnou pomoc MŠMT ČR při řešení tohoto problému.

Vědecko-výzkumná činnost
Závěry vnitřního i vnějšího hodnocení, vyhodnocené plnění Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity 2000–2005
a swot analýza, vyhodnocení silných a slabých stránek
vědecko-výzkumné činnosti univerzity, příležitostí a rizik
výzkumu Mendelovy univerzity se staly východiskem pro
zpracování nového Dlouhodobého záměru univerzity pro
období 2006 –2010. Dalším výsledkem hodnocení byly
aktualizace Dlouhodobého záměru univerzity na roky
2006–2009.
Hodnocení vědecko-výzkumné činnosti univerzity vychází z analýzy stavu a vývoje těchto aktivit za delší časový
úsek. Vyplývá z něj, že vědecko-výzkumná činnost se
rozvíjí značným tempem jak v oblasti počtu a finančního
rozsahu projektů, tak i z pohledu počtu výstupů vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých pracovníků univerzity.
Je však otázkou, zda zaznamenaný rozvoj je dostačující
ve srovnání s vnějším prostředím. Objevují se také nové
příležitosti, které usnadňují zvyšování výkonnosti univerzity ve vědě, ovšem efektivita zapojení do nich může být
dalším kritériem.
Závěry hodnocení lze formulovat do základních strategických cílů univerzity:
– Cíleně se zaměřit na podporu administrace velkých
a mezinárodních projektů.
– Zvýšit podíl vícezdrojového financování vědeckovýzkumné činnosti.
– V souvislosti s rozvojem kvalifikační struktury zlepšit
zapojování pracovníků do mezinárodních týmů.
– Kvalitativně zvýšit publikační aktivitu akademických
pracovníků.
– Nadále rozvíjet přímou spolupráci s praxí.
– Zvýšit schopnost propagace a popularizace úspěchů
vědecko-výzkumné činnosti univerzity.

Ekonomika, zaměstnanost, majetek
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Z resortu školství dosáhl v roce 2009 objem rozpočtu
univerzity 928,547 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2008,
kdy činil 897,7 mil. Kč, představuje nárůst o 3,43 %. Normativy na jednoho studenta byly v roce 2009 vypočítány
ze základního normativu 34 325 Kč stejnými koeficienty
náročnosti jednotlivých studijních programů jako v předchozích letech. Příspěvek na vzdělávací činnost v roce
2008 činil 617,083 mil. Kč, v roce 2009 626,231 mil. Kč,
což představuje nárůst o 1,48 %. I přes racionální opat-

2009
9.2.2 Vědecko-výzkumná činnost

ření v hospodaření univerzity by vývoj zdrojů ze státního
rozpočtu nestačil pokrýt potřeby financování činnosti
univerzity, pokud by nezískala dodatečně zdroje z grantových agentur a z příjmů hlavní a doplňkové činnosti.
Dodatečně zdroje v roce 2009 dosáhly 190,729 mil. Kč.
Ve srovnání s rokem 2008, kdy celkový objem dodatečných zdrojů byl 234,043 mil. Kč, došlo ke snížení o 18,51 %.
Dodatečné zdroje roku 2008 zahrnují výnos z prodeje
nemovitého majetku ve výši 45 mil. Kč; bez těchto výnosů
jsou dodatečné zdroje roku 2009 na stejné úrovni. Udržení,
případně rozší ření těchto zdrojů, je stěžejní otázkou
finanční stability univerzity v příštích letech.
Průměrná mzda učitelů dosáhla v tomto roce 39 643 Kč,
průměrná mzda všech zaměstnanců 31 727 Kč. V roce
2009 dosahuje podíl mezd a s nimi vázaných ostatních
osobních nákladů na neinvestičních v ýdajích školy
66,05 %. Tím je vytvořen již zcela minimální prostor pro
zajištění provozu, údržby a zvelebování majetku.
Průměrná zaměstnanost v roce 2009 činila 1 119 přepočtených pracovníků, z toho 493 učitelů. Zvýšení počtu
přepočtených pracovníků oproti předchozímu roku je
odůvodněno většími výkony v pedagogické i vědeckovýzkumné oblasti.
Oblastí stavebního rozvoje a materiálně technického
vybavení v roce 2009 se podrobně zabývá Výroční zpráva o hospodaření v roce 2009.

Silné stránky
– vyvinutá flexibilita univerzity, využití nových příležitostí
– cílený zájem a úsilí o dosažení evropského rozměru
a internacionalizace univerzity
– trvalé zvyšování úrovně infrastruktury, informačních
a komunikačních technologií, vývoj a zprovoznění
Univerzitního informačního systému (oblast ekonomická, pedagogická, výzkumná)
– dobře vybudované vazby na externí partnery, místní
a regionální správu
– tradice vysokoškolského badatelského výzkumu
– výrazná aktivita vědeckých pracovníků o získání
grantové podpory výzkumu (v rámci českých vysokých
škol) a solidní zvýšení finančních možností výzkumu
z tohoto zdroje)
– etablování několika unikátních výzkumných pracovišť
(Laboratoř molekulární embryologie, Signální dráhy
u rostlin, Ústav ekologie lesa, výzkumná centra) a pracovišť speciálních (pracoviště nukleárních metod,
genová banka, ústav chemie a biochemie, výzkumná
centra a výzkumné záměry univerzity)
– plynulé zavádění výsledků výzkumu do vzdělávání
– posílení a využití vědeckého potenciálu mladé generace.
Slabé stránky
– adekvátnost lidských zdrojů: přetrvává vysoká věková
struktura kategorií docent a profesor
– nevyváženost výzkumné činnosti v rámci fakult a ústavů spojená s nízkou mírou vzájemné komunikace
a kooperace
– nízké zapojení do mezinárodních evropských programů
– vysoký stupeň závislosti univerzitního výzkumu na
jeho financování ze státních zdrojů.
Příležitosti lze využít naplňováním těchto úkolů
– flexibilitu univerzity systémově posilovat monitorováním trendů v oblastech zájmu
– poměrně dobře vybudované vazby na externí partnery, místní a regionální správu podporovat jako výrazně
akcentovaný záměr v této oblasti a jako výraz flexibility univerzity
– zvyšovat motivace mladých vědeckých pracovníků
k setrvání na univerzitě po ukončení vědecké přípravy
– výraznější publikační aktivity v zahraničních vědeckých časopisech s IF
– úspěšné výzkumné pracovníky v grantovém systému
motivovat pro týmovou práci v evropských výzkumných programech
– podpora rozvoje lidských zdrojů a infrastruktury prostřednictvím operačních programů
– internacionalizace vědy, podnícení zájmu zahraničních
institucí o zapojení našich odborníků při přípravě
mezinárodních projektů
– využít zvyšující se význam kvalitativních ukazatelů při
hodnocení výstupů výzkumu a vývoje (tradiční univerzity jsou tomuto trendu lépe připraveny).

9.2 SWOT analýza
(S/silné stránky, W/slabé stránky,
O/příležitosti, T/hrozby), zásadní
problémy v činnosti univerzity
a možnosti jejich řešení
Analýza silných a slabých stránek vzdělávacích, výzkumných a řídích činností univerzity je prováděna implicitně,
jako součást měsíčních analyticky strukturovaných zpráv
o aktivitách fakulty a univerzity pro jednání grémií kolegia
děkana a kolegia rektora a tematicky zaměřeným programem vědeckých rad fakult i univerzity.

9.2.1 Vzdělávací činnost
Silné stránky
– široké spektrum vzdělávací nabídky
– zvyšující se zájem uchazečů o studium na univerzitě
– kvalifikované personální zázemí pro zajištění kvality
a excelence akademických činností
– vlastní Univerzitní informační systém uplatnitelný i vně
univerzity
– rozvoj celoživotního učení a podpora e-learningu
– výborné zázemí pro ubytování studentů.
Slabé stránky
– nedostatečná věková struktura akademických pracovníků a nevyrovnaný poměr mezi jednotlivými kvalifikačními stupni
– nadměrném zatížení pedagogů přímou výukou.
Rizika
– nedostatečná pozornost věnovaná restrukturalizaci
studijních oborů z okraje zájmu uchazečů.

9.2.3 Zahraniční činnost
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Silné stránky
– internacionalizace jako priorita univerzity
– postupný rozvoj nabídek ucelených anglických programů na fakultách
– vyvážená centralizace a decentralizace struktury zahraniční činnosti

2009
–

stabilně se rozšiřující nabídka zahraničních partnerů
v rámci Evropy i mimo ni
– finanční podpora v rámci zdrojů MŠMT ČR a EU
– existence řady programů/projektů pro podporu internacionalizace univerzity.
Slabé stránky
– nedostatečné personální vybavení zahraniční kanceláře rektorátu pro mobilitu studentů (incoming, outgoing) v programu LLP Erasmus
– nedostatečná znalost anglického jazyka akademických pracovníků a z toho vyplývající nezájem o výjezdy do zahraničí, které souvisejí s přímou výukou
– slabá nabídka partnerů z Velké Británie.

gramy, programy reprodukce majetku (programové financování), výzkumné záměry, rozvojové programy, Fond
rozvoje vysokých škol a mezinárodní programy.
Slabé stránky
Omezený objem vlastních finančních prostředků a prostředků ze státního rozpočtu, neúspěšnost projektů podaných v rámci uvedených programů.
Příležitosti
Pro investiční výstavbu, včetně zařízení a přístrojového
vybavení využít financování z více zdrojů, pokračovat
v realizaci rozestavěných stavebních akcí a zajistit jejich
dokončení ve stanoveném termínu, další odsouhlasené
akce zahajovat po jejich věcném schválení, včetně schválení a zajištění zdroje financování.

9.2.4 Ekonomické řízení
9.2.6 Rozbor hlavních úseků činnosti
univerzity v roce 2009
pak současně naznačuje problematiku, na kterou je nezbytné soustředit pozornost, tj.:

Silné stránky
Rozpočet univerzity je základním nástrojem ekonomického řízení, který je v souladu se schváleným Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti univerzity pro období let
2006−2010 a jeho aktualizace pro rok 2009. Při sestavení rozpočtu na úrovni univerzity jsou použity přímé zdroje,
a to dotace a příspěvek ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT ČR. Nepřímé univerzitní zdroje jsou do rozpočtu zapojeny v případě, že přímé zdroje rozpočtu
nepokryjí náklady v potřebném rozsahu. V rozpočtu univerzity a jeho správě byly řešeny vlivy legislativních změn,
rozpočtových pravidel a vývoje cen. Základem pro sestavení rozpočtu je určení výchozích zdrojů rozpočtu ve
struktuře dotací a příspěvku státního rozpočtu a podílu
organizačních součástí na jejich získání. Univerzita centrálně uplatňuje princip odděleného účtování, vykazování
a sledování dle druhů příspěvku a dotací v členění osobní náklady a z nich mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění a dále ostatní neinvestiční prostředky a investiční náklady. Realizací Mzdového
předpisu univerzita zajišťuje jednotné řízení mzdové politiky a ovlivňuje optimální poměr mezi osobními náklady
a ostatními neinvestičními prostředky.
Slabé stránky
Rozdílnost názorů na optimální výši nákladů činností
zabezpečovaných univerzitou jako celkem v době přípravy a schvalování rozpočtu a v průběhu roku, což se projevuje zvýšením požadavků na rozsah a kvalitu těchto
činností ze strany organizačních součástí, které nejsou
kryty finančními prostředky z rozpočtu.
Příležitosti
Trvale je nutno pracovat na optimálním stavu centralizace
a decentralizace činností, jejich obsahu a s tím souvisejících nákladů. Pokračovat v činnosti projektového týmu
zaměřené na změny pravidel tvorby rozpočtu, zejména
na oddělení režijních nákladů celoškolských a rektorátních
pracovišť od nákladů fakult a vysokoškolského ústavu,
které celoškolská a rektorátní pracoviště pouze obhospodařují z efektivních a ekonomických důvodů, dále na
zpřesňování metodiky rozpočtování a přiblížení se k modelu přímých nákladů (fullcost).

Rozvoj materiálně technické základny
• Pokračovat v realizaci rozestavěných stavebních akcí
• Dokončit akce ve stanoveném termínu
• Zahájit další odsouhlasené akce na základě jejich věcného schválení, včetně schválení zdroje financování
• Připravovat projekty obsažené ve výše uvedených materiálech
• Získat nové kapacity pro rozvoj univerzity.
Podpora vlastní ediční činnosti univerzity
v ekonomicky únosném rozsahu
Zahájení modernizace Edičního střediska univerzity v souladu s potřebami vydavatelské činnosti a šířením výsledků výzkumu a vývoje. Je nutno podporovat účast v konsorciích (program Ngot) za účelem získání licencí pro přístup
k dalším bibliografickým a plnotextovým databázím.
Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti
vysokoškolského vzdělávání
• Dokončit revizi stávajícího zatížení studentů na úrovni
jednotlivých předmětů jako základního předpokladu implementace Evropského systému transferu kreditů (ECTS) na
Mendelově univerzitě v Brně pro oblast kvantifikace hodinové zátěže studentů spojené s absolvováním jednotlivých
předmětů, při naplnění profilem absolventa požadovaných
všeobecných a oborově specifických kompetencí.
• Požádat koncem roku 2010 o ECTS label.
• V souladu s trendem stále většího otevírání se univerzity mezinárodnímu prostředí koncipovat nové individuální
studijní plány studentů v doktorských studijních programech tak, aby se výrazně zvýšil počet studentů absolvujících část studia v zahraničí.
• Organizovat aktivity v rámci smluv o přímé spolupráci,
které má univerzita uzavřeny se zahraničními partnerskými univerzitami, včetně výměn studentů a učitelů, vyhledávání nových partnerů a uzavírání nových smluv.
• Příprava podkladů pro akreditaci nových bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Mendelově univerzitě v Brně v angličtině.
• Připravit joint/double degree programy.
• Zvyšovat kvalitu péče o přijíždějící zahraniční studenty.
• Podporovat nadané sociálně slabé studenty z rozvojových zemí.
• Podporovat rozvoj institutu zahraničních hostujících
profesorů.

9.2.5 Rozvoj materiálně technické základny
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Silné stránky
Využití vícezdrojového financování, a to vlastní zdroje,
dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, operační pro-

2009
• Podporovat zvyšování počtu zahraničních studentů
studujících na Mendelově univerzitě v Brně.
• Podporovat organizaci seminářů, konferencí, intenzivních kurzů, případně jiných vědeckých setkání pro výměnu poznatků a zkušeností, organizovaných univerzitou
samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi
a účast akademických pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech, realizujících výměnu vědeckých
poznatků a zkušeností.
• Vyhledávat možnosti zapojení univerzity do programů
zaměřených na spolupráci v rámci zemí EU i v rámci zemí
mimo EU a tuto spolupráci organizovat.
• Prezentovat univerzitu na mezinárodních studentských
veletrzích.
• Podporovat mobilitu domácích studentů, akademických
a administrativních pracovníků.
• Zapojovat se do projektů rozvojové pomoci.
• Zajistit komplexní podporu mezinárodním mobilitám
akademických pracovníků a studentů v rámci UIS.

výzkumu se studenty denního i doktorského studia, zkvalitnit vědeckou výchovu talentovaných studentů v doktorských studijních programech a posílit úlohu mladých
talentovaných vědeckých pracovníků, kteří tvoří základnu
akademického sboru.
Podpora dalšího a celoživotního vzdělávání
v Univerzitním informačním systému
• Projekt si klade za cíl vybudovat v prostředí Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně
nástroje podporující jak specifickou podoblast vzdělávání na U3V, tak méně tradiční způsoby vzdělávání formou
kvalifikačních či rekvalifikačních kurzů, které jsou alternativou k prezenčnímu studiu. V tomto směru dokážou
informační technologie nabídnout prostředky k rozvoji
nových vzdělávacích technologií, které mohou být využity při dosažení vytyčeného cíle.
• Účelem projektu je zejména dosažení vyšší úrovně efektivity při správě netradičních forem studií od podání přihlášky ke studiu, přes správu studia v jeho průběhu, až
po realizaci osvědčení o absolvování studia a jeho ukončení. Potřeby implementace podpory zmíněných forem
studií vyplývají z neustále se prodlužujícího aktivního
života seniorů a jejich potřebě celoživotního vzdělávání.

Přizpůsobení Univerzitního informačního systému
zdravotně handicapovaným uživatelům
• Umožnit a podpořit snadný přístup handicapovaných
uživatelů k informacím, funkcím a jednotlivým aplikacím
Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně a vytvořit prostor pro snazší integraci znevýhodněných osob do života univerzity.
• Projekt integruje metodiku přístupnosti obsahu do životního cyklu vývoje UIS. Z pohledu uživatelů systému posiluje dostupnost obsahu nejen v rovině obsahu administrativního charakteru (předpisy, pokyny, studijní a pracovní informace, přihlášky, výsledky studia, stipendia, studijní plány aj.), ale rovněž v rovině podpory tvorby a využití
vzdělávacího obsahu (eLearning). Tímto vytváří prostor
pro vyšší míru integrace studentů, uchazečů o studium
i pracovníků se zdravotním handicapem v rámci univerzity.
• Zvýšit dostupnost informací a efektivitu práce zdravotně
handicapovaných uživatelů s Univerzitním informačním
systémem Mendelovy univerzity v Brně, a to zejména
uchazečů o studium, studentů i učitelů nejen se zrakovými, sluchovými či motorickými problémy, ale i s problémy
na úrovni poruch učení a soustředění. Zajistit akceptaci
metodických pravidel přístupnosti informačních systémů.

Vytvoření podpory strategického řízení vysoké školy
v Univerzitním informačním systému
• Cílem projektu je vytvoření nástrojů v Univerzitním informačním systému Mendelovy univerzity v Brně, které podpoří strategické řízení univerzity i fakult, včetně vybudování modulu pro generování evaluačních zpráv o činnosti univerzity a současné rozšíření aplikací Univerzitního
informačního systému Mendelovy univerzity v Brně pro
interní hodnocení zaměstnanců. Z již evidovaných údajů
o pedagogické a vědecké činnosti zaměstnanců budou
vytvořeny aplikace umožňující vedení fakult vytvářet
výroční zprávy z jednotlivých oblastí a současně poskytovat informace na základě nových agregací a pohledů na
disponibilní data. Takto poskytované údaje budou následně umožňovat efektivnější rozhodování managementu
univerzity.
Strategie řízení výzkumu a vývoje a posílení vazby
na jejich aplikační fázi
• Vytvoření kurzů a vzdělávacích programů pro cílovou
skupinu pracovníků ve výzkumu a vývoji a v oblasti jeho
řízení a administrativy (systém interního vzdělávání jako
jeden z předpokladů přípravy kariérního řádu).
• Získání zahraničních zkušeností z oblasti řízení, prezentace a využití výsledků výzkumu a vývoje.
• Vytvoření analýzy personálního managementu výzkumu
a analýzy dobré praxe projektového řízení na významných
světových univerzitách.
• Výraznější zapojení univerzity do mezinárodních manažerských organizací na podporu výzkumu a vývoje a struktur na podporu transferu technologií.
• Účast a prezentace výzkumu na Mendelově univerzitě
v Brně na seminářích a konferencích v rámci vznikajících
mezinárodních struktur a sítí nebo v rámci struktur založených projekty 6. a 7. RP.
• Rozvoj spolupráce se zeměmi mimo EU v oblasti využití internetu a e-learningu pro oblast výzkumu a vývoje.
• Vytvoření propagačních materiálů zaměřených na prezentaci výsledků výzkumu a vývoje.
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Motivační program profesního růstu mladých
akademických pracovníků
• Hlavním cílem projektu je na základě implementovaného Motivačního programu profesního růstu podpořit zájem
talentovaných studentů v posledních ročnících magisterského studia o pokračování na doktorském stupni studia,
umožnit rychlejší orientaci a adaptaci nově přijatých studentů doktorského studia v nových podmínkách působení na univerzitě, podpořit a rozvíjet výzkumnou a publikační aktivitu studentů doktorského studia s cílem motivovat studenty k dodržování standardní doby studia
a udržet a motivovat úspěšné absolventy doktorského
studia k pokračování v akademické kariéře na univerzitě
a v dosavadní badatelské a publikační činnosti.
• Účelem pokračování univerzitního projektu Motivační
program profesního růstu je s ohledem na naplňování
Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity v Brně
odstranit slabé stránky týkající se nevyvážené věkové
a profesní struktury akademické obce, preventivně působit proti prodlužování standardní doby doktorského studia,
posílit silné stránky ve smyslu zintezivnění spolupráce ve
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