Výroční zpráva
o činnosti
Mendelovy
univerzity v Brně

2010

Projednáno Správní radou
Mendelovy univerzity v Brně dne 3. května 2011
Schváleno Akademickým senátem
Mendelovy univerzity v Brně dne 23. května 2011
Zveřejněno na Úřední desce
Mendelovy univerzity v Brně na adrese http://www.mendelu.cz/cz/o_univerzite/uredni_deska
Brno, květen 2011
Č.j.: 9270/2011-981

2

OBSAH
OBSAH ................................................................................................................................................. 3
1 ÚVOD ........................................................................................................................................... 6
1.1
Organizační struktura univerzity ............................................................................................. 6
1.2
Základní organizační schéma univerzity .................................................................................. 8
1.3
Orgány univerzity a vedoucí pracovníci jejích součástí v roce 2010 ....................................... 8
1.3.1
Rektor, prorektoři, kvestor, děkani, ředitel vysokoškolského ústavu
a vedoucí ostatních součástí univerzity ........................................................................... 8
1.3.2
Správní rada ..................................................................................................................... 9
1.3.3
Vědecká rada ................................................................................................................. 10
1.3.4
Akademický senát.......................................................................................................... 14
1.3.5
Poradní orgány .............................................................................................................. 16
1.4
Zastoupení univerzity v reprezentaci českých VŠ, v mezinárodních
a profesních organizacích .....................................……………………………………………………….. 19
1.5
Zastoupení žen v akademických orgánech univerzity ........................................................... 21
1.5.1
Vědecká rada ................................................................................................................. 21
1.5.2
Akademický senát.......................................................................................................... 21
1.6
Přehled vnitřních norem vydaných v roce 2010.................................................................... 21
2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ ................................................................... 23
2.1
Počty akreditovaných studijních programů........................................................................... 23
2.1.1
Přehled akreditovaných studijních programů ............................................................... 24
2.1.2
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na univerzitě
vč. jejich typu a standardní doby studia – univerzitní
programy……………………………………………….24
2.1.3
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na Agronomické
fakultě vč. jejich typu a standardní doby studia ............................................................ 24
2.1.4
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na Fakultě
regionálního rozvoje a mezinárodních studií vč. jejich typu a standardní doby
studia ............................................................................................................................. 26
2.1.5
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na Lesnické
a dřevařské fakultě vč. jejich typu a standardní doby studia ........................................ 26
2.1.6
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na Provozně
ekonomické fakultě vč. jejich typu a standardní doby studia ....................................... 27
2.1.7
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na Zahradnické
fakultě vč. jejich typu a standardní doby studia ........................................................... 28
2.1.8
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na Institutu
celoživotního vzdělávání vč. jejich typu a standardní doby studia ............................... 29
2.1.9
Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy (double degree),
studijní programy akreditované v cizím jazyce ............................................................. 29
2.1.10 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ............................ 34
2.1.11 Akreditované studijní programy nebo jejich části uskutečňované mimo město, ve
kterém má univerzita sídlo, s výjimkou odborné praxe ................................................ 35
2.1.12 Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání a počtu jejich účastníků ....................... 35
2.2
Zájem o studium .................................................................................................................... 37
2.3
Studenti v akreditovaných studijních programech ............................................................... 38
2.4
Absolventi, spolupráce univerzity s jejími absolventy........................................................... 38
2.5
Neúspěšní studenti, opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti ........................... 39
2.6
Využívání kreditového systému, udělování dodatku k diplomu ........................................... 40
2.7
Akademičtí pracovníci univerzity .......................................................................................... 41
3

2.7.1
Akademičtí pracovníci – přepočtené počty ................................................................... 41
2.7.2
Akademičtí pracovníci – fyzické počty........................................................................... 41
2.7.3
Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků ........................................... 41
2.7.4
Přehled o počtu akademických pracovníků na univerzitě ............................................. 42
2.8
Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010................................................. 42
2.9 Vzdělávání zaměstnanců (akademických i ostatních), nabízené kurzy dalšího vzdělávání
akademických pracovníků ........................................................................................................ 43
2.10 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti a posílení vazby mezi činností
vzdělávací a touto činností ....................................................................................................... 43
2.10.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti ............................................................. 44
2.10.2 Specifický výzkum – Interní grantová agentura Mendelovy univerzity v Brně ................. 49
2.10.3 Významné výsledky výzkumné činnosti v roce 2010 .......................................................... 49
2.10.4 Vydávání vědeckých časopisů ............................................................................................ 50
2.10.5 Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis .......................... 50
2.10.6 Posílení vazby mezi výzkumnou a vzdělávací činností ....................................................... 50
2.11 Infrastruktura Mendelovy univerzity v Brně (materiální, technické a informační zajištění),
dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační struktury............................................... 51
2.11.1 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby ............................................. 51
2.12 Odborná spolupráce s regionem, propojení teorie a praxe a spolupráce s odběratelskou
sférou ...................................................................................................................................... 52
2.12.1 Spolupráce s aplikační sférou ........................................................................................ 52
2.12.2 Spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem (JIC)................................................. 52
2.12.3 Spolupráce s regionem .................................................................................................. 53
3 KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA ......................................................................... 54
3.1
Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců ......................................................................... 54
3.2
Znevýhodněné skupiny uchazečů / studentů........................................................................ 56
3.3
Mimořádně nadaní studenti.................................................................................................. 57
3.4
Partnerství a spolupráce........................................................................................................ 57
3.4.1 Spolupráce univerzity se středními školami....................................................................57
3.4.2 Partnerství a spolupráce ve výzkumné a odborné činnosti ............................................62
3.5
Ubytovací a stravovací služby ................................................................................................ 63
3.6
Využívání stipendijního fondu ............................................................................................... 64
3.7
Poradenství ............................................................................................................................ 64
3.7.1 Odborné poradenství ........................................................................................................... 64
3.7.2 Poradenské centrum pro studenty MENDELU ..................................................................... 65
3.7.3 Poskytování poradenských služeb ....................................................................................... 65
4 INTERNACIONALIZACE ............................................................................................................... 66
4.1
Strategie univerzity v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti .............................. 66
4.2
Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů a programů VaV .................................. 67
4.3
Mobilita studentů a akademických pracovníků .................................................................... 74
4.3.1 Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání ........................................................... 74
4.3.2 Ostatní programy.................................................................................................................. 74
4.4
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle jednotlivých zemí ............................. 76
5
ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA UNIVERZITĚ ......................................... 77
5.1
Systém hodnocení kvality vzdělávání – vnitřní a vnější hodnocní ........................................ 77
5.1.1 Způsob zajištění kvality odborných prací, pokud jsou součástí stud. programu......... 78
5.1.2 Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy.........................................................78
5.2
Systém hodnocení kvality vědecko-výzkumné činnosti na univerzitě -–vnitřní a vnější
hodnocení včetně mezinárodního hodnocení .................................................................................. 78
4

5.2.1 Vnitřní hodnocení kvality výzkumné činnosti....................................................................... 79
5.2.2 Vnější hodnocení včetně mezinárodního hodnocení ........................................................... 79
5.2.3 Publikační činnost ................................................................................................................. 79
5.3 Systém vnitřního a vnějšího hodnocení hospodaření univerzity.............................................. ......81
5.4 Údaje o finanční kontrole ...............................................................................................................81
5.4.1
5.4.2

Zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému ................................... 81
Informace o případech podezření na možné korupční jednání a o prokázaných
případech korupčního jednání ...................................................................................... 81
6 ROZVOJ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ............................................................................... 82
6.1
Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol ............................................................................. 82
6.2
Zapojení do Rozvojových programů pro veřejné VŠ ............................................................. 82
6.3
Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU ...................................... 83
7 ČINNOST FAKULT, VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU A DALŠÍCH SOUČÁSTÍ
UNIVERZITY ....................................................................................................................................... 84
7.1
Výroční zprávy fakult a vysokoškolského ústavu .................................................................. 84
7.2
Celoškolská pracoviště .......................................................................................................... 84
7.2.1
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb ........................................................ 84
7.2.2
Botanická zahrada a arboretum .................................................................................... 85
7.2.3
Ústav pro informační systém......................................................................................... 86
7.2.4
Ústav pro provoz informačních technologií ................................................................. 86
7.3
Účelová zařízení ..................................................................................................................... 86
7.3.1 Vysokoškolské statky ............................................................................................................ 86
7.3.2 Správa kolejí a menz ............................................................................................................. 88
7.3.3 Zkušebna stavebně truhlářských výrobků ............................................................................ 88

8 DALŠÍ AKTIVITY .......................................................................................................................... 89
8.1
Čestné doktoráty ................................................................................................................... 89
8.2
Významné semináře a konference, společenské a kulturní akce .......................................... 89
8.3
Archiv ..................................................................................................................................... 96
8.4
Činnost správní rady .............................................................................................................. 97
9 ZÁVĚR ........................................................................................................................................ 97
9.1
Shrnutí podstatných skutečností z jednotlivých kapitol ....................................................... 97
9. 2 SWOT analýza (S/silné stránky, W/slabé stránky, O/příležitosti, T/hrozby),
zásadní problémy v činnosti univerzity a možnost jejich řešení ........................................... 99

5

1 ÚVOD
1.1 Organizační struktura univerzity
Mendelova univerzita v Brně, používaná zkratka názvu MENDELU, se sídlem Brno, Zemědělská 1,
613 00, byla v roce 2010 členěna na tyto součásti:

FAKULTY
Agronomická fakulta
používaná zkratka – AF
Brno, Zemědělská 1, 613 00
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
CEITEC MENDELU
Ústav tělesné výchovy

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
používaná zkratka – FRRMS
Brno, tř. Gen. Píky 7, 613 00
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Ústav sociálního rozvoje
Ústav demografie a aplikované statistiky
Ústav teritoriálních studií
Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Ústav jazykových a kulturních studií

Lesnická a dřevařská fakulta
používaná zkratka – LDF
Brno, Zemědělská 3, 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
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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

Provozně ekonomická fakulta
používaná zkratka – PEF
Brno, Zemědělská 1, 613 00
Ústav ekonomie
Ústav podnikové ekonomiky
Ústav managementu
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Ústav účetnictví a daní
Ústav marketingu a obchodu
Ústav informatiky
Ústav práva a humanitních věd
Ústav financí
Výzkumné centrum

Zahradnická fakulta
používaná zkratka – ZF
Lednice, Valtická 337, 691 44
Mendeleum – Ústav genetiky
Ústav biotechniky zeleně
Ústav ovocnictví
Ústav plánování krajiny
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Ústav vinohradnictví a vinařství
Ústav zahradnické techniky
Ústav zahradní a krajinářské architektury
Ústav zelinářství a květinářství

Vysokoškolský ústav
Institut celoživotního vzdělávání
používaná zkratka – ICV
Brno, Zemědělská 5, 613 00
Oddělení expertního inženýrství
Oddělení dalšího odborného vzdělávání
Oddělení sociálních věd
Oddělení vzdělávání seniorů
Poradenské centrum

Ostatní součásti
Celoškolská pracoviště
Botanická zahrada a arboretum
Ústav pro informační systém
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Ústav pro provoz informačních technologií
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků

Účelová zařízení
Správa kolejí a menz
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Školní zemědělský podnik Žabčice

Rektorát
Ekonomický odbor
Kancléřství
Oddělení interního auditu a kontroly
Oddělení koncepce, rozvoje a IT
Oddělení kvestora
Oddělení účelových zařízení
Oddělení vědy a výzkumu
Pedagogické oddělení
Právní a personální odbor
Projektové centrum
Stavební oddělení
Technický odbor
Zahraniční oddělení

1.2 Základní organizační schéma univerzity
Schéma organizace a řízení univerzity a organizace fakult a rektorátu zachycují obr. 1 a 2.

1.3 Orgány univerzity a vedoucí pracovníci jejích součástí v roce
2010
1.3.1 Rektor, prorektoři, kvestor, děkani, ředitel vysokoškolského ústavu a
vedoucí ostatních součástí univerzity
Rektor
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
Prorektoři
prof. Dr. Ing. Libor Grega
prorektor pro zahraniční styky a styk s veřejností – do 31. 1. 2010
prorektor pro mezinárodní vztahy – od 1. 2. 2010
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost – do 31. 1. 2010
prorektor pro pedagogiku – od 1. 2. 2010
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
prorektor pro koncepci, rozvoj a IT – od 1. 2. 2010
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prorektor pro školní podniky – do 31. 1. 2010
prorektor pro účelová zařízení – od 1. 2. 2010
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doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
prorektor pro pedagogickou činnost a informatiku – do 31. 1. 2010
prorektor pro vědu a výzkum – od 1. 2. 2010 do 5. 9. 2010
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
prorektorka pro vědu a výzkum – od 6. 9. 2010
Kvestorka
JUDr. Věra Sedlářová
Děkani
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
děkan Agronomické fakulty
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
děkanka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
doc. Dr. Ing. Petr Horáček
děkan Lesnické a dřevařské fakulty
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka Provozně ekonomické fakulty
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
děkan Zahradnické fakulty
Ředitel vysokoškolského ústavu – Institutu celoživotního vzdělávání
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Ředitelé účelových zařízení
Ing. Jana Pisarská
ředitelka Správy kolejí a menz
Ing. Jaroslav Martínek, CSc.
ředitel Školního podniku Masarykův les Křtiny
Ing. Radomil Měřínský
ředitel Školního zemědělského podniku Žabčice
Vedoucí celoškolských ústavů a pracovišť
Ing. Tomáš Koloušek
vedoucí Botanické zahrady a arboreta
Ing. Tomáš Majer – do 31. 8. 2010
vedoucí Ústavu pro informační systém
Ing. Aleš Flídr – od 6. 9. 2010
vedoucí Ústavu pro informační systém
Ing. Aleš Vincenc
vedoucí Ústavu pro provoz informačních technologií
Ing. Věra Svobodová
vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb
Ing. Marek Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny stavebně truhlářských výrobků
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1.3.2 Správní rada
Předseda
Ing. Josef Svoboda
ředitel pobočky, Komerční banka, a.s., Uherské Hradiště
Členové
Ing. Miroslav Potůček
místopředseda Správní rady, Brno
Mgr. Michal Hašek – od 15. 1. 2010
hejtman, Jihomoravský kraj, Brno
Ing. Jaroslav Hunkes
Brno
Ing. Lubomír Konšel
Kojetín
Ing. Vladimír Kulhánek – do 14. 1. 2011
ředitel odboru financování podnikatelské sféry, Ministerstvo financí ČR, Praha
Ing. Jan Marek, CSc.
ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, MŠMT ČR, Praha
Ing. Pavel Rybníček
tajemník generálního ředitele společnosti LESS, a.s., Bohdaneč
Ing. Ladislav Skopal
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha
Ing. Rostislav Slavotínek
Brno
RNDr. Jaroslav Staňa
ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Brno
Ing. Jakub Šebesta
ministr zemědělství ČR
úřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Brno
Ing. Josef Vozdecký
generální ředitel a předseda představenstva společnosti BOHEMIASEKT, Českomoravská vinařská
akciová společnost, a.s., Starý Plzenec
Tajemnice správní rady
JUDr. Věra Sedlářová
kvestorka

1.3.3 Vědecká rada
Předseda
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor
vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF
Interní členové
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. – od 1. 2. 2010
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proděkanka pro koncepci a rozvoj Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
vedoucí Ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů ZF
prof. Dr. Ing. Libor Grega
prorektor pro mezinárodní vztahy
vedoucí Ústavu regionální a podnikové ekonomiky FRRMS
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
prorektor pro pedagogiku
vedoucí Ústavu techniky a automobilové dopravy AF
doc. Dr. Ing. Petr Horáček
děkan Lesnické a dřevařské fakulty
vedoucí Ústavu nauky o dřevě LDF
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. – od 1. 2. 2010
proděkan pro zahraniční činnost Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
vedoucí Ústavu sociálního rozvoje FRRMS
doc. Dr. Ing. Libor Jankovský – od 1. 2. 2010
proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a doktorský studijní program Lesnické a dřevařské fakulty
vedoucí Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. – od 1. 2. 2010
vedoucí Ústavu práva a humanitních věd PEF
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. – od 1. 2. 2010
proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a vnější vztahy Fakulty regionálního rozvoje a
mezinárodních studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS
prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
vedoucí Ústavu technologie potravin AF
prof. Ing. Jan Křen, CSc. – do 31. 1. 2010
vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie AF
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
děkan Zahradnické fakulty
vedoucí Ústavu plánování krajiny ZF
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. – od 1. 2. 2010
předsedkyně Akademického senátu
vedoucí Oddělení sociálních věd VÚ ICV
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. – do 31. 1. 2010
vedoucí Ústavu chovu a šlechtění zvířat AF
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doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. – od 1. 3. 2010
prorektor pro koncepci, rozvoj a IT
ředitel VÚ ICV
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
vedoucí Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. – od 1. 2. 2010
Ústav ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty
ředitel Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, Brno
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. – od 1. 2. 2010
vedoucí Ústavu informatiky PEF
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prorektor pro účelová zařízení
vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské techniky LDF
prof. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.
vedoucí Mendelea – Ústavu genetiky ZF
doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum – do 5. 9. 2010
vedoucí Ústavu zelinářství a květinářství ZF
prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D. – do 31. 1. 2010
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Ústav základního zpracování dřeva LDF
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. – do 31. 1. 2010
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF
JUDr. Věra Sedlářová
kvestorka
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka Provozně ekonomické fakulty
vedoucí Ústavu marketingu a obchodu
prof. Ing. František Toman, CSc. – do 31. 1. 2010
vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. – od 1. 2. 2010
vedoucí Ústavu managementu PEF
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. – do 31. 1. 2010
Ústav účetnictví a daní PEF
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. – do 31. 1. 2010
Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
děkan Agronomické fakulty
vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství AF
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
děkanka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS
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doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. – od 1. 2. 2010
proděkan pro koncepci a rozvoj Provozně ekonomické fakulty
Ústav managementu PEF
Externí členové
Ing. Petr Bajer, CSc. – od 1. 2. 2010
ředitel Regionální hospodářské komory Brno
prof. Ing. Jiří Balík, CSc. – od 1. 2. 2010
rektor České zemědělské univerzity v Praze
prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D., dr.h.c. – od 1. 2. 2010
děkan Fakulty ekonomiky a managementu Slovenské polnohospodárske univerzity v Nitře
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. – do 31. 1. 2010
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
děkan Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
prof. Ing. Mikuláš Látečka, Ph.D., dr.h.c.
rektor Slovenské polnohospodárske univerzity v Nitře
Mgr. Jan Lipavský, CSc. – od 1. 2. 2010
předseda České akademie zemědělských věd, Praha
Ing. Zdeněk Novák – od 1. 2. 2010
vrchní ředitel pro zahraniční styky Ministerstva kultury ČR, Praha
RNDr. Jaroslav Staňa – od 1. 2. 2010
ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Brno
prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc. – od 1. 2. 2010
vedoucí Laboratoře živočišné genomiky, Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR,
Liběchov
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. – od 1. 2. 2010
vedoucí Katedry ekonomiky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
Ing. Jakub Šebesta – od 1. 2. 2010
ministr zemědělství ČR
Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Brno
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
rektor Technické univerzity ve Zvolenu
doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. – do 31. 1. 2010
ředitel Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, Praha
Ing. Jaromír Vašíček, CSc. – od 1. 2. 2010
ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. – od 1. 2. 2010
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Ing. Bohumil Vokál, CSc. – do 31. 1. 2010
ředitel Výzkumného ústavu bramborářského, Havlíčkův Brod
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Ing. Josef Vozdecký – do 31. 1. 2010
generální ředitel a předseda představenstva společnosti BOHEMIASEKT, Českomoravská vinařská
akciová společnost, a.s., Starý Plzenec
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. – od 1. 2. 2010
ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Praha
Tajemnice
PhDr. Taťjana Šabartová
kancléřka

1.3.4 Akademický senát
Předseda
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oddělení sociálních věd, VÚ ICV
Místopředseda
Komora akademických pracovníků
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů ZF
Studentská komora
David Hegedüs – do 31. 8. 2010
Členové
Akademičtí pracovníci
Ing. Jitka Čechová – od 1. 9. 2010
Ústav základního zpracování dřeva LDF
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF
Ing. et Ing. Martin Danzer
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Zahraniční oddělení REK
vedoucí Ústavu teritoriálních studií FRRMS
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Ústav výživy zvířat a pícninářství AF
Ing. Jiří Jandák, CSc.
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Ústav informatiky PEF
Dr. Ing. Jan Kadavý
Ústav hospodářské úpravy lesů LDF
doc. Mgr. Pavel Kostrhun
Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF
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doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. – do 30. 8. 2010
Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS
Ing. Taťjana Kuťková, CSc.
Ústav biotechniky zeleně ZF
doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
vedoucí Ústavu demografie a aplikované statistiky FRRMS
Výzkumné centrum PEF
RNDr. Ivo Moll, CSc.
Ústav statistiky a operačního výzkumu PEF
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
vedoucí Ústavu informatiky PEF
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS
Ing. Edita Smělíková, Ph.D.
Ústav teritoriálních studií FRRMS
MVDr. Ing. Václav Trojan – od 1. 9. 2010
Ústav biologie rostlin AF
Ing. Pavel Turčínek
Ústav informatiky PEF
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Ústav genetiky – Mendeleum ZF
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Ústav geologie a pedologie LDF
Studenti
Jan Brázda, FRRMS
Ing. Martin Cileček, AF – do 30. 8. 2010
Bc. Jan Habrda, FRRMS
Bc. Václav Hladík,LDF
Bc. Barbora Nádeníčková, ZF
Bc. Lukáš Přikryl, ZF
Bc. Vojtěch Rada, AF
Bc. Jiří Wagner, PEF
Stanislav Zmeškal, ICV – od 1. 9. 2010
Tajemnice
Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu PEF
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1.3. 5 Poradní orgány
Kolegium rektora
Komise rektora
− pro dislokaci
− pro hospodářsko-správní činnost
− pro informatiku
− pro investiční činnost a výstavbu
− pro koncepci a rozvoj
− pro koordinaci ubytování
− pro mezinárodní vztahy
− pro mimosoudní rehabilitace bývalých studentů Mendelovy univerzity v Brně
− pro odbornou činnost Botanické zahrady a arboreta
− pro pedagogiku
− pro Public relations
− pro rozvojové projekty
− pro sestavování rozvrhů
− pro vědu a výzkum
− Interní akreditační komise pro habilitace profesorská řízení
− Interní akreditační komise pro studijní programy
− Poradní sbor ŠLP Masarykův les Křtiny
− Poradní sbor ŠZP Žabčice
− Rada pro ediční a audiovizuální činnost
− Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
− Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae
Brunensis
− Řídící výbor projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011–2015
− Ústřední náhradová komise.
1
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1.4 Zastoupení univerzity v reprezentaci českých vysokých
škol, v mezinárodních organizacích a profesních
organizacích
Organizace
Agrární komora
Academy of Management
Annals of the Konstantin Brancusi University from Targu Jiu,
Drept Si Socieatate
Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ)
Asociace PPP
Asociace pro hospodářskou soutěž
Brněnské podnikatelské a inovační centrum
Brněnské centrum evropských studií
CESNET
Česká akademie zemědělských věd (ČAZV)
Česká asociace pro geoinformace
Česká archivní společnost
Česká geografická společnost (ČGS)
Česká marketingová společnost (ČMS)
Česká společnost ekonomická (ČSE)
Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
Český komitét pro dějiny vědy a techniky AV ČR
Česká společnost pro vědeckou kinematografii
České sdružení uživatelů operačního systému Linux (CZLUG)
Československé sdružení uživatelů TeXu (CSTUG)
European Accounting Association (EAA)
European Animal Management - EURAMA
European Association of Agricultural Economists (EAAE)
European Association of Research Managers and
Administrators (EARMA)
European Council for Business Education
European University Association (EUA)
European University of Education Network (EUCEN)
Evropská asociace agrárních ekonomů
Evropská Organizace pro Univerzitní Informační systémy
(EUNIS)
ICABR
ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe
Information and Organization Center for the Research on the
Public Finances and Tax Law in the CEECs
Institute for International Research (IIR)
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Institut pro veřejné zakázky
Institut pro vzdělávání v zemědělství Zemědělského svazu ČR
International Atlantic Economic Society (IAES)
International Association on Public and Non Profit Marketing
International Fiscal Association (IFA)
Jihomoravské inovační centrum
Komise vědecké grantové agentury Ministerstva školství
Slovenské republiky
Koordinační centrum veřejných vysokých škol (KC VVŠ)
Národní sdružení Evropské Organizace pro Univerzitní
informační systémy
Rada vysokých škol
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Stát
CZ
USA
Rumunsko

Status
člen
člen
člen

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
Belgie
F
NL
Belgie

člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Belgie
Belgie
Belgie
CZ
CZ

člen
člen
člen
člen
člen

CZ, Thailand
A
Polsko

člen
člen
člen

USA
USA
ČZ
ČZ
USA
Španělsko
Nizozemí
CZ
SR

člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

CZ
CZ

člen
člen

CZ

místopředseda, člen

Sdružení historiků
Sdružení knihoven ČR (sDRUK)
Společnost pro dějiny vědy a techniky
Společnost pro pracovní právo
Společnost pro projektové řízení
Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
Středoevropský technologický institut (CEITEC)
Svaz školkařů
Svaz zakládání a údržby zeleně
The American Institut for Central European Legal Studies
Word Association for Case Method Research and Application
(WACRA)

CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
USA
USA

Rada vysokých škol
Člen předsednictva Rady vysokých škol – reprezentace MENDELU
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Ústav informatiky PEF
Členové Rady vysokých škol
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oddělení sociálních věd VÚ ICV
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Ústav informatiky PEF
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS
Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Ústav genetiky ZF
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 – do 31. 3. 2010
student Provozně ekonomické fakulty
Bc. Vojtěch Rada
náhradník studentské komory AS Mendelovy univerzity v Brně – od 1. 4. 2010
student Agronomické fakulty
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člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

1.5 Zastoupení žen v akademických orgánech univerzity
1.5.1 Vědecká rada
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. – od 1. 2. 2010
proděkanka pro koncepci a rozvoj Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. – od 1. 2. 2010
předsedkyně Akademického senátu
vedoucí Oddělení sociálních věd VÚ ICV
JUDr. Věra Sedlářová
kvestorka
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka Provozně ekonomické fakulty
vedoucí Ústavu marketingu a obchodu
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
děkanka Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav regionální a podnikové ekonomiky FRRMS
PhDr. Taťjana Šabartová
kancléřka

1.5.2 Akademický senát
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
Oddělení sociálních věd, VÚ ICV
Ing. Jitka Čechová – od 1. 9. 2010
Ústav základního zpracování dřeva LDF
Ing. Taťjana Kuťková, CSc.
Ústav biotechniky zeleně ZF
Ing. Edita Smělíková, Ph.D.
Ústav teritoriálních studií FRRMS
Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
Ústav marketingu a obchodu PEF

1.6 Přehled vnitřních norem vydaných v roce 2010
Rozhodnutí rektora
Číslo
Název
Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot
1/2010
pro rok 2010
2/2010
Číselník zdrojů a projektů v roce 2010 a způsob účtování
3/2010
Změna systemizace pracovních míst na pracovištích č. 961, č. 962
4/2010
Pravidla využívání Rybničního zámečku v Lednici
5/2010
Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2010
6/2010
Změna systemizace pracovních míst na pracovišti č. 951
Změna organizační struktury a obsahová náplň pracovišť Botanická zahrada a arboretum
7/2010
a Ústav vědecko-pedagogických služeb
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8/2010
9/2010
10/2010
11/2010
12/2010
13/2010
14/2010
15/2010
16/2010
17/2010
18/2010
19/2010
20/2010
21/2010
22/2010
23/2010
24/2010
25/2010
26/2010
27/2010
28/2010
29/2010
30/2010

31/2010

32/2010
33/2010
34/2010
35/2010

Plán periodických inventarizací v roce 2010
Účtování v rámci účetní jednotky – ROZHODNUTÍ NEBYLO VYDÁNO
Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích Mendelovy univerzity v Brně pro akademický
rok 2010/2011
Stanovení působnosti prorektorů
Ceník stravovacích služeb pro studenty v menzách Mendelovy univerzity v Brně, platný od
1. března 2010
Stanovení poplatků spojených se studiem od 1. září 2010
Organizační struktura, obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských
a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci
Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2010
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2010
Metodika přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie
Příprava rozvojových programů pro rok 2011
Harmonogram pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období
2011–2015 a jeho aktualizace pro rok 2011
Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. července
2010
Stanovení poplatků spojených se studiem od 1. září 2010
Projektové centrum MENDELU
Zavedení Elektronické spisové služby (eSpS) na Mendelově univerzitě v Brně
Ceník za pronájem sportovišť
Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2010
Organizační struktura, obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských a
rektorátních pracovišť a delegace pravomoci
Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2010
Stanovení cen za km provozu dopravních prostředků Technického odboru a ZF Lednice pro
pracoviště fakult, vysokoškolského ústavu a cizí subjekty; Stanovení cen krátkodobého
pronájmu nebytových prostor pro cizí subjekty; Stanovení cen dlouhodobého pronájmu
nebytových prostor pro cizí subjekty
Změna systemizace pracovních míst na pracovišti č. 951
Harmonogram přípravy podkladů pro rozpočet 2011 a 2012
Stanovení cen za km provozu dopravních prostředků Technického odboru a ZF Lednice pro
pracoviště fakult, vysokoškolského ústavu a cizí subjekty; Stanovení minimálních cen
krátkodobého pronájmu nebytových místností (nejsou-li stanoveny samostatným ceníkem)
pro cizí subjekty; Stanovení minimálních cen dlouhodobého pronájmu nebytových prostor
pro cizí subjekty; Služby nezahrnuté do nájemného za krátkodobé pronájmy pro cizí
subjekty; Závěrečné ustanovení.
Metodika účtování nákladů na provozování objektů na tř. Gen. Píky, č.p. 2005/7 a č.p.
1999/5
Ceník stravovacích služeb platný od 1. ledna 2011
Ceník služeb úzce souvisejících se sportem a tělesnou výchovou pro cizí subjekty (mimo
sportovní aktivity organizované Ústavem tělesné výchovy)
Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2011

Rozhodnutí kvestorky
Číslo
Název
1/2010
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2010
Ceník vstupného do Botanické zahrady a arboreta pro osoby mimo zaměstnance a studenty
2/2010
MENDELU
Ceník ubytovacích služeb na výukovém a rekreačním středisku Karlov, rekreačním středisku
3/2010
Křižánky, Skřinářov a stanovení storno poplatků
4/2010
Odečty stavů elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů
5/2010
Prověrky bezpečnosti práce
6/2010
Stanovení produktivních hodin a výpočtu osobních nákladů u projektů 7. RP v roce 2010
7/2010
Inventarizace majetku Mendelovy univerzity v Brně
8/2010
Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2010
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9/2010
10/2010

Nápravné opatření z provedené externí kontroly; Překlad účetních dokladů vydaných v cizím
jazyce do českého jazyka
Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2011

Směrnice
Číslo
Název
Průvodce Spisovou službou na Mendelově univerzitě v Brně (prozatímní Spisový a skartační
1/2010
řád)
2/2010 O postupu při odhalování plagiátů
3/2010 Vydávání průkazu studenta Mendelovy univerzity v Brně
4/2010 Vydávání průkazu zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně a některých dalších průkazů
5/2010 O veřejných zakázkách
Dodatky ke Směrnicím
Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 2/2009, č.j. 436/2009-981 ze dne 10. února 2009, pro využívání
informačních a komunikačních technologií na Mendelově univerzitě v Brně
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, č.j. 3947/2006-981
Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2007, č.j. 8/2007-981 ze dne 2. ledna 2007, o vnitřním kontrolním
systému
Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2006, o oběhu a zpracování účetních dokladů, ze dne 15. 11. 2006,
č.j. 2807/2006-981
Vnitřní předpisy – změny zaregistrované MŠMT ČR v roce 2010
Předpis
Registrace
1. února 2010, č.j.
Disciplinární řád
2.423/2010-30

Registrace změn

1. února 2010, č.j.
2.423/2010-30

Statut, VIII. změna
Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních
míst na Mendelově univerzitě v Brně pro akademické
a neakademické pracovníky

25. června 2010, č.j.
16 981/2010-30
30. září 2010, č.j.
25285/2010-30

Statut, IX. změna
22. prosince 2010, č.j.
34700/2010-30

Stipendijní řád

Vnitřní předpisy – Ostatní
Kolektivní smlouva pro rok 1999–2010, úplné znění jak vyplývá z pozdějších změn, č.j. 219/2010-981
ze dne 20. ledna 2010

2 KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ
2.1 Počty akreditovaných studijních programů
V akademickém roce 2010/2011 měly fakulty Mendelovy univerzity v Brně akreditované studium
v následující struktuře:
- 25 studijních programů s 43 studijními obory pro bakalářské studium
- 21 studijních programů s 47 studijními obory pro navazující magisterské studium
- 2 studijní programy s 15 studijními obory pro magisterské studium
- 21 studijních programů s 28 studijními obory pro doktorské studium
Řada studijních oborů ve všech třech stupních studia je akreditována i v anglickém jazyce.
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Celkový přehled akreditovaných studijních programů je uveden v tab. č. 2.1.1., seznam za všechny
fakulty Mendelovy univerzity v Brně v tab. č. 2.1.2–2. 1. 8.

2.1.1 Přehled akreditovaných studijních programů
Skupiny akreditovaných studijních
programů

bak.
P

přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

K

7
12

2
6

1
4

2

1

1

25

11

Studijní programy
mag.
mag.
navazující
P
K
P
K

2

1

dokt.

Celkem
stud. prog.
P/K
4/4
20/10
30/18
1/0
13/9

7
11

2
5

4
6
7

3

2

4

1/1

2

1

21

9

21

69/42

*Doktorské studijní jsou akreditovány vždy pro obě formy studia, v sumáři jsou proto započítány u obou forem studia.

2.1.2 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na
univerzitě vč. jejich typu a standardní doby studia – univerzitní programy
Kód
studijního
programu
(STUD
PROG)

Název studijního
programu

Studijní obory
(KKOV)

Název studijního

Standardní doba
studia
v akademických
2)
rocích

oboru

1)

Akreditace
do

3)

Forma studia
B

B 3902

Inženýrská informatika

3902R043

B 4101
B 4101
N 4101

Zemědělské inženýrství
Zemědělské inženýrství
Zemědělské inženýrství

4101R023
4101R029
4101T029

Automatizace řízení a
informatika
Podnikání v agrobyznysu
Agrobyznys
Agrobyznys

MN

P

FSA

3

P

1. 6. 2014

3
3

P
P
P

31. 10. 2012
1. 3. 2016
31. 7. 2013

2

2.1.3 Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na
Agronomické fakultě vč. jejich typu a standardní doby studia
Kód
studijního
programu
(STUD
PROG)

1)

4)

Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

Název studijního
oboru

Standardní doba
studia
v akademických
5)
rocích

Akreditace

6)

Forma studia

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

B
B 2826
B 2901

MN

P

FSA

1604R004
2901R013

Odpadové hospodářství
Technologie potravin

3
3

PK
P

15. 8. 2012
15. 8. 2012

B 4112
B 4112
B 4112
B 4112
B 4103
B 4152
B 4106

Technologie odpadů
Chemie a technologie
potravin
Agrobiologie
Agrobiologie
Agrobiologie
Agrobiology
Zootechnika
Rostlinolékařství
Zemědělská specializace

4102R001
1507R008
4131R006
4131R006
4103R007
4102R007
3914R008

3
3
3
3
3
3
3

P
P
PK
PK
PK
P
P

15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2014
15. 8. 2012
15. 8. 2012

B 4106
B 4106
N 2812

Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Biotechnologie odpadů

4131R005
4106R019
2810T007

3
3
2

P
P
P

15. 8. 2012
15. 8. 2012
10. 5. 2014

N 2826

Technologie odpadů

2810T008

2

PK

15. 8. 2012

N 2901

Chemie a technologie
potravin
Chemie a technologie
potravin
Chemie a technologie
potravin
Fytotechnika
Fytotechnika
Fytotechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnics

2901T013

Fytotechnika
Biotechnologie rostlin
Všeobecné zemědělství
General Agriculture
Zootechnika
Rostlinolékařství
Pozemkové úpravy, ochrana a
využití půdního fondu
Provoz techniky
Agroekologie
Biotechnologie a management
odpadů
Technologie a management
odpadů
Technologie potravin

2

P

15. 8. 2012

2

P

15. 8. 2012

2

P

1. 3. 2013

2
2
2
2
2
2
2
2
2

P
P
P
P
P
P
PK
P
P

15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
31. 8. 2014
31. 8. 2014

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

P
P
P
P
P
PK
PK
PK
PK
PK
PK

15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
15. 8. 2012
31. 8. 2018
31. 8. 2018
31. 8. 2018
31. 8. 2018
15. 8. 2014

3

PK

15. 8. 2014

3
3
3
3
3
3

PK
PK
PK
PK
PK
PK

15. 8. 2014
15. 8. 2014
15. 8. 2014
15. 8. 2014
15. 8. 2014
31. 8. 2018

N 2901
N 2901
N 4102
N 4102
N 4102
N 4103
N 4103
N 4103
N 4103
N 4103
N 4103
N 4152
N 4106
N 4106
N 4106
N 4106
N 4106
P 1407
P 1407
P 1507
P 1507
P 1601
P 2901

P 2829
P 4102
P 4102
P 4103
P 4103
P 4103

4)

2901T025
2901T028
4102T001
1507T008
4102T015
4103T007
4102T016
4103T009
4103T010
4103T016
4103T016

Rostlinolékařství
Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Zemědělská specializace
Chemie
Chemistry
Botanika
Botany
Ekologie a ochrana
prostředí
Chemie a technologie
potravin

4102T007
3708T029
4101T020
3904T001
4106T010
4101T013
4106V017
4106V017
1507V001
1507V001
1604V001

Technologie odpadů
Fytotechnika
Fytotechnika
Zootechnika
Zootechnika
Zootechnika

2810V009
4102V002
4102V008
4103V002
4103V004
1515V008

4106V016

Jakost a zdravotní nezávadnost
potravin
Ekotrofologie
Fytotechnika
Biotechnologie rostlin
Genetika a šlechtění rostlin
Zootechnika
Krmivářství
Rybářství a hydrobiologie
Živočišné biotechnologie
Chov koní a agroturistika
Horse Breeding and Rural
Tourism
Rostlinolékařství
Automobilová doprava
Management techniky
Agroekologie
Rozvoj venkova
Zemědělské inženýrství
Zemědělská chemie
Agricultural Chemistry
Anatomie a fyziologie rostlin
Plant Anatomy and Physiology
Aplikovaná a krajinná ekologie
Vlastnosti a zpracování
zemědělských materiálů a
produktů
Technologie odpadů
Obecná produkce rostlinná
Speciální produkce rostlinná
Obecná zootechnika
Speciální zootechnika
Molekulární biologie a genetika

B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, M – magisterský
studijní program P – doktorský studijní program.
5)
Čísla v závorkách označují standardní dobu studia magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program.
6)
P – prezenční forma studia, D – distanční forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy (studijní obory)
uskutečňované i v anglickém (nebo v jiném) cizím jazyce.
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P 4103

Animal Breeding

1515V008

P 4106

Zemědělská specializace

4101V008

P 4152

Rostlinolékařství

4102V007

živočichů
Molecular Biology and Genetics of
Animals
Technika a mechanizace
zemědělství
Rostlinolékařství

3

PK

31. 8. 2018

3

PK

31. 8. 2014

3

PK

15. 8. 2014

2.1.4
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na
Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií vč. jejich typu a standardní
doby studia
Kód
studijního
programu
(STUD
PROG)

Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

Název studijního
oboru

Standardní doba
studia
v akademických
8)
rocích

7)

B 6702

do

9)

Forma studia
B

B 6214
B 6214
B 6702

Akreditace

Regionální rozvoj
Regional Development
Mezinárodní teritoriální
studia
International Territorial
Studies

MN

P

FSA

6202R040
6202R040
6702R004

Regionální rozvoj
Regional Development
Mezinárodní rozvojová studia

3
3
3

P
P
P

31. 1. 2012
31. 1. 2012
30. 4. 2013

6702R004

International Development
Studies

3

P

30. 4. 2013

2.1.5
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na
Lesnické a dřevařské fakultě vč. jejich typu a standardní doby studia
Kód
studijního
programu
(STUD

Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

Název studijního
oboru

Standardní doba
studia
v akademických
rocích

PROG)

do

Forma studia
B

B 3302
B 3305
B 3341
B 3915
B 4132
B 4132
B 4132

Nábytek
Stavby na bázi dřeva
Dřevařství
Krajinářství
Lesnictví
Lesnictví
Lesnictví

3301R008
3301R011
3341R001
3914R013
4132R002
4132R005
4132R006

N 3301
N 3301

Dřevařské inženýrství
Dřevařské inženýrství

3301T001
3301T004

N 3301
N 3303
N 3303
N 3303

Dřevařské inženýrství
Nábytkové inženýrství
Nábytkové inženýrství
Nábytkové inženýrství

3301T006
3301T009
3301T010
3301T012

7)

Akreditace

Tvorba a výroba nábytku
Stavby na bázi dřeva
Dřevařství
Krajinářství
Lesnictví
Arboristika
Hospodaření s přírodními zdroji
tropických a subtropických oblastí
Dřevařské inženýrství
Dřevostavby a dřevěné prvky
staveb
Procesy zpracování dřeva
Vývoj a tvorba nábytku
Výroba nábytku
Nábytkové inženýrství

MN

3
3
3
3
3
3
3

P

FSA
P
P
PK
P
PK
P
P

25. 7. 2012
31.10. 2013
1. 3. 2016
1. 3. 2016
1. 3. 2016
31. 7. 2012
30. 4. 2013

2
2

PK
PK

1. 3. 2016
31. 10. 2013

2
2
2
2

PK
P
P
P

31. 10. 2013
25. 7. 2012
25. 7. 2012
31. 5. 2014

B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, M – magisterský
studijní program P – doktorský studijní program.
8)
Čísla v závorkách označují standardní dobu studia magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program.
9)
P – prezenční forma studia, D – distanční forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy (studijní obory)
uskutečňované i v anglickém (nebo v jiném) cizím jazyce.
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N 3914
N 3914

Krajinné inženýrství
Krajinné inženýrství

3914T011
3914T016

N 4107
N 4158
P 1507
P 3301
P 3304
P 3914
P 3914
P 3929

Lesní inženýrství
European Forestry
Botanika
Dřevařské inženýrství
Procesy tvorby nábytku
Krajinné inženýrství
Krajinné inženýrství
Aplikovaná
geoinformatika
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství
Lesní inženýrství

4107T003
4107T016
1507V009
3301V007
3301V000
3914V012
3914V014
1302V000

Lesní inženýrství
Ekonomika a
management

4107V002
6208V107

P 4107
P 4107
P 4107
P 4107
P 4107
P 6208

4107V008
4107V006
4107V004
4107V012

Biotechnické úpravy krajiny
Integrované využívání krajinného
prostoru
Lesní inženýrství
European Forestry
Fytologie lesa
Technologie zpracování dřeva
st. program bez st. oboru
Ekologie lesa
Tvorba a ochrana krajiny
st. program bez st. oboru

2
2

P
P

15. 8. 2012
30. 10. 2013

2
2
4
3
3
4
4
3

PK
P
PK
PK
PK
PK
PK
PK

30. 10. 2013
30. 4. 2013
31. 5. 2014
1. 6. 2014
21. 5. 2011
31. 5. 2014
31. 5. 2014
31. 12. 2014

4
3
4
3

PK
PK
PK
PK

31. 5. 2014
1. 6. 2014
31. 5. 2014
1. 6. 2014

3
4

PK
PK

1. 6. 2014
31. 5. 2018

Pěstění lesa
Ochrana lesa
Myslivost
Technika a mechanizace lesnické
výroby
Hospodářská úprava lesa
Ekonomika a management
obnovitelných přírodních zdrojů

2.1.6
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na
Provozně ekonomické fakultě vč. jejich typu a standardní doby studia
Kód
studijního
programu
(STUD
PROG)

B 6202
B 6202
B 6202
B 6202
B 6202
B 6208
B 6208
B 6208
B 6208
B 6208
B 6208
B 6209
N 6202
N 6202
N 6202

Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

Název studijního oboru

Hospodářská politika a
správa
Hospodářská politika a
správa
Hospodářská politika a
správa
Hospodářská politika a
správa
Economic Policy and
Administration
Ekonomika a
management
Ekonomika a
management
Ekonomika a
management
Ekonomika a
management
Ekonomika a
management
Economics and
Management
Systémové inženýrství a
informatika
Hospodářská politika a
správa
Hospodářská politika a
správa
Hospodářská politika a
správa

6202R010

Finance

3

P

13. 12. 2011

6202R010

Finance

3

K

13. 12. 2011

6202R056

Veřejná správa

3

P

13. 12. 2011

6202R056

Veřejná správa

3

KA

13. 12. 2011

6202R056

Public Administration

3

P

31. 12. 2011

6208R056

Manažersko-ekonomický obor

3

PKA

13. 12. 2011

6208R029

3

PKA

13. 12. 2011

6208R100

Ekonomika zemědělství a
potravinářství
Sociálně ekonomický obor

3

PK

13. 12. 2011

6208R043

Management obchodní činnosti

3

PK

13. 12. 2011

6501R001

Cestovní ruch

3

P

31. 12. 2011

6208R056

3

PK

31. 12. 2011

6209R003

Business Economics and
Management
Ekonomická informatika

3

P

1. 12. 2015

6202T010

Finance

2

PK

1. 12. 2015

6202T100

Finance a investiční management

2

PK

6202T056

Veřejná správa

2

P KA
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Standardní doba
studia
v akademických
rocích
Forma studia
B MN P FSA

Akreditace
do

1. 11. 2016
1. 12. 2015

N 6202
N 6208
N 6208
N 6208
N 6208
N 6208
N 6208
N 6209
N 3209
M 6202
M 6208
P 6202
P 6208
P 6208
P 6209

Economic Policy and
Administration
Ekonomika a
management
Ekonomika a
management
Ekonomika a
management
Economics and
Management
Economics and
Management
Economics and
Management
Systémové inženýrství a
informatika
Inženýrská informatika
Hospodářská politika a
správa
Ekonomika a
management
Hospodářská politika a
správa
Ekonomika a
management
Economics and
Management
Systémové inženýrství a
informatika

6202T056

Public Administration

2

P

1. 12. 2015

6208T056

Manažersko-ekonomický obor

2

PKA

1. 12. 2015

6208T029

2

PKA

1. 12. 2015

2

P

5. 5. 2015

2

PK

1. 12. 2015

2

PK

1. 12. 2015

2

P

5. 5. 2015

6209T003

Ekonomika zemědělství a
potravinářství
Evropská studia v podnikání a
ekonomice
Business Economics and
Management
Economics of Agriculture and
Food Industry
European Studies in Business
and Economics
Ekonomická informatika

2

P

1. 12. 2015

3902T043
6202T010

Automatizace řízení a informatika
Finance

2
5

P
P

31. 12. 2012
13. 12. 2011

6208T056

Manažersko-ekonomický obor

5

PKA

13. 12. 2011

6202V010

Finance

3

PK

1. 6. 2014

6208V097

Řízení a ekonomika podniku

3

PKA

31. 12. 2017

6208V056

Business Economics and
Management
Ekonomická informatika

3

PK

31. 12. 2017

3

PK

1. 6. 2014

6208T127
6208T056
6208T029
6208T127

6209V003

2.1.7
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na
Zahradnické fakultě vč. jejich typu a standardní doby studia
Kód
studijního
programu
(STUD

Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

Název studijního
oboru

Standardní doba
studia
v akademických
rocích

PROG)

B 4144

Zahradnictví

B 4113
B 4108
B 4108
B 4109

N 4108
N 4108

Zahradnické technologie
Zahradnické inženýrství
Zahradnické inženýrství
Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradní a krajinná
architektura
Zahradnické inženýrství
Zahradnické inženýrství

N 4108

Zahradnické inženýrství

N 4109

Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradní a krajinářská
architektura

B 4111

N 4109

do

Forma studia
B

B 4111

Akreditace

4144R003 Jakost rostlinných potravinových
zdrojů
4108R002 Zahradnictví
4108R008 Vinohradnictví a vinařství
4108R008 Vinohradnictví a vinařství
4109R001 Zahradní a krajinářská
architektura
4109R009 Management zahradních a
krajinářských úprav
4109R008 Zahradní a krajinářská
architektura
4108T003 Zahradnictví
4108T005 Zpracování zahradnických
produktů
4108T010 Řízení zahradnických
technologií
4109T001 Zahradní a krajinářská
architektura
4109T006 Management zahradních a
krajinářských úprav
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MN

P

FSA

3

P

31. 7. 2015

3
4
3
3

PK
P
PK
P

1. 6. 2012
31. 10. 2013
30. 6. 2015
31. 10. 2013

3

P

31. 10. 2014

4

P

15. 8. 2011

2
2

PK
P

15. 8. 2012
15. 8. 2012

2

P

31. 7. 2012

2

P

31. 8. 2014

2

P

15. 8. 2012

N 4159
N 4159
P 4108
P 4108
P 4108
P 4108
P 4111
P 4111

Fruit Science
Ovocnictví
Zahradnické inženýrství
Horticultural Engineering
Zahradnické inženýrství
Horticultural Engineering
Zahradní a krajinářská
architektura
Zahradní a krajinářská
architektura

4101T000
4101T000
4108V003
4108V003
4108V003
4108V003
4109V008

st. program bez st. oboru
st. program bez st. oboru
Zahradnictví
Horticulture
Zahradnictví
Horticulture
Zahradní a krajinářská
architektura
4109V008 Zahradní a krajinářská
architektura

2
2
3
3
4
4
4

A
P
PK
PK
PK
PK
PK

31. 5. 2014
31. 5. 2014
31. 10.2014
31. 10.2014
31. 7. 2018
31. 7. 2018
31. 7. 2014

3

PK

31. 10.2014

2.1.8
Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na
Institutu celoživotního vzdělávání vč. jejich typu a standardní doby studia
Kód
studijního
programu
(STUD
PROG)

Název studijního
programu

Studijní
obory
(KKOV)

Název studijního
oboru

Standardní doba
studia
v akademických
11)
rocích

10)

B 7507
B 4156
N4160

do

12)

Forma studia
B

B 7507

Akreditace

Specializace v
pedagogice
Specializace v
pedagogice
Technické znalectví a
pojišťovnictví
Technické znalectví a
expertní inženýrství

MN

P

FSA

7504R100

Učitelství odborných předmětů

3

PK

30. 11. 2016

7507R056

Učitelství praktického vyučování a
odborného výcviku
Technické znalectví a
pojišťovnictví
Technické znalectví a expertní
inženýrství

3

PK

31. 7. 2014

3

PK

30. 4. 2012

PK

30. 11. 2016

4106R030
4106T035

2

Studijní programy univerzity jsou otevřeny všem absolventům středních škol. Požadavek na
absolvování přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení je kladen především na specializované
směry vzdělávání a na obory, ve kterých není možné přijímat velké množství uchazečů s ohledem na
technickou a personální náročnost výuky.
Prostupnost studia je zajištěna jeho strukturovanou formou v rámci všech fakult univerzity i ICV 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. 2.1.9.1
1. Název programu
Koordinátor
Partnerské organizace
(Konsorcium projektu)

10)

Informace o joint/double degree programech
Fruit Science / Ovocnictví
prof. Dr. Ing. Boris Krška
Fakulta pro vědu a techniku, Free University of Bozen /
Bolzano, Itálie (FUB-FST), University of Ljubljana,
Biotechnická fakulta, Ljubljana, Slovinsko (ULBF) a
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Česká
republika (MENDELU)

B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, M – magisterský
studijní program P – doktorský studijní program.
11)
Čísla v závorkách označují standardní dobu studia magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program.
12)
P – prezenční forma studia, D – distanční forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy (studijní obory)
uskutečňované i v anglickém (nebo v jiném) cizím jazyce.
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Přidružené organizace
Počátek realizace programu
1
Druh programu
Délka studia
2
Typ programu
Počet kreditů
Popis organizace studia, včetně příjímání
studentů a ukončení

Jakým způsobem je vydáván diplom a
dodatek k diplomu?
Jakým způsobem jsou realizovány
výměny studentů?

Jak probíhá spolupráce se státy EU, je
uzavřena smlouva, popř. co je obsahem
smlouvy?

akademický rok 2010/2011
Joint degree
2 roky
navazující magisterský
120
Magisterský program v rámci studia Fruit Science trvá čtyři
semestry (120 ECTS). První semestr programu probíhá na
domovské univerzitě, domovskou univerzitou je rozuměna
instituce prvotního zápisu studenta. Druhý a třetí semestr jsou
semestry mobilními, které musejí být absolvovány na všech třech
partnerských institucích. Studenti si musejí vybrat ze skupiny
předmětů nabízených partnerskými univerzitami, dva předměty
jsou povinné. Během tohoto období se od studentů požaduje, aby
získali minimálně 15 ECTS na každé partnerské univerzitě podle
struktury programu. Čtvrtý semestr je věnován vypracování
diplomové práce na domovské univerzitě.
O přijetí studentů rozhoduje přijímací komise, která se skládá ze
dvou zástupců každé zúčastněné instituce, kteří budou příslušnou
institucí jmenováni.
Uchazeči o program musejí splnit tyto požadavky:
- ukončené vzdělání bakalářského stupně v počtu min. 180
ECTS,
- ze kterého minimálně 120 ECTS odpovídá odbornému
zaměření tohoto magisterského studijního programu,
- dostatečná a doložená znalost anglického jazyka.
Po složení poslední zkoušky udělí domovská univerzita
akademický titul „International Master of Fruit Science“ (zkratka
„MSc. IFS“). Mendelova univerzita udělí titul „Ing.“ ve studijním
programu Ovocnictví/Fruit Science. Univerzita vydá pro tento účel
vysvědčení k titulu s datem obhajoby diplomové práce.
Mendelova univerzita udělí titul „Ing.“ ve studijním programu
Ovocnictví/Fruit Science. Univerzita vydá pro tento účel vysvědčení k titulu s datem obhajoby diplomové práce.
První semestr programu probíhá na domovské univerzitě,
domovskou univerzitou je rozuměna instituce prvotního zápisu
studenta. Druhý a třetí semestr jsou semestry mobilními, které
musejí být absolvovány na všech třech partnerských institucích.
Je uzavřena smlouva o zajištění Joint degree mezi všemi třemi
partnery, včetně specifikace organizačního zajištění, struktury
studia a dalších náležitostí společně uskutečňovaného studijního
programu.

2. Název programu

v rámci studijního programu Economics and Management

Koordinátor
Partnerské organizace
(Konsorcium projektu)

ESC Chambery, Francie

Přidružené organizace
Počátek realizace programu
1
Druh programu
Délka studia
2
Typ programu
Počet kreditů
Popis organizace studia, včetně příjímání
studentů a ukončení

září 2010
double degree
3 roky
bakalářský
180
Studenti jsou přijati na základě výběru domovské univerzity, na
partnerské univerzitě absolvují poslední ročník studia (povinné a
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Jakým způsobem je vydáván diplom a
dodatek k diplomu?
Jakým způsobem jsou realizovány
výměny studentů?

Jak probíhá spolupráce se státy EU, je
uzavřena smlouva, popř. co je obsahem
smlouvy?

volitelné předměty, které studenti absolvují na partnerské
univerzitě, jsou dohodnuty ve smlouvě o double degree), obhájí
bakalářskou práci a splní všechny náležitosti nutné pro řádné
ukončení studia na partnerské univerzitě. Po návratu na
domovskou univerzitu je studentům uznáno studium z partnerské
univerzity, včetně obhájené bakalářské práce; popř. splní další
podmínku nutnou pro řádné ukončení studia na domovské
univerzitě (na MENDELU státní bakalářskou zkoušku).
Po splnění všech podmínek pro řádné absolvování studia na obou
partnerských univerzitách obdrží studenti diplomy a dodatky
k diplomu od každé partnerské instituce zvlášť.
Studenti jsou vybráni domovskou univerzitou. Pokud splňují
podmínky dohodnuté ve smlouvě o double degree (jazykové
schopnosti, splněné studijní povinnosti), jsou přijati partnerskou
institucí. Počet vyměněných studentů je stanoven smlouvou o
double degree. Dle dohody instituce přijmou studenty partnerské
instituce i v případě, že počet vyměněných studentů není
vyrovnán. Celkový počet přijatých a vyslaných studentů během
tříletého období by však měl být vyrovnán.
S partnerskou institucí je podepsána smlouva o double degree.
Obsahem smlouvy je
- počet vyměněných studentů,
- jazykové a studijní požadavky na vybrané studenty,
- předměty, které musejí studenti absolvovat na partnerské
univerzitě,
- podmínky pro řádné ukončení studia na každé z univerzit,
- financování.

3. Název programu

v rámci studijního programu Economics and Management

Koordinátor
Partnerské organizace
(Konsorcium projektu)

ESC Chambery, Francie

Přidružené organizace
Počátek realizace programu
1
Druh programu
Délka studia
2
Typ programu
Počet kreditů
Popis organizace studia, včetně příjímání
studentů a ukončení

Jakým způsobem je vydáván diplom a
dodatek k diplomu?
Jakým způsobem jsou realizovány
výměny studentů?

září 2005
double degree
2 roky
navazující magisterský
120
Studenti jsou přijati na základě výběru domovské univerzity, na
partnerské univerzitě absolvují poslední ročník studia (povinné a
volitelné předměty, které studenti absolvují na partnerské
univerzitě, jsou dohodnuty ve smlouvě o double degree), obhájí
diplomovou práci a splní všechny náležitosti nutné pro řádné
ukončení studia na partnerské univerzitě. Po návratu na
domovskou univerzitu je studentům uznáno studium z partnerské
univerzity, včetně obhájené diplomové práce a popř. splní další
podmínku nutnou pro řádné ukončení studia na domovské
univerzitě (na MENDELU státní závěrečnou zkoušku).
Po splnění všech podmínek pro řádné absolvování studia na obou
partnerských univerzitách obdrží studenti diplomy a dodatky
k diplomu od každé partnerské instituce zvlášť.
Studenti jsou vybráni domovskou univerzitou. Pokud splňují
podmínky dohodnuté ve smlouvě o double degree (jazykové
schopnosti, splněné studijní povinnosti), jsou přijati partnerskou
institucí. Počet vyměněných studentů je stanoven smlouvou o
double degree. Dle dohody instituce přijmou studenty partnerské
instituce i v případě, že počet vyměněných studentů není
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Jak probíhá spolupráce se státy EU, je
uzavřena smlouva, popř. co je obsahem
smlouvy?

vyrovnán. Celkový počet přijatých a vyslaných studentů během
tříletého období by však měl být vyrovnán.
S partnerskou institucí je podepsána smlouva o double degree.
Obsahem smlouvy je
- počet vyměněných studentů,
- jazykové a studijní požadavky na vybrané studenty,
- předměty, které musejí studenti absolvovat na partnerské
univerzitě,
- podmínky pro řádné ukončení studia na každé z univerzit,
- financování.

4. Název programu

v rámci studijního programu Economics and Management

Koordinátor
Partnerské organizace
(Konsorcium projektu)

Universita della Calabria, Itálie

Přidružené organizace
Počátek realizace programu
1
Druh programu
Délka studia
2
Typ programu
Počet kreditů
Popis organizace studia, včetně příjímání
studentů a ukončení

Jakým způsobem je vydáván diplom a
dodatek k diplomu?
Jakým způsobem jsou realizovány
výměny studentů?

Jak probíhá spolupráce se státy EU, je
uzavřena smlouva, popř. co je obsahem
smlouvy?

září 2001
double degree
2 roky
navazující magisterský
120
Studenti jsou přijati na základě výběru domovské univerzity, na
partnerské univerzitě absolvují poslední ročník studia (povinné a
volitelné předměty, které studenti absolvují na partnerské
univerzitě, jsou dohodnuty ve smlouvě o double degree), obhájí
diplomovou práci a splní všechny náležitosti nutné pro řádné
ukončení studia na partnerské univerzitě. Po návratu na
domovskou univerzitu je studentům uznáno studium z partnerské
univerzity, včetně obhájené diplomové práce a popř. splní další
podmínku nutnou pro řádné ukončení studia na domovské
univerzitě (na MENDELU státní závěrečnou zkoušku).
Po splnění všech podmínek pro řádné absolvování studia na obou
partnerských univerzitách obdrží studenti diplomy a dodatky
k diplomu od každé partnerské instituce zvlášť.
Studenti jsou vybráni domovskou univerzitou. Pokud splňují
podmínky dohodnuté ve smlouvě o double degree (jazykové
schopnosti, splněné studijní povinnosti), jsou přijati partnerskou
institucí. Počet vyměněných studentů je stanoven smlouvou o
double degree. Dle dohody instituce přijmou studenty partnerské
instituce i v případě, že počet vyměněných studentů není
vyrovnán. Celkový počet přijatých a vyslaných studentů během
tříletého období by však měl být vyrovnán.
S partnerskou institucí je podepsána smlouva o double degree.
Obsahem smlouvy je
- počet vyměněných studentů,
- jazykové a studijní požadavky na vybrané studenty,
- předměty, které musejí studenti absolvovat na partnerské
univerzitě,
- podmínky pro řádné ukončení studia na každé z univerzit,
- financování.

5. Název programu

v rámci studijního programu Economics and Management

Koordinátor
Partnerské organizace
(Konsorcium projektu)

1. Deggendorf University of Applied Sciences, Německo
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Přidružené organizace
Počátek realizace programu
1
Druh programu
Délka studia
2
Typ programu
Počet kreditů
Popis organizace studia, včetně příjímání
studentů a ukončení

Jakým způsobem je vydáván diplom a
dodatek k diplomu?
Jakým způsobem jsou realizovány
výměny studentů?

Jak probíhá spolupráce se státy EU, je
uzavřena smlouva, popř. co je obsahem
smlouvy?

1
2

září 2011
double degree
2 roky
navazující magisterský
120
Studenti jsou přijati na základě výběru domovské univerzity, na
partnerské univerzitě absolvují poslední ročník studia (povinné a
volitelné předměty, které studenti absolvují na partnerské
univerzitě, jsou dohodnuty ve smlouvě o double degree), obhájí
diplomovou práci a splní všechny náležitosti nutné pro řádné
ukončení studia na partnerské univerzitě. Po návratu na
domovskou univerzitu je studentům uznáno studium z partnerské
univerzity, včetně obhájené diplomové práce a popř. splní další
podmínku nutnou pro řádné ukončení studia na domovské
univerzitě (na MENDELU státní závěrečnou zkoušku).
Po splnění všech podmínek pro řádné absolvování studia obdrží
studenti diplomy a dodatky k diplomu od každé partnerské
instituce zvlášť.
Studenti jsou vybráni domovskou univerzitou. Pokud splňují
podmínky dohodnuté ve smlouvě o double degree (jazykové
schopnosti, splněné studijní povinnosti), jsou přijati partnerskou
institucí. Počet vyměněných studentů je stanoven smlouvou o
double degree. Dle dohody instituce přijmou studenty partnerské
instituce i v případě, že počet vyměněných studentů není
vyrovnán. Celkový počet přijatých a vyslaných studentů během
tříletého období by však měl být vyrovnán.
S partnerskou institucí je podepsána smlouva o double degree.
Obsahem smlouvy je
- počet vyměněných studentů,
- jazykové a studijní požadavky na vybrané studenty,
- předměty, které musejí studenti absolvovat na partnerské
univerzitě,
- podmínky pro řádné ukončení studia na každé z univerzit,
- financování.

Joint/double/multiple degree
Bakalářský/magisterský/navazující magisterský/doktorský

Tabulka č. 2.1.9.2

Přehled studijních programů akreditovaných v cizím jazyce

Skupiny akreditovaných
studijních programů

bak.
P

přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče

K

Studijní programy
mag.
mag.
navazující
P
K
P
K

1

1

3

1
3

1

2
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1

dokt.

Celkem
stud. prog.

2

2/2

2

6/3

1

1/0
6/3

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

5

2

5

1

5

15/8

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

Z uvedených tabulek je zřejmé, že univerzita má akreditováno 15 studijních programů v cizím jazyce.
Podíváme-li se však blíže na tabulku 2.1.1 a na skupiny akreditovaných studijních programů
přiřazených k jednotlivým vědním oblastem, převažují studijní programy realizované v rámci zeměděl.les. a veter. věd a ekonomie. Je třeba konstatovat, že mezi fakultami univerzity je značná
nevyváženost.

Nabídka studia v cizích jazycích
V součinnosti s fakultami je prováděna permanentní revize potenciálu 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 ucelených programů a předmětů
vyučovaných v anglickém jazyce na bakalářském, magisterském a doktorském stupni z roku 2010
byla v průběhu roku aktualizována.
Průběžně jsou aktualizovány informační materiály o možnostech a podmínkách studia ucelených
studijních oborů v angličtině. Fakulty v současné době nabízejí tyto programy:
Agronomická fakulta
bakalářský program General Agriculture
magisterský program Horse Breeding and Rural Tourism
doktorský program Agricultural Chemistry, Molecular Biology and Genetics of Animals, Plant Anatomy
and Physiology
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
bakalářský studijní program Regional Development
bakalářský studijní program International Development Studies
Provozně ekonomická fakulta
bakalářský program Business Economics and Management
magisterské programy Business Economics and Management a European Studies in Business and
Economics
doktorský program Business Economics and Management
Lesnická a dřevařská fakulta
dva doktorandské kurzy Forest Ecology and Forest Phytology
magisterský studijní program European Forestry
Zahradnická fakulta
magisterský Joint Degree program Fruit Science ve spolupráci s University of Bolzano a University of
Ljubljana
doktorský program Horticultural Engineering v prezenční a kombinované formě.

2.1.10 Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ
V současné době MENDELU zajišťuje ve spolupráci se zahraničními partnery následující 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 2010 nebyl ze strany studentů realizován.
Double Diploma programme – Provozně ekonomická fakulta MENDELU a Ecole Supérieure de
Commerce Chambéry.
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Double Diploma programme – Provozně ekonomická fakulta MENDELU a Universita Degli Studi di
Calabria.
Magisterský Joint Degree program Fruit Science: Zahradnická fakulta MENDELU ve spolupráci
s University of Bolzano a University of Ljubljana.
Univerzita v současné době nerealizuje žádné studijní programy společně uskutečňované s českými
VŠ a VOŠ.

2.1.11 Akreditované studijní programy nebo jejich části uskutečňované mimo
město, ve kterém má univerzita sídlo, s výjimkou odborné praxe
Tabulka č. 2.1.11
Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo
město, ve kterém má univerzita své sídlo, s výjimkou odborné praxe
Název a sídlo
13
pobočky
vysoké školy,
kde probíhá
výuka
akreditovaných
studijních
programů nebo
jejich částí
Střední lesnická
škola Hranice
VOŠ
ekonomická a
zdravotnická a
Střední škola,
Hybešova 53,
Boskovice
VOŠ
ekonomická a
zdravotnická a
Střední škola,
Hybešova 53,
Boskovice

Názvy akreditovaných
studijních programů
nebo jejich částí,
uskutečňovaných na
pobočce

Typ
studijního
programu
nebo
jeho části

Názvy studijních
oborů
uskutečňovaných
na pobočce

Forma
studijního
oboru, která je
uskutečňovaná na pobočce
(prezenční,
kombinovaná,
distanční)

Lesnictví

Bc.

Lesnictví

kombinovaná

NE

NE

Ekonomika a
management

Bc.

Manažersko
ekonomický

kombinovaná

NE

NE

Hospodářská politika a
správa

Bc.

Finance

kombinovaná

NE

NE

Probíhají
na
pobočce
obhajoby
(ano/ne)

Probíhají na
pobočce
státní
závěrečné
zkoušky
(ano/ne)

2.1.12 Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání a počtu jejich účastníků
Kurzy celoživotního vzdělávání jsou podle Řádu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
organizačně a administrativně připravovány a realizovány vysokoškolským ústavem Institutem
celoživotního vzdělávání a jsou orientovány do čtyř základních oblastí:
- oblast vzdělávání pedagogických pracovníků,
- oblast kariérního vzdělávání,
- oblast specializovaného vzdělávání,
- oblast vzdělávání seniorů – Univerzita třetího věku.
V roce 2010 byly v rámci kariérního vzdělávání např. realizovány kurzy Studium k výkonu
specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT, Specializační studium rostlinolékařství,
Technické znalectví a likvidace pojistných událostí, Specializační studium Oceňování podniku,
Rekvalifikační kurz pro výkon obecných zemědělských činností a další. V oblasti specializovaného
vzdělávání to byly především jazykové kurzy.
Tabulka č. 2.1.12.1
Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání

13
Pobočka – jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má
vysoká škola své sídlo.
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Kurzy orientované
na výkon povolání
Skupina studijních
programů

do
15
hod.

přírodní vědy a nauky
technické vědy
a nauky
zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a služby
ekonomie
právo, právní
a veřejnoprávní
činnost
pedagogika, učitelství
a sociál. Péče
obory z oblasti
psychologie
vědy a nauky o kultuře
a umění
Celkem

Tabulka č. 2.1.12.2

do
100
hod.

více

do
15
hod.

2

4

přírodní vědy a nauky
technické vědy
a nauky
zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a služby
ekonomie
právo, právní
a veřejnoprávní

U3V

3

14

1

15

2

1
11

2

18

2

8

1

3

1

6

více

15

7

5

8

5

4

5

2

1
1

17
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10

Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání
Kurzy orientované
na výkon povolání

Skupina studijních
programů

do
100
hod.

3

1

Celkem

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

Kurzy zájmové

do
15
hod.

do
100
hod.

více

do
15
hod.

110

56

do
100
hod.

U3V

166

110

804

35

více

56

358
10

Celkem

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

Kurzy zájmové

52

14

748

16

109

17

12

370
171

62

Počet kurzů U3V je určen procenticky z celého počtu kurzů z důvodu, že kurz zahrnuje témata obou kategorií.
Počet kurzů U3V je určen procenticky z celého počtu kurzů z důvodu, že kurz zahrnuje témata obou kategorií.
16
Počet účastníků Univerzity třetího věku je určen procenticky z celého počtu kurzů z důvodu, že kurz zahrnuje témata obou
kategorií.
17
Počet účastníků Univerzity třetího věku je určen procenticky z celého počtu kurzů z důvodu, že kurz zahrnuje témata obou
kategorií.
15

36

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

99

99

20
10

317

56

93

20

378

12

857

1 630

300

2.2 Zájem o studium
Zájem o studium se ve srovnání s předcházejícím rokem zvýšil jen nepatrně v kategorii počtu
podaných přihlášek, a to o 3,4 % a v počtu přihlášených o 4,6 %. Přijato bylo o 5,7 % méně studentů
než v roce 2009 a počet zapsaných studentů byl rovněž o málo nižší, a to o 6,5 %.
Tabulka č. 2.2 Zájem uchazečů o studium

Celkem
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a veřejnospr. činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění

5)

Zapsaných

4)

Přijetí

Přijatých

3)

Přihláše2)
ných

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Podaných
1)
přihlášek

Počet

14 167
28
2206
3824

12 809
24
2035
3659

8 611
23
1934
3160

6 698
17
1532
2622

4 425
18
967
1749

846
7069

671
6231

453
2898

138
2266

79
1506

194

189

143

123

106

Poznámka:
1) Počet všech přihlášek, které VŠ 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.

Vývoj počtu uchazečů stále vykazuje vzestupnou tendenci. Znovu byl také navýšen počet zapsaných.
Vysoký nárůst počtu uchazečů je opakovaně realizován v souvislosti s nabíhajícími ročníky na
FRRMS. Dle demografických prognóz však během dvou let bude vývoj počtu maturantů vzhledem
k dalšímu možnému nárůstu počtu uchazečů působit negativně. Dalším prvkem, který bude tuto oblast
výrazně ovlivňovat, bude nový způsob financování VVŠ, realizovaný MŠMT ČR od hospodářského
roku 2010; dotknul se již přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011. Konkurence v terciárním
vzdělávání je patrná z rozdílů mezi vyšším počtem přijatých a zapsaných. Zlepšit skutečný zájem
uchazečů o studium je třeba cílenými marketingovými akcemi a stálou inovací nabídky oborů dle
potřeb trhu práce.

2.3 Studenti v akreditovaných studijních programech
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Tabulka č. 2.3 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech k 31. 12. 2010
Skupiny akreditovaných
studijních programů
P
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy
a nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
Celkem

Studenti ve studijním programu
mag.
mag.
dokt.
navazující
K
P
K
P
K
P
K
52
8
66
536
49
76
27
480
857
217
148
77

bak.

1280
2194

125

Celkem
studentů
60
2034
3973

125

2677

451

74

166

6350

1163

841

119

58

76

4222

240

2234

385

334

188

10654

Z tabulky 2.3 vyplývá, že převažující část studentů Mendelovy univerzity v Brně studuje v zemědělskolesnických a veterinárních vědách (37 %) a v oblasti ekonomie (40 %). Třetí dominantní skupinou jsou
technické vědy a nauky přibližně s 20 %. Zbytek připadá na přírodní vědy, společenské vědy a
pedagogiku a učitelství.
Struktura posluchačů odpovídá třístupňovému studiu. Poměr bc:mgr:Ph.D je 1:0,37:0,07.
Dvoutřetinový podíl studentů bakalářských programů je dostatečnou základnou pro jejich výběr do
magisterského studia. Podíl doktorských studentů stále není na uspokojivé úrovni. Roli sehrává více
faktorů – nedostatečné lidské zdroje (viz kvalifikační struktura), technické a laboratorní zázemí i nižší
míra motivace mladých lidí setrvávat na vysoké škole.
Školitelé a vedoucí vědečtí pracovníci musejí zabezpečovat přenos informací o příležitostech
a možnostech doktorského studia. Zapojení doktorandů do všech forem výzkumu realizovaného na
pracovištích, kde doktorandi studují, včetně jejich zapojení do mezinárodních projektů je další cestou
ke zvýšení atraktivity nejvyššího stupně vysokoškolského vzdělání.

2.4 Absolventi, spolupráce univerzity s jejími absolventy
Ve srovnání s předcházejícím akademickým rokem vzrostl přibližně o 2 % počet absolventů univerzity,
kteří úspěšně ukončili studium a současně přibližně o 3,5 % poklesl počet neúspěšných studentů.
Tento trend považujeme za pozitivní.
Tabulka č. 2.4 Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů v období od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010
Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky

Absolventi ve studijním programu
mag.
bak.
dokt.
mag.
navazující
P
K
P
K
P
K
P
K
6
1
291
20
227
15
9
6
470
79
2
32
422
62
21
12
38

Celkem
absolventů
7
568
1100

zdravot., lékař. a farm. vědy
a nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
Celkem

552

56

7

39

1320

194

333

44

12

4

1001

46

2

32

982

121

48

23

2722

Poměr absolventů Bc:Mgr:PhD je 1:0,8:0,1. Nedostatečnému podílu absolventů doktorských studijních
programů musí být věnována pozornost zesílením motivačních programů a pobídek (Motivační
program Mendelovy univerzity v Brně). Tito studenti přinášejí univerzitě významná pozitiva.
Za posledních pět let se pohybuje podíl absolventů bakalářského i doktorského studia v intervalu 15–
20 % a 35–40 % u navazujícího magisterského stupně.
Tato čísla sice nevyjadřují přesné hodnoty identické skupiny studentů (nejsou započteni fyzicky titíž
vstupující a vycházející), ale přesto signalizují základní problémy v oblasti bakalářského
a doktorského studia při naplňování představ MŠMT ČR, ale i očekávání studentů.

2.5 Neúspěšní studenti, opatření vedoucí ke snižování
studijní neúspěšnosti

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Neúspěšní studenti ve studijním programu
mag.
mag.
bak.
dokt.
navazující
P
K
P
K
P
K
P
K
9
3
264
34
52
12
9
5
469
184
1
30
14
19
20

přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy
a nauky
společenské vědy, nauky a
23
služby
ekonomie
454
právo, právní a
veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
5
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a
umění
Celkem
1215

Celkem
studentů
12
376
737

23
189

96

78

14

27

33

440

858

38

1

178

104

51

55

2044

Neúspěšnost ve studiu vychází ve značné míře z klesající úrovně předchozího vzdělávání a je jedním
ze vstupních handicapů nových studentů. Z provedených analýz z Univerzitního informačního
systému vyplývá nejvyšší podíl neúspěšnosti v 1. ročnících bakalářského studia mezi 20–30 %. Toto
procento je závislé na oboru studia a dlouhodobě neklesá. Vysoké procento úbytku po 1. ročníku
studia a značné rozdíly mezi obory ukazují nejen na rozdílné předpoklady pro studium uchazečů
o studium na vysokých školách, ale také na rozdílnou náročnost předmětů v 1. ročnících daného
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oboru. Ve snaze snižovat studijní neúspěšnost vychází Mendelova univerzita v Brně vstříc svojí
politikou podpory individuálního studijního plánu, zakotveného ve SZŘ 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 rozdíl ve stylu studia na střední škole
a stylu studia po jejich nástupu na univerzitu.
V souvislosti s vysokým úbytkem studentů zejména v prvním ročníku studia některé fakulty přistoupily
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. V této oblasti univerzita očekává pozitivní změnu
v souvislosti s realizací projektu ECTS Label.
Je třeba konstatovat, že studijní neúspěšnost je přirozeným jevem, který není možno umělými zásahy
regulovat. Důvody některých studentů k nástupu ke studiu nejsou jen spojeny přímo se zájmem o
dané studium, jde např. o souběžné zapsání na více vysokých škol, kdy studenti až po určité době
dobrovolně studium ukončují nebo se jedná o určitou spekulaci.
Mendelova univerzita v Brně nabízí studijní obory od biologicky a technicky orientovaných přes
společensko-vědní až po umělecké. K různorodým skupinám se snažíme přistupovat individuálně a to
především s ohledem na pozici konkrétního studijního oboru ve vztahu k veřejnosti a především
zaměstnavatelům.
Univerzita sleduje uplatnění svých absolventů prostřednictvím interního evaluačního systému a také
prostřednictvím externího hodnocení získávaného z jiných oficiálních databází. Získané informace
a zkušenosti slouží k modifikaci a rozvoji vzdělávací nabídky a k podpoře dalších forem vzdělávání.
Uplatnění absolventů jednotlivých fakult závisí na pozici daného oboru na trhu práce a z tohoto
pohledu je značně odlišné. Provedené studie ukázaly vysokou odbornou připravenost absolventů,
nadále však přetrvávají rezervy v kompetencích týkajících se řízení lidských zdrojů
a komunikačních a jazykových dovedností. Inovace studijních plánů reflektují nové potřeby trhu
a praxe.
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, dále 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.
Univerzita aktivně spolupracuje se svými absolventy. Rozvoj spolupráce je veden formou přímých
kontaktů s absolventy a na různé úrovni se spolupráce koncentruje. Za důležitou považujeme
spolupráci s Klubem absolventů. Jejím cílem je navodit pravidelný systém vzájemné komunikace. Byly
připraveny aplikace, které umožní kontakt prostřednictvím Univerzitního informačního systému.
Konkrétní spolupráce je dlouhodobě realizována prostřednictvím vzájemné kooperace mezi
univerzitou a odbornými společnostmi a firmami, ve kterých absolventi Mendelovy univerzity v Brně
působí.

2.6 Využívání kreditového systému, udělování dodatku k
diplomu
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 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 ohledu je nutné zdůraznit, že ne
v každém případě, kdy student absolvuje část studia na zahraniční vysoké škole, se mu podaří získat
počet kreditů, které přesně odpovídají předepsanému studijnímu plánu. V takovém případě si student
po návratu ze zahraničí studium rozloží do dalšího ročníku. Mnozí studenti 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.
Univerzita vydává standardně dodatek k diplomu (Diploma Supplement) pro všechny typy studia
(bakalářské, navazující magisterské a doktorské). Podle evropské úmluvy je tento dodatek diplomu
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nejdůležitějším potvrzením o studiu a kvalitě studia pro získávání zaměstnání ve všech zemích
Evropské unie.

2.7 Akademičtí pracovníci univerzity
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Tabulka č. 2.7.1

Akademičtí pracovníci – přepočtené počty

celkem

profesoři

502,7

59,4

Tabulka č. 2.7.2

112,3

profesoři

600

67

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

208,2

asistenti

lektoři

121,8

1

Vědečtí
pracovníci
39,1 (10,9)

Akademičtí pracovníci – fyzické počty

celkem

Tabulka č. 2.7.3

Akademičtí pracovníci
odborní
docenti
asistenti

Akademičtí pracovníci
odborní
docenti
asistenti
126

248

asistenti

lektoři

158

1

Vědečtí
pracovníci
42 (14)

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků
Akademičtí pracovníci
Vědečtí
profesoři
docenti
odb. asist.
asistenti
lektoři
pracovníci
celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy
20
8
51
20
2 (2)
1
28
4
149
46
53
23
17 (5)
2 (2)
6
21
6
37
15
24
13
1
1 5 (1)
2
22
3
45
15
31
13
21
13
5 (2) 2 (1)
33
4
31
5
11
5
8
3
6 (3) 3 (2)
5
1
1
1
1
7 (1)
67
7
126
31
248
87
158
72
1
1 42 (14)
9 (5)

Zastoupení jednotlivých skupin pedagogů je dlouhodobě nevyvážené. Vysoký podíl odborných
asistentů a přetrvávající nízký podíl docentů a profesorů jsou nevyhovující. Ve skupině profesorů
přetrvává problém věkové struktury, a proto univerzita věnuje kvalifikační struktuře v posledních letech
zvýšenou pozornost. Naplňování kariérního postupu je prvořadou odpovědností děkanů a vedoucích
ústavů.
Zvýšení počtu profesorů a docentů v posledních letech zdaleka nepředstavuje očekávanou změnu
kvalifikační struktury dle dlouhodobého plánu.
Věková struktura profesorů se v průběhu posledních pěti let podstatně nezměnila (průměrný věk je
přibližně 59 roků), což představuje závažný problém z hlediska požadavků akreditačního řízení i
zabezpečení garancí studijních oborů.
Také ve skupině docentů je věková struktura nepříznivá, průměr kolem 52 let neskýtá pozitivní
předpoklad optimálního přechodu do kategorie profesorů.
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Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu
pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího plnou pracovní dobu.
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Vysoký podíl odborných asistentů, u kterých se kombinuje vyšší věkový průměr a nechuť k habilitaci,
se negativně projevuje na průměrném věku této kategorie, který je přibližně 37 let.
Z uvedených údajů kvalifikačního růstu akademických pracovníků Mendelovy univerzity vyplývá, že
dosavadní tempo v počtech nových habilitačních a profesorských řízení pro zlepšení struktury
akademických pracovníků naprosto nepostačuje. Stávající tempo nestačí pokrýt ani generační
obměnu v kategoriích profesor a docent.
Tabulka č. 2.7.4
Personální
zabezpečení
Rozsahy
úvazků akad.
pracovníků
do 30 %
do 50 %
do 70 %
do 100 %

Přehled o počtu akademických pracovníků na univerzitě
celkem

prof.

doc.

ost.

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

64
83
24
440

4
7
10
51

9
9
7
104

51
67
10
285

35
46
23
353

2.8 Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce
2010
V roce 2010 bylo jmenováno po úspěšném habilitačním řízení 12 docentů (Lichovníková, Ryant,
Kopp, Balík, Vrška, Machar, Jurčík, Ryglová, Bohušová, David, Poměnková, Božík), po řízení ke
jmenování profesorem převzali dekrety tři noví profesoři (Horská, Čítek, Pidra).
Mendelova univerzita má právo konat na univerzitě habilitační řízení v 37 oborech a řízení ke
jmenování profesorem ve 30 akreditovaných oborech. Nástrojem kariérního postupu jsou Jednotná
kritéria pro posuzování vědecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazečů o jmenování
docentem nebo profesorem (1999, 2004, 2007) upravující jednotný postup a podmínky, jejichž pomocí
univerzita udržuje standardy pro zahájení a průběh procedur spojených s udělováním hodností.
2.8 Tabulka – Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2010
Mendelova univerzita v Brně
Profesoři jmenovaní v roce 2010
Docenti jmenovaní v roce 2010

Počet
3
12

Věkový průměr
52
41

Věková struktura kategorií docent a profesor v roce 2010 představuje věkový průměr u docentů 41
roků a profesorů 52 roků.
Obsazování míst akademických pracovníků (učitelů a vědeckých pracovníků) je dle zákonné úpravy
možné pouze vyhlašovaným výběrovým řízením. Pro obsazování míst akademických pracovníků
univerzity platí Řád výběrového řízení na MZLU v Brně (1999) a Doporučené zásady uzavírání
pracovních poměrů akademických pracovníků (1999).
Nástrojem finančního postupu je vnitřní směrnice univerzity Mzdový předpis MZLU (1999, 2005, 2008,
2009), stanovující platové třídy s ohledem na získané vzdělání a délku praxe a tzv. pohyblivou složku
mzdy – osobní příplatek s ohledem na kvalitu odváděné práce. Od roku 2005 je rovněž ve mzdovém
předpisu Mendelovy univerzity deklarována možnost udělení tvůrčího volna akademickým
pracovníkům.

2.9
Vzdělávání zaměstnanců (akademických i ostatních),
nabízené kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků
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Přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro akademické pracovníky zajišťuje v souladu se svým
posláním Institut celoživotního vzdělávání. K financování je využíváno zejména prostředků z ESF,
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2010 se jednalo o aktivity spojené s
realizací projektů Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení
konkurenceschopnosti, s pracovním názvem MIU – Mendelova interní univerzita, reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/07.0158 a Inovativní systém přípravy pracovníků ve vědě a výzkumu, reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/09.0041.
Vzdělávací aktivity určené akademickým pracovníkům realizované v rámci projektu MIU:
• Teambuiding
• Osobnostní rozvoj
• Asertivita
• Český jazyk
• Písemný projev
• Zásady experimentální práce
• Psychohygiena – kurz proběhl 12. 11. a 10. 12. 2010
• Autorský zákon – kurz proběhl 3. 11. a 10. 11. 2010
• Pracovní právo
• E-opory v UIS
• Řízení vědy
• Informační technologie a gramotnost – využívání knih. inf. služeb
• SAP základy ovládání
• Řešení problémů
• Time management.
Vzdělávací aktivity určené akademickým pracovníkům realizované v rámci projektu Inovativní
systém přípravy pracovníků ve vědě a výzkumu:
• Informační zdroje pro VaV
• Práce s informačními zdroji
• Zapojení do mezinárodních sítí a projektů
• Zapojení OP Central Europe
• Publikační činnost v tuzemsku a zahraničí – kurz proběhl 18. 11., 2. 12. a 9. 12. 2010
• Řízení VaV v podmínkách univerzity
• Prezentace výsledků vědy
• Ochrana duševního vlastnictví
• Projektové řízení VaV – kurz proběhl 20. 10. 2010
• Kultura projevu výzkumníka.
U všech uvedených kurzů se počítá s tvorbou sylabu a následnou výukou. Její převážná část bude
probíhat v roce 2011.
Kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků v roce 2010 nebyly realizovány.

2.10 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto
činností
Věda a výzkum jsou tradiční součástí aktivit akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně.
Šíře a diverzifikace výzkumných činností se projevuje ve věcném zaměření výzkumných projektů; ty
pokrývají oblast od faktorů zemědělské, zahradnické, lesnické a dřevařské produkce (půda, voda a
další živé a neživé vstupy), vztahů produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví
k životnímu prostředí, zpracování a zhodnocení primární produkce, organizace a řízení procesů
souvisejících se zajištěním relevantních činností v průběhu celého potravinového řetězce, i hodnocení
jejich ekonomické efektivnosti až po dopady těchto činností v širších ekonomických souvislostech a
akcentech na oblast venkova.
43

Oblastmi, do nichž je směrována disponibilní vědecko-výzkumná kapacita pracovišť univerzity
(výzkumný program), jsou výzkumné záměry, výzkumná centra, grantově financovaný výzkum,
specifický výzkum (výzkum studentů) a zapojení do mezinárodních výzkumných programů, které
představují jednu z aktivit priority internacionalizace univerzitních činností.
Pozornost je tradičně věnována poradenské činnosti, organizaci vědeckých aktivit v rovině konferencí,
seminářů, výstav, workshopů a různých specializovaných kurzů. V rámci expertní činnosti participují
specialisté všech fakult na koncepční činnosti resortních ministerstev, na formulování prioritních
programů zemědělského, lesnického i ekonomického výzkumu, včetně deklarování priorit výběrových
grantových agentur.
Kvalita výzkumu na Mendelově univerzitě a jeho obsah jsou srovnatelné s předcházejícím rokem a
kontinuálně se zvyšuje v souvislosti s modernizací přístrojového vybavení (ročně přibližně 11 mil. Kč)
a dalšího technického zázemí a také s rostoucí mezinárodní spoluprací a trvale udržovanými kontakty
a spoluprací se zemědělskou, lesnickou, zahradnickou a ekonomickou praxí.
Kvalita výzkumu je ověřována i popularizována zejména publikačními výstupy.
Zastoupení akademických a výzkumných pracovníků univerzity ve vědeckých společnostech v ČR i
v zahraničí, v komisích grantových agentur a také v redakčních radách vědeckých časopisů je
dlouhodobě stabilizována na solidní úrovni.
S diverzifikací výzkumu koresponduje i oblast zdrojů financování výzkumu; zahrnuje zejména veřejné
zdroje, a to institucionální a účelové (grantové), domácí i zahraniční.

2.10.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti
V souladu s deklarovaným zaměřením korespondujícím s dlouhodobými prioritami výzkumu a vývoje
ČR a prioritami a cíly Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity pro období 2006–2010 pro oblast
výzkumu a jeho aktualizace pro rok 2010 zabezpečovala univerzita v roce 2010 v realizační
rovině:
– 3 výzkumné záměry (73,54 mil. Kč),
– 2 výzkumná centra a 1 centrum základního výzkumu (15,788 mil. Kč),
– 6 zahraničních výzkumných projektů (4,264 mil. Kč),
– 13 projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu (4,242 mil. Kč),
– 30 projektů Grantové agentury ČR (13,123 mil. Kč),
– 56 projektů resortu MZe ČR (27,439 mil. Kč),
– 11 projektů Národního programu výzkumu II (11,875 mil. Kč),
– 5 projektů resortu MŽP ČR (4,513 mil. Kč),
– 2 projekty resortu MPO ČR (3,454 mil. Kč),
– 1 projekt resortu MMR ČR (1,389 mil. Kč),
– 1 projekt resortu MZ ČR (994 tis. Kč),
– 2 projekty resortu MF ČR (558 tis. Kč),
– 5 projektů GA AV ČR (4,083 mil. Kč),
– 4 projekty Agentury Lesy ČR (802 tis. Kč),
– specifický výzkum v objemu 21,135 mil. Kč (v tom IGA: 19,905 mil. Kč),
– činnost v souvislosti s institucionální podporou výzkumné organizace 32,097 mil. Kč,
– 57 zakázek praxe a resort. ministerstev v objemu 7,323 mil. Kč,
– spolupráci s regionálními institucemi, včetně vlastního rozsáhlého výzkumu v oblasti regionální
politiky,
– organizaci vědeckých konferencí (v roce 2010: 88) a účast na těchto aktivitách v ČR i v zahraničí,
– širokou publikační aktivitu (ročně v průměru přes 2000 publikací a přednesených referátů: v roce
2010: 2070),
– zastoupení pracovníků univerzity v 717 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).
Dále Mendelova univerzita realizovala projekty Operačních programů Strukturálních fondů Evropské
unie:
– 25 projektů Strukturálních fondů EU (44,598 mil. Kč).
Tabulka č. 2.10.1
vysoké školy

Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit
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Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit

Zdroj

SP7-SSH-2007-1 Developing Europe´s Regions in the Era of Globalization

A (7. RP
EU)
A (7. RP
EU)
A (7. RP
EU)

Adagio, Adaptace zemědělství evrop. regionů na environmentální rizika spojená se
změnou klimatu
7E08071 Sharka Containment
Finanční mechanismus evropského hospodářského prostoru a finanční mechanismus
Norska, Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění
trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn
Zapojení mladých vědeckých pracovníků MENDELU do výzkumných aktivit IUFRO –
The global Network for Forest Science Cooperation
OC 191 Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí
OC 187 Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané plodiny, rozšíření
škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR
OC 10041 Trvale udržitelné hospodaření s dendromasou
OC 10040 Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem
OC 09006 Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu – efekt lesnické fytotechniky jako
nástroje ke zmírnění účinku globální změny
MEB 041007 Zefektivnění technologií zpracování půdy ve střední Evropě
MEB 061013 Produkce a kvalita biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou směrnicí –
situace a metody hodnocení v ČR a v Rakousku
MEB 060914 Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě
lyzimetrických dat
MEB 10128 Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých travních
porostů v podmínkách Rakouska a ČR
MEB 020913 Modelování sněhové pokrývky a jejího vlivu na rostlinnou produkci
ME 10107 Česko-čínská vědecko-výzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce
rodů druhu Prunus
58p13 Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastech
MSM6215648905, Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených
ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
MSM6215648902, Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a
využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a
sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu
206/09/2062 Funkce cytokininů a polyaminů při odezvě na teplotní stres a při zvyšování
termotolerance rostlin tabáku a Arabidopsis
503/10/2002 Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů
522/09/0239 Buněčné a orgánové odpovědi rostlin na polycyklický aromatický uhlovodík
204/09/H002 Vývojová biologie a genetika rostlin
521/09/P479 Měření a modelování vodní bilance zemědělských porostů ve vybraných
půdně-klimatických podmínkách
204/09/P289 Úloha vnitrobuněčné kompartmentace reverzibilní O-glukosykace
v regulaci hladin aktivních forem cytokininů
102/08/1546 Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody pro
chemické, biologické a farmaceutické aplikace /NANIMEL)
301/10/0356 Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na
cytotoxicitě cytostatik vůči lidským chemosenzitivním a chemorezistentním
neuroblastomům
525/07/0338 Isoflavony v řasách a sinicích
502/10/1216 Podrobné asociační mapování oblasti chromozomu 2q prasete ovlivňující
jakost masa a studium pozičních kandidátních genů
523/09/0844 K biologii a růstu svalů u prasat: komparativní analýza genové exprese
v kosterních svalech bílého ušlechtilého a divokého prasete
205/09/1437 Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSenzor)
525/08/P540 On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází (SPESFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické matrice
503/10/0975 Vysoce selektivní nanostrukturované imprinty pro stanovení endokrinních
disruptorů v životním prostředí
206/10/1219 Progresivní metody úpravy vzorků, prekoncentrace, separace a detekce
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Finanč.podpor
a, tis. Kč
915
885
292

A

1300

A (INGO)

872

A (COST)
A (COST)

100
240

A (COST)
A (COST)
A (COST)

785
492
498

A
(KONTAKT)
A
(KONTAKT)
A
(KONTAKT)
A
(KONTAKT)
A
(KONTAKT)
A
(KONTAKT)

62

A
(AKTION)
C (Výzk.
záměr)
C (Výzk.
záměr)
C (Výzk.
záměr)
B

31
50
888
38
678
40
22 057
35 380
16 104
730

B
B
B
B

335
567
913
250

B

427

B

818

B

609

B
B

696
388

B

354

B
B

424
390

B

570

B

459

pro analýzy v biochemii a klinické a environmentální chemii
521/08/1682 Vliv klimatické variability a meteorologických extrémů na produkci
vybraných plodin v letech 1801–2007
522/07/0692 Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin – uplatnění při remediačních
technologiích
526/08/1050 Struktura a funkce komplexu Quercus-Loranthus z hlediska možností
potlačení významného korunového škůdce doubrav
526/07/1187 Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních
zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje.
205/08/0926 Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech
404/08/P367 Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro datování
prehistorických dřev
206/09/1405 Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae
206/10/0625 Kondenzované anthokyaniny – analýza, příprava, biotransformace a
možnosti využití
522/09/1565 Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring
biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné
402/09/P271 Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí
402/08/P494 Posouzení procesu konvergence České republiky a vybraných
kandidátských ekonomik k eurozóně
402/09/1513 Strategické aliance v sektorech nezávislého obchodu a služeb jako nástroj
konkurenceschopnosti malých a středních podniků
404/10/0581 Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na ČR jako
cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi rozvojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)
103/07/0676 Extrémní srážkové scénáře pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky
únosného a ekologicky šetrného návrhu stokových sítí
402/09/1365 Metodologické přístupy k ekonomické analýze podniku
OH 71284 Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň
užitkovosti prasat
QH 82242 Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic
QH 71041 Vliv patogenních mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu
a hygienickou nezávadnost objemných krmiv
QH 91053 Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu
přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem
QI 91B095 Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální
pekárenské a pečivárenské využití
QH 81101 Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím
klonu Mertelik06 rezistentního k Cameraria ohridella
QH 81280 Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému
obhospodařování travních porostů v České republice
QH 91192 Srovnání fyziologických a molekulárně biologických metod použitelných pro
hodnocení citlivosti pšenice a ječmene k suchu a posouzení jejich vhodnosti pro selekci
tolerantních genotypů
QH 81218 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
QI 101A184 Technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostředí
QH 71015 Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech
rybářského sektoru
QH 82099 Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejich omezení
biotechnickými opatřeními
QH 92242 Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné
produkce v podmínkách ČR
QH 91051 Efektivní pěstební technologie obilnin
QH 91271 Tvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na morfologické a
funkční vlastnosti vemen
QH 71305 Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů
s využitím netradičních technologií
QI 91C001 Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách
České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných
ryb
QH 72039 Stanovení stupně degradačních změn půd vlivem antropogenní činnosti
v souvislosti s pěstováním plodin
QH 72257 Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního
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prostředí
QH 81127 Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny stonku
řepky (Leptosphaeria maculans) v průběhu počasí v ČR
QH 81200 Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny
uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních
porostech
QH 92277 Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR
QI 91A229 Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních
vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům
QH 92030 Hodnocení půd z hlediska jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí
s dopady na plošnou a kvalitativní ochranu půd České republiky
QH 81040 Kvalita travního porostu a jeho využití ve výživě přežvýkavců
QH 81271 Optimalizace výživy a hnojení slunečnice za účelem zvýšení výnosů a kvality
produkce
QI 191A055 Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke
standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu
s kombinovanou užitkovostí
QH 72086 Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity
dešťů
QH 71229 Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším
ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny
QH 81029 Inovace ochrany světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.) proti významným
houbovým patogenů
QI 91C054 Atlas půdního klimatu ČR – Vymezení termických a hydrických režimů a
jejich vliv na produkční schopnosti půd
QI 102A085 Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity
v hospodářských lesích
QH 81039 Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření
a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycospaerella pini (Dothistroma
seprosporum) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v ČR
QH 71161 Nízký a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření malých a
středních vlastníků lesa
QH 92073 Horské lesy – základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a
suchá období v krajině
QH 82113 Vliv vápnění na půdní a epigeickou faunu
QH 71296 Systém hodnocení společenské a sociálně-ekonomické významnosti funkcí
lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů
QH 71159 Model multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích technologií
QH 72075 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů
QI 92A031 Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování
druhové diverzity vyšších rostlin
QH 71172 Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint)
QH 81235 Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování
plodů
QI 91A032 Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodů
QI 101A123 Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L.,
klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně,
identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV
QH 71228 Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou
kryokonzervace
QH 91153 Využití in vitro k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů,
fytoplazem a karanténích patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu
včetně ověřování kvality
QH 71214 Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné
proti nepovirům
QH 81110 Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu
QH 82232 Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru
QH 82231 Produkce jahod v ekologických systémech
QH 81142 Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám
QI91B094 Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem
QH 82242 Technické prostředky pro sklizeň a zpracování odpadního dřeva z vinic
QH 81200 Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny
uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých
travních porostech
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QH 82203 Ekologické technologie soustřeďování dříví pro malé těžební koncentrace
v lanovkových terénech
Využití mikrosatelitních analýz při šlechtění populace kozy bezoárové v oboře Žižkův
vrch na LS Česká Lípa
Využití mikrosatelitních analýz při monitoringu populace a přeshraniční spolupráce
migrace losa evropského v oblasti LS Vyšší Brod
Mokré sklady kulatiny Hluboká nad Vltavou a Ždírec nad Doubravou. Vyhodnocení
provozu a návrh zásad skladování.
Bodová revitalizace při obnově lesa v 7. a 8. LVS PLO Hrubý Jeseník
Podpora poradenství v zemědělství
Podpora pěstování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a
metod PCR
Podpora technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a
chmele se zaměřením na uchování zdravého genetického materiálu v zájmu udržení
biologické rozmanitosti odrůd na území ČR
Národní program konzervace a využití genofondu rostlin
1M06030 Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin – Výzkumné centrum
LC06034 Regulace morfogeneze rostlinných buněk a orgánů – Výzkumné centrum
1M0570 Výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele
2B08039 Studium vztahu vybraných rizikových prvků k labilním formám půdní organické
hmoty v marginálních (LFA) oblastech – NPV II
2B06034 Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch
v kulturní krajině – NPV II
2B06108 Využití pastvy přežvýkavců v oblastech LFA k trvalému zlepšování podmínek
životního prostředí – NPV II
2B06124 Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro
kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství – NPV II
2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity
– NPV II
2B08037 Biotechnologické metody pro inovace hodnocení zpracovatelské a
spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů –
NPV II
2B06107 Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami v systému
SEUROP – NPV II
2B08069 Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních
aminů jako rizikových toxikantů v systému hodnocení zdravotní nezávadnosti sýrů na
spotřebitelském trhu – NPV II
2B080037 Biotechnologické metody pro inovace hodnocení zpracovatelské a
spotřebitelské kvality hovězího masa jako potravinového zdroje živočišných proteinů –
NPV II
2B096101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj
biodiverzity – NPV II
2B08020 Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního
klimatu – NPV II
SP/2d4/83/07 Záchrana genetické diverzity borovice blatky (Pinus unciata subs.
uliginosa), subendemitu ČR, v centru jejího areálu kombinovanou metodou
biomonitoringu, kontrolovaného opylení a mikropropagace
SP2/d4 Determinanty oživení zemědělství krajiny – využití existujícího systému
monitoringu škůdců pro obecný biomonitoring nočních motýlů (Macrolepidoptera)
S//2d4/59/07 Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů
organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000
SP/2d1/93/07 Czech Terra – adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální
změny
SP/2d3/56/07 Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně
strukturálních typů lesů
FT-TI 1/050 MP490011 Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a
jakosti nábytku
2A-2TLPI/0701 Funkční UV ochranné nátěrové systémy
iAA600040701 Dynamika proteomu v odpovědi na zvýšené hladiny cytokininů
IAA201990701 Chování vybraných zemědělských materiálů při rázovém zatěžování
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IAA401990701 Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA. Vliv
methalothioneinu.
KAN208130801 Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách
ovlivněných kyselými depozicemi
NS10200 Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty
Možnosti řešení disparit mezi regiony
Rozšíření odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného
hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie
Posílení bilaterální spolupráce Mendelovy univerzity v Brně a EHT Zurich na poli trvale
udržitelného hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů
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2.10.2 Specifický výzkum – Interní grantová agentura Mendelovy univerzity
v Brně
Dotace na podporu specifického výzkumu v roce 2010 činila pro univerzitu 21,135 mil. Kč. Interní
grantovou agenturu univerzita provozuje od roku 2003. Jejím prostřednictvím doplňuje tvůrčí
výzkumnou strukturu univerzity a její aktivity a podporuje zapojení studentů do výzkumu.
V srpnu 2009 změnilo MŠMT ČR pravidla pro poskytování specifického výzkumu v roce 2010; zásadní
změnou je, že se jedná o podporu výzkumu prováděného studenty doktorských a magisterských
studijních programů. Rozhodnutím rektora č. 19/2009 ze dne 4. 11. 2009 byly vydány nové Zásady
studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na
Mendelově univerzitě v Brně, které upravují podmínky financování IGA MENDELU od roku 2010.
V roce 2010 bylo interními granty podpořeno celkem 111 projektů v objemu 19,905 mil. Kč.

2.10.3 Významné výsledky výzkumné činnosti v roce 2010
Významné výsledky výzkumné činnosti jsou spojeny zejména s řešením výzkumných záměrů,
výzkumných center a dlouhodobějších grantových projektů. Souvisejí zvláště s řešením problematiky:
- tolerance odrůd ječmene k suchu vzhledem k jejich kořenovému systému,
- efektivnosti výživy kukuřice dusíkem v aridních podmínkách jižní Moravy,
- metodiky přísevu suchovzdorných druhů do travních porostů,
- specifik infiltrace vody do půdy s různým typem hospodaření v zimním a jarním období,
- vlivu sinic na rybí organismus,
- kvality vody a složení biocenóz vybraných vodních toků,
- zpřesnění metodiky stanovení výnosu plantáží rychle rostoucích dřevin nedestruktivním způsobem,
- očekávaných změn agroklimatických podmínek ve střední Evropě,
- očekávaných změn potenciálního rozšíření vybraných škůdců zemědělských plodin,
- analýzy výnosové variability a klimatických podmínek v Evropě,
- proteinů a fosfoproteinů časné odpovědi rostlin vůči cytokininům,
- metalothioneninu a jeho úlohy v karcinogenezi,
- modelu sněhové pokrývky pro agroklimatické aplikace,
- sledování ftalátů v interiéru motorových vozidel v provozních olejů,
- vysoké rezistence některých hybridů meruněk z programu šlechtění, potvrzení stability výnosů
genofondů broskvoní,
- příčin chřadnutí smrkových porostů,
- fauny smrku pichlavého,
- horských lesů jako základních ekosystémů ovlivňujících vodní bilanci, velkých vod a suchých
období v krajině,
- české technologické platformy lesního hospodářství a navazujících odvětví.
Dále se jedná o nové registrace užitných vzorů (např. tři na AF, šest na LDF, na ZF např. zeleninová
pomazánka s tykví), certifikované metodiky (např. pět na AF: stanovení extraktu v zrnu ječmene
enzymatickou cestou, nové trendy v ochraně životního prostředí v podmínkách chovu hospodářských
zvířat, na ZF např. ozdravování odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů pomocí termoterapie),
dále byly zaregistrovány: jeden prototyp, jeden funkční vzorek a jeden patent (vše na LDF), knižní a
časopisecké publikace, uspořádání významných seminářů a konferencí.
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2.10.4 Vydávání vědeckých časopisů
Vydávání vědeckého časopisu univerzity Acta Universitatis Mendelianae Brunensis je realizováno
v optimální periodicitě šestkrát ročně. Od roku 2007 je zařazen do tzv. pozitivního seznamu Rady
vlády pro výzkum a vývoj ČR plně recenzovaných časopisů s uznanými publikacemi v RIV.
Zaznamenává mimořádně vysoký nárůst počtu příspěvků, a to i z pracovišť mimo univerzitu. V roce
2010 bylo publikováno celkem 248 prací, rozsah ročníku dosáhl 2270 stran, což proti roku 2009
představuje 66% nárůst počtu příspěvků a 68% nárůst rozsahu stran. Časopis Acta Universitatis
indexuje 50 bibliografických databází (od roku 2006 je rovněž v databázích SCOPUS
a EM-BASE); je rozesílán do 41 zemí. Výměnou za ACTA získáváme bezplatně 183 českých
a zahraničních vědeckých časopisů z evropských států, ale i z Asie a Severní a Jižní Ameriky.
V současné době časopis zaznamenal výrazný kvalitativní posun – je předmětem evaluace pro
přiznání impakt faktoru.
Od roku 2009 vydává Agronomická fakulta v péči Ústavu aplikované a krajinné ekologie recenzovaný
elektronický vědecký časopis EUROPEAN COUNTRYSIDE. Cílem časopisu je profilovat se jako
vědecké periodikum s náročným recenzním řízením.

2.10.5 Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Inovovaná edice monografií Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
vychází centralizovaně od roku 2008. V roce 2010 v ní bylo publikováno šest monografií a
zaznamenává vysoký převis poptávky.

2.10.6 Posílení vazby mezi výzkumnou a vzdělávací činností
Základním rysem výzkumu na Mendelově univerzitě je společné aplikování poznatků biologických,
technických a společensko-vědních disciplín v zemědělství, zahradnictví, lesnictví, krajinářství a
dřevařství a rozvíjení rovněž uměleckých disciplín v zahradní architektuře a v nábytkářství. Jedná se o
úroveň základního, aplikovaného i průmyslového výzkumu. Tradičně jsou rozvíjeny vědní obory, které
sledují všechna stadia potravinového řetězce od přírodních vstupů kombinovaných s lidskou prací,
přes technicko-technologické aspekty produkce a její zpracování, až po hodnocení dopadů této
produkce na životní prostředí a kvalitu života. Pozornost je věnována také sociálně-ekonomickým
souvislostem těchto procesů. Ve většině z uvedených oborů a také v nově formulovaných jsou školeni
mladí výzkumní pracovníci v akreditovaných doktorských studijních programech a oborech (30, 4
v angličtině); univerzita má rovněž právo udělovat v akreditovaných oborech vědecko-pedagogické
hodnosti docent (37 oborů) a profesor (30).
Do výzkumných aktivit jsou zapojováni také studenti doktorských, magisterských a bakalářských
studijních programů prostřednictvím řešení svých kvalifikačních prací a disertací, což umožňuje mj.
částečně realizovat výzkumné aktivity přímo ve výuce, včetně inovací sylabů předmětů a
multimediálních učebních textů. Významnou platformou studentského výzkumu je Interní grantová
agentura MENDELU (od roku 2003).

2.11 Infrastruktura Mendelovy univerzity v Brně (materiální,
technické a informační zajištění), dostupnost informačních
zdrojů a rozvoj informační infrastruktury
Informační podporu a dostupnost informačních zdrojů zabezpečuje Ústav vědeckých a
pedagogických informací a služeb (ÚVIS), pracoviště Ústřední knihovna a Informační centrum.
Knihovnicko-informační služby spočívají v centralizovaném nákupu fondů, jejich katalogizaci a
evidenci v Souborném katalogu univerzity, ve zpracování rešerší, poskytování tuzemské i mezinárodní
meziknihovní výpůjční a výměnné služby, v zajištění přístupů do elektronických informačních zdrojů a
jejich propagaci.
Fond knihovny k 31. 12. 2010 obsahoval 398 tis. knihovních jednotek, každoroční přírůstek činí
přibližně 10 tis. kusů. Klasické fondy byly pořízeny v roce 2010 za 6 898 tis. Kč včetně úhrad z grantů
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a projektů, z toho 2 461 tis. za knihy, 4 437 tis. za časopisy. Na elektronické informační zdroje (EIZ)
bylo z vlastních prostředků univerzity vynaloženo 1 660 tis. Kč.
Pro samostatnou práci studentů je k dispozici celkem 318 studijních míst ve čtyřech studovnách, 122
počítačů, skenery, samoobslužné kopírovací stroje a tiskárny. Předáním studijních prostor v budově Q
Provozně ekonomické fakulty se počet celoškolských studijních míst snížil o 62. Ve studovnách a ve
výpůjčním oddělení v Brně a Lednici je umístěno 29 % z celkového knihovního fondu univerzity, 71 %
je deponováno v dílčích knihovnách jednotlivých ústavů. Knihy ve volném výběru představují pouze 10
% fondu univerzity (40 tis. knihovních jednotek). Tato roztříštěnost ztěžuje přístup k odborné literatuře.
Nejdelší otevírací doba je v Informačním centru 76 hodin týdně.
Nabídka elektronických informačních zdrojů (EIZ) je v současné době nejširší v historii univerzity, je
z velké části postavena na účasti v programu MŠMT ČR Informační zdroje pro výzkum (INFOZ),
z menší části je financována nákupem z vlastních prostředků univerzity. Podmínkou programu INFOZ
je minimální spoluúčast ve výši 25 % na pořízení zdroje, výše spoluúčasti a dotace se v jednotlivých
projektech liší. U časopiseckých kolekcí je podmínkou nesnížit objem předplatného. Univerzita
participuje na pěti projektech a má přístup do následujících zdrojů:
a) plné texty časopisů: ScienceDirect Freedom Collection (2047 titulů), SpringerLink Journals
(1664 titulů), InterScience Journals (752 titulů), v rámci platformy EBSCO zdroje Academic
Search Premier a Business Source Premier, dále SourceOECD Periodicals (20 titulů),
Proquest Agricola, BioOne I a II (160 titulů). Seznam všech online dostupných titulů zahrnuje
Elektronická knihovna časopisů;
b) databáze používané pro hodnocení vědy a výzkumu: Web of Science, Journal Citation Report
a SCOPUS,
c) oborové databáze EconLit, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Food Science and
Technology Abstracts,
d) plnotextové zdroje Knovel Library Premium, CSA Ilustrata, CABI Compendia.
Z vlastních prostředků univerzita pořizuje Safari Business Books Online, JSTOR, Obchodní věstník,
právní informace ASPI, Patria Plus a databázi norem. Přístup do všech EIZ je z webových stránek
Informačního centra, odkaz Elektronické informační zdroje. U většiny zdrojů je umožněn vzdálený
přístup z domova uživatele, a to buď přes proxy server, nebo federaci identit.
Statistiky využívání a náklady vynaložené na jeden přístup jsou pečlivě sledovány a jsou dostupné
v rámci ÚVIS. Program INFOZ končí v roce 2011, pokud nebude ministerstvem vypsán pokračující
program na podporu informační infrastruktury vědy a výzkumu, financování EIZ plně zatíží rozpočet
univerzity.
ÚVIS provozuje také interní informační systém, vede filmotéku a videotéku univerzity. V roce 2007 se
započalo s budováním digitální knihovny starých a vzácných knih, digitalizované tituly monografií jsou
dostupné na http://kramerius.mendelu.cz/.

2.11.1 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby
Přírůstek knihovního fondu za rok
Knihovní fond celkem
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
4
- elektronicky (odhad)
1
Otevírací doba za týden (fyzicky)
2
Počet absenčních výpůjček
3
Počet uživatelů
Počet studijních míst
Počet svazků umístěných ve volném výběru

10 372
398 182
635
110
76
63 440
8 620
318
40 465

2.12 Odborná spolupráce s regionem, propojení teorie a
praxe a spolupráce s odběratelskou sférou
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2.12.1 Spolupráce s aplikační sférou
V současné době je všeobecně podporována těsnější spolupráce vysokých škol s aplikační sférou
(tzv. třetí role univerzit). Mendelova univerzita v Brně v této oblasti činností vykazuje následující
významnější aktivity:
- S cílem napomoci deklarovanému cíli posílit inovativní prostředí a oblast transferu technologií
realizovala univerzita jako koordinátor dvouletý projekt společně s Veterinární a farmaceutickou
univerzitou v Brně a Jihomoravským inovačním centrem, financovaný ze zdrojů Evropského
sociálního fondu a z rozpočtu ČR Od rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu
podnikání (říjen 2005 – říjen 2007). Kromě obsahu projektu v 65 kurzech s 1494 účastníky
spatřujeme efekt v obecném zvýšení povědomí o možnostech a významu inovačního podnikání;
byla rovněž rozvinuta spolupráce s Technologickým centrem AV ČR, Asociací výzkumných
organizací, se zahraničními subjekty Pera Inovation Park, Assystem UK Limited, inovačními sítěmi
Match2BioSME.
- Mendelova univerzita v Brně je koordinátorem České technologické platformy lesního
hospodářství a navazujících průmyslových odvětví (od roku 2007, na LDF).
- Univerzita je členem Klastru Českých nábytkářů a společně s Asociací českých nábytkářů a
Svazem českých a moravských výrobních družstev se podílela na jeho vzniku; hlavním cílem KČN
je společná proexportní politika za podpory agentur CzechInvest a CzechTrade a podpora inovací
výrobků a výzkumu členských firem; klastr podporuje značku České kvality – Nábytek, jejímž
správcem je Asociace českých nábytkářů; Zkušebna nábytku Mendelovy univerzity je jedinou
akreditovanou zkušebnou tuto značku testující. Prosazení klastru na domácím i zahraničním trhu
bylo umožněno intenzivním výzkumem a vývojem nových výrobních programů na univerzitě
(Ústav nábytku, designu a bydlení LDF MENDELU), na němž všichni členové klastru úspěšně
participují.
- Zkušebny Mendelovy univerzity v Brně: v rámci LDF působí Zkušebna nábytku Brno a Zkušebna
stavebně truhlářských výrobků, Laboratoř povrchové úpravy a VOC – specializované pracoviště
Ústavu nábytku a designu.
- Spolupráce s průmyslovými podniky, Mendelova univerzita v Brně jako autorizovaná osoba;
především aktivity fakult s podniky potravinářského a zpracovatelského průmyslu (mlékárny,
pekárny, masný průmysl, sladovnictví, vinohradnictví, vinařství, sklady ovoce a zeleniny aj.),
závody a provozy dřevozpracujícího průmyslu a podniky nábytkářskými.
- V roce 2009 byl zpracován projekt TT Point – Rozvoj transferu technologií na MENDELU v rámci
OP VK. Projekt by měl podpořit rozvoj komunikační platformy pro navazování spolupráce
s aplikační sférou. Podpoří rozvoj Útvaru transferu technologií (ÚTT) jako kontaktního místa pro
podniky a podpoří navazování a úspěšnou realizaci společných projektů s aplikační sférou
prostřednictvím školících, tréninkových a konzultačních aktivit.
- V rámci OP VK byly zpracovány i další projekty, podporující spolupráci s praxí, a to zejména při
realizaci studentských praxí. Tímto způsobem jsou orientovány např. projekty Inovace vzdělávání
v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi nebo Vzdělávání pro praxi – rozvoj spolupráce
mezi MZLU v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou. Na praxi jsou orientovány i projekty
vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji, řešené zejména na Agronomické fakultě.
- Dále se univerzita zapojila do projektu Inovační vouchery na podporu propojení akademické a
komerční sféry. Účelem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků
prostřednictvím spolupráce s univerzitami a také zefektivnění komercionalizace výzkumu na
výzkumných institucích. Odborníci Mendelovy univerzity se budou prostřednictvím projektu podílet
na spolupráci se šesti firmami.
- Pokračovala spolupráce Mendelovy univerzity v Brně v rámci sdružení ENERGOKLASTR. Jedná
se o klastr, jehož cílem je snižování energetické náročnosti v oblasti průmyslu, zemědělství a
služeb.

2.12.2 Spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem (JIC)
V souvislosti s řešením projektu TT-Point-Transfer technologií se stále více do popředí zájmu dostává
otázka spolupráce s podnikovou sférou v oblasti transferu technologií. Prostředníkem, který by měl
napomoci univerzitě při vyhledání výsledků výzkumu a vývoje, které by mohly zajímat soukromou
sféru, je partner projektu Jihomoravské inovační centrum. Řešitelé projektu z MENDELU a JIC
provedli mapování nových technologií, patentů, užitných vzorů a dalších výstupů výzkumu a vývoje na
MENDELU. Další postup bude spočívat ve vyhledání vhodných zájemců o jejich využití. Cílem
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projektu je propojit výzkumníky a podnikatele a uzavřít smluvní vztah, který by byl výhodný pro ně i
pro univerzitu. Práce na projektu bude pokračovat i v roce 2011.
MENDELU dlouhodobě spolupracuje s JIC také při přípravě studentů i vědeckých pracovníků v oblasti
komerčního využití výsledků výzkumu a vývoje. S cílem dalšího prohloubení této spolupráce se oba
partneři podíleli na přípravě projektu MENDELU NETWORKING, který byl podán v rámci OPVK,
oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě. Prostřednictvím navržených aktivit bude spolupráce rozšířena a
zaměřena na zprostředkování setkávání se zástupci komerčního sektoru a ve vytváření možností pro
navazování kontaktů a rozvoj spolupráce.
Stěžejními aktivitami budou kurz inovační akademie a neformální networkingové akce za účasti
zástupců univerzity a soukromého sektoru.

2.12.3 Spolupráce s regionem
Spolupráce brněnských vysokých škol s Magistrátem města Brna je podpořena na smluvní bázi,
jejímž výsledkem je schválení oficiální politiky města Brno – univerzitní město (1998), dále vytvoření
(2002) Brněnského centra evropských studií (BCES), 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 existuje úzká spolupráce s Jihomoravským krajem, na základě smlouvy o spolupráci
s jeho hejtmanstvím.
Od roku 2004 je 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.
Svou činností v oblasti vzdělávací i výzkumné univerzita 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 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.
Odborná spolupráce účelových zařízení s regionem se dlouhodobě týká několika stabilizovaných
okruhů a jsou jí účastny zejména oba školní podniky Mendelovy univerzity v Brně. ŠLP Křtiny i ŠZP
Žabčice zůstávají významnými poskytovateli pracovních míst v regionech venkovského charakteru
v okresech Brno-venkov, Blansko a Břeclav (v roce 2010 to bylo celkem 313 pracovníků), významný
počet pracovních míst poskytuje i Správa kolejí a menz (126 pracovníků). Školní podniky
spoluvytvářejí životní prostředí v relativně rozsáhlých a velmi cenných územích jak v příměstské
oblasti brněnské aglomerace (kde významný podíl spadá do CHKO Moravský kras), tak i na
Břeclavsku v Lednicko-valtickém areálu. Výměra půdy přímo spravované školními podniky činí 13 055
ha. Podniky produkují různorodé komodity (dřevo, zemědělské produkty, strojírenské výrobky, aj.) a
jimi poskytované služby jsou využívány i občany a institucemi v regionu i mimo něj. Podniky vytvářejí
vedle produkční a rekreační funkce též informační základnu pro zájemce z provozní praxe, veřejnosti,
ale i z řad školních a výzkumných institucí, poskytují materiálně-technické i personální zázemí
aktivitám dětských, mládežnických i zájmových organizací. Z konkrétních aktivit lze uvést např.
zabezpečení praxí pro studenty zemědělských, lesnických i dalších středních škol a učilišť, či
odbornou a účinnou spolupráci na aktivitách Lesní školy Jezírko – veřejně-prospěšného zařízení
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provozovaného Jihomoravským krajem, které poskytuje osvětu o lese a životním prostředí vůbec
dětem a mládeži z jihomoravských regionů.
Dalšími významnými aktivitami jsou např. prezentační a poradenské akce Polní den MendelAgro 2010
a Slunečník v Žabčicích, výsadba veřejné zeleně, údržba ploch Lednicko-valtického areálu, sanace
černých skládek, budování naučných stezek a jiných součástí venkovního mobiliáře přírodního
prostředí, konání společenských akcí, jako jsou koncerty, plesy, svatohubertské slavnosti, předávání
Těsnohlídkova vánočního stromu městu Brnu, slavnost Vítání jara, ale i svatební obřady, aj. V roce
2010 pokračovalo mj. budování unikátní naučné stezky Chvála stromů ve Křtinách, proběhla
rekonstrukce Arboreta Křtiny, byla vybudována dřevěná boží muka ve Křtinách jako součást
Lesnického Slavína, bylo podpořeno vybudování naučné stezky prof. Haši (jeden ze zakladatelů VŠZ
Brno) v Kunovicích, atd. Úspěšné a pro veřejnost velmi atraktivní a jí široce navštěvované jsou
výstavní, kulturní, společenské a jiné akce, konané na zámku Křtiny a od roku 2008 i na Rybničním
zámečku v Lednici. Oba zámky jsou v současnosti pečlivě rekonstruovány, jsou využívány širokou
veřejností a přispívají k propagaci univerzity.

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 (resp. do 2015) a jeho pravidelná aktualizace pro jednotlivé
kalendářní roky jsou klíčovým nástrojem managementu univerzity pro vytyčování základních cílů
v oblasti kvality 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 na univerzitě předmětem
pravidelné kontroly.
Důležitým nástrojem pro naplňování a následnou kontrolu v oblasti péče o sociální záležitosti
zaměstnanců je Kolektivní smlouva univerzity, která stanoví zásady naplňování sociální oblasti a
sociálních záležitostí zaměstnanců na univerzitě. Kromě Kolektivní smlouvy univerzity jsou uzavírány i
dílčí kolektivní smlouvy uzavřené na organizačních součástech univerzity, které upravují jejich
specifickou problematiku. Každoročně se podrobně vyhodnocuje plnění, kolektivně se vyjednává o
případných dodatcích. Tím je zajištěna pravidelná kontrola stanovených úkolů a přijetí opatření
k odstranění zjištěných nedostatků.
Univerzita přispívala i v roce 2010 zaměstnancům na penzijní připojištění. V souladu s Kolektivní
smlouvou univerzity byl rovněž v roce 2010 neakademickým zaměstnancům poskytnut jeden týden
dovolené navíc. Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci s Komerční bankou je zaměstnancům
nabídnuta možnost využít zvýhodněné bankovní služby firemního programu Domino.
Do oblasti péče o sociální záležitosti patří i akce v oblasti dalšího bezplatného vzdělávání
zaměstnanců univerzity. Po úspěšně dokončeném projektu realizovaném na Institutu pro
celoživotního vzdělávání, který byl zaměřen na zlepšení postavení a odborné úrovně neakademických
zaměstnanců univerzity, ke zvýšení jejich adaptability na změny ekonomických a technologických
podmínek a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, pokračuje univerzita od roku 2009 na tomto
pracovišti nabídkou dvou navazujících vzdělávacích projektů.
Jedná se pilotní projekt Inovace odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení
konkurenceschopnosti, interně označený Mendelova interní univerzita (MIU) – viz kapitola 2.9. Cílem
je vytvořit ucelený systém kurzů pro akademické a neakademické zaměstnance univerzity včetně
návrhu metodických přístupů a doporučení k organizaci dalšího vzdělávání zaměstnanců na univerzitě
v průběhu pracovněprávních vztahů. Projekt byl zařazen a prezentován mezi třemi nejlepšími
personálními projekty krajů Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského,
Vysočina, a to v rámci akce Zaměstnavatel roku 2010.
Projekt Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji, je společný s Veterinární a
farmaceutickou univerzitou v Brně a BIOPHARM, Výzkumným ústavem biofarmacie a veterinárních
léčiv, a.s. Jílové u Prahy. Cílem je vytvořit ucelenou nabídku vzdělávacích akcí a vytvořit předpoklady
pro zavedení systémových opatření za účelem zkvalitnit personální zabezpečení výzkumu a vývoje a
zlepšit odbornou přípravu a podmínky výzkumných pracovníků zúčastněných pracovišť.
Zaměstnanci mají rovněž možnost absolvovat odborné kurzy a stáže v zahraničí, a to i v případě, že
univerzita není jejich organizátorem.
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V oblasti péče o pracovní prostředí je investována nemalá část prostředků, aby zaměstnanci pracovali
a pohybovali se v kultivovaném pracovním prostředí. Největším počinem v této oblasti byl v roce 2010
nákup objektu bývalé Spořitelní akademie. Univerzita tak získala pro Správu kolejí a menz další
ubytovací prostory pro studenty a provozní zázemí a důstojné prostory pro Fakultu regionálního
rozvoje a mezinárodních studií. Dle schváleného rozpočtu se pokračovalo ve výstavbě nových objektů
univerzity a obnově stávajících.
Univerzita trvale pečuje o regeneraci a odpočinek zaměstnanců, a to využitím rekreačních zařízení
univerzity, rekreačních pobytů organizovaných ve spolupráci s odborovými organizacemi
Vysokoškolského odborového svazu a s partnerskými univerzitami. Univerzita i v roce 2010 vynaložila
prostředky na údržbu a zlepšení kvality vlastních rekreační zařízení. Zaměstnanci mohou využít
sportovní aktivity Ústavu tělesné výchovy Agronomické fakulty. Pozornost je věnována i dětem
zaměstnanců univerzity, pro které jsou organizovány sportovně zaměřené prázdninové pobyty. V roce
2010 byla zahájena diskuse o zřízení univerzitní školky HRÁŠEK pro děti zaměstnanců a studentů.
Výsledky ankety mezi studenty a zaměstnanci byly prezentovány na workshopu v listopadu 2010 a
pro velký zájem je nadále akce podporována.
Pro všechny zaměstnance univerzity je i na dislokovaných pracovištích zajištěna možnost stravování.
Bezobjednávkový výběr jídel zaměstnancům vyhovuje; počet zájemců o závodní stravování výrazně
vzrostl.
Zaměstnanci mají možnost nákupu výpěstků a produktů fakult a vysokoškolských statků, a to přímo
v areálu univerzity. Sortiment je poměrně značný od ovoce a zeleniny až po různé dekorativní vazby.
Akademická vinotéka v areálu univerzity v Brně, která nabízí produkty Školního zemědělského
podniku Žabčice, případně kooperujících zařízení, rozšířila činnosti o tematicky zaměřené akce,
prezentace a odborné přednášky.
Univerzita organizovala pro zaměstnance i bývalé zaměstnance různé kulturní akce. Jedná se o velmi
oblíbený benefit.
Koncerty, hudební vystoupení a plesy, které pořádají součásti univerzity, se staly již tradicí. Vítané
jsou koncerty organizované Školním lesním podnikem Křtiny, Lesnickou a dřevařskou fakultou a
rektorátem. Pro tyto akce jsou využívány i zrekonstruované prostory univerzity – Rybniční zámeček
v Lednici a zámek ve Křtinách (zařízení Školního lesního podniku). Velkému zájmu se těší každoroční
divadelní představení zakoupené univerzitou.
Mezi akce pořádané ve spolupráci s organizačními součástmi univerzity, které přispívají ke zkvalitnění
kultury akademického života na univerzitě, patří výstavy, přednášky, semináře a setkání pořádané i
pro širokou veřejnost. Minigalerie Hrášek v prostorách stravovacího centra univerzity úspěšně slouží
již druhým rokem jako atraktivní výstavní plocha.
Institut celoživotního vzdělávání svou Univerzitou třetího věku výrazně podporuje aktivity bývalých
zaměstnanců univerzity, kteří zde přednášejí a jsou tak integrováni do aktivního života na univerzitě.
V roce 2010 byla předána do užívání nová bezbariérová učebna, která plně vyhovuje potřebám výuky
zajišťované ICV.
Univerzita nezapomíná ani na udržování kontaktů absolventů s univerzitou a jejími pracovišti i mezi
sebou navzájem, zejména prostřednictvím Klubu absolventů univerzity (KA). Jeho hlavním posláním
je podpora činnosti a aktivit univerzity, cílem vzájemné komunikace jsou interaktivní informace
o záměrech univerzity, pořádání odborných, společenských i přátelských setkání, poskytování
oboustranně prospěšných služeb a získávání materiální podpory pro činnost univerzity. Podle
profesního zaměření nabízí univerzita účast absolventům na konferencích, seminářích i na
významných akademických slavnostech a kulturních akcích. Členové KA působí na mnoha
významných pozicích různých společností a firem, univerzita proto očekává možnost spolupráce v
oblasti odborných stáží, exkurzí či pracovních příležitostí pro mladší kolegy, resp. studenty.
Univerzita v mnohých aktivitách neopomíjí ani své bývalé zaměstnance a 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 s bývalými zaměstnanci v závěru
kalendářního roku, dále návštěvy výstav, exkurze, společné vycházky, výjezdy za pamětihodnostmi.
Celkem se jednalo v roce 2010 o 11 akcí, které byly univerzitou aktivně podporovány.

3.2 Znevýhodněné skupiny uchazečů / studentů
Pro usnadnění studia znevýhodněným skupinám uchazečů se univerzita snaží adaptovat stávající
prostory. Samozřejmostí je budování bezbariérových přístupů usnadňující jejich pohyb v areálu.
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Agronomická fakulta
Na většině oborů souvisejících se zvířaty nebo s chemickými laboratořemi nelze z důvodu možných
pracovních úrazů umožnit studium zdravotně handicapovaným studentům; na AF tedy studuje malý
počet studentů se zdravotním postižením. Pokud to předmětová náplň studijních oborů dovoluje,
studenti absolvují výuku konzultační formou.
Lesnická a dřevařská fakulta
K budově „B“ LDF byl v průběhu roku 2010 přistavěn bezbariérový výtah pro imobilní, čímž je zajištěn
přístup do jednotlivých podlaží i pro osoby se zdravotním postižením a vozíčkáře.
S ohledem na profil studia některých studijních programů, u kterých je podmínkou lékařské
doporučení, je omezeno studium osob s pohybovými, zrakovými či sluchovými poruchami. U ostatních
oborů jsou vytvořeny podmínky pro podporu postižených osob.
Provozně ekonomická fakulta
Plně respektuje požadavky na zapojení handicapovaných studentů do vysokoškolského vzdělávání.
Je volen zcela individuální přístup, odvislý od stupně jejich specifických potřeb. Fakulta se snaží
vycházet vstříc potřebám handicapovaných studentů v oblasti kvalifikované poradenské péče a
individuálních potřeb ve výuce. V roce 2010 na PEF studoval jeden student se silnou zrakovou
nedostatečností a jeden student vozíčkář. Budova, ve které sídlí fakulta, je bezbariérová.
Zahradnická fakulta
Zahradnická fakulta MENDELU vybudovala bezbariérový přístup do přízemí fakultního kampusu na
děkanát, do auly a dvou učeben v přízemí budovy „A“, v roce 2010 byl uveden do provozu výtah
v téže budově; v současné době je celá budova bezbariérová. S dokončením rekonstrukce pavilonu
D existuje bezbariérový vstup také do menzy, nové knihovny, ateliérové cvičebny a do velké
posluchárny.
Zahradnická fakulta MENDEU v roce 2006 zakoupila z prostředků Strukturálních fondů EU dvě
mobilní nájezdové rampy pro vozíčkáře. Rampy jsou lehce přenositelné a využitelné ke vstupu do
různých budov a místností fakulty, v současné době jsou využívány pro bezbariérový přístup do
učebny v areálu Mendelea.
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání
Pracovníci ICV jsou profesně podrobně seznámeni s problematikou nároků studentů se specifickými
potřebami a jsou schopni jim pomoci radou i prakticky, např. přizpůsobením formy zkoušení; je
podporována jejich schopnost orientovat se v univerzitním prostředí. Významnou roli má systém
poradenských služeb, jehož prostřednictvím studenti získali základní informace v oblastech sociálněprávní problematiky, studijní podpory, dostupnosti studijních materiálů apod.
Studenti se speciálními potřebami mají možnost požádat o podporu při studiu vyučujícího nebo
Poradenské centrum ICV MENDELU.
Studenti se zdravotním znevýhodněním využívají bezbariérový přístup a možnost pohybu v celém
objektu ICV.
Podpora byla zaměřena i na uchazeče o studium. V rámci Dne otevřených dveří měli možnost
vyzkoušet si například bezbariérovost učeben, sociální zařízení apod. Všichni studenti mají možnost
využívat technické vybavení univerzitních pracovišť sloužící pro potřeby studentů se speciálními
potřebami (přístup na PC, přístup do univerzitního informačního systému, kompenzační pomůcky aj.).
Snahou ICV je vytvářet takové podmínky pro studium, aby všichni studenti a uchazeči o studium měli
rovný přístup ke vzdělání.

3.3 Mimořádně nadaní studenti
Agronomická fakulta
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Vedení fakulty realizuje nové formy podpory vynikajících studentů – možnost podpory studia na
partnerských univerzitách v zahraničí, zapojení do vědeckých a odborných týmů apod. V roce 2010
byla vyhlášena soutěž IGA (Interní grantová agentura) pro vynikající studenty navazujících
magisterských oborů a doktorských studijních programů. V rámci týmových projektů IGA byly
podpořeny vybrané projekty skupin doktorandů.

Lesnická a dřevařská fakulta
Mimořádně nadaným studentům jsou v průběhu studia poskytována prospěchová stipendia, také po
absolvování za výsledky studia, za nejlepší bakalářskou či diplomovou práci, rovněž stipendia typu
ocenění „cena děkana“, „cena rektora“ apod.
V rámci Interní grantové agentury jsou finančně podporovány magisterské a doktorské kvalifikační
práce, mimořádně nadaní studenti navazujícího magisterského a doktorského studia mají možnost
zapojit se do vědeckých týmů.

Provozně ekonomická fakulta
Podpora mimořádně nadaných studentů vychází ze směrování části prostředků na tzv. specifický
výzkum – nově jsou veškeré prostředky získané v rámci podpory specifického výzkumu rozdělovány
na základě soutěže v rámci Interní grantové agentury. Každý ústav má možnost spolupracovat
s nadanými studenty a odměňovat je z uvedených prostředků za aktivity nad rámec jejich běžných
studijních povinností.
Každoročně je pořádána akce TOP STUDENT, která je zaměřena na studentská řešení praktických
problémů konkrétních firem a organizací.

Zahradnická fakulta
Cílem podpory je rozvoj schopností, znalostí, samostatnosti, sebedůvěry, orientace ve společnosti,
cílevědomosti a morálních hodnot posluchačů. Podpora talentovaných studentů je realizována
v oblastech studia, reprezentace univerzity, výzkumných aktivit a dalšího vzdělávání.
Studijní a zkušební řád MENDELU umožňuje studentům individuální studium a ukončení studia před
standardní dobou. Vynikající výsledky jsou oceňovány prospěchovým stipendiem, jednorázovými
odměnami při ukončení studia – Cenou rektora, Cenou děkana, Pochvalným uznáním děkana za
závěrečnou práci. Fakulta poskytuje mimořádnou odměnu za úspěšnou prezentaci na konferenci,
mimořádnou odměnu za úspěšnou reprezentaci školy (např. ve sportu, hudbě, výtvarném umění,
literární činnosti apod.), umožňuje konzultační formy studia, studium na partnerských univerzitách
v zahraničí, zapojení do vědeckých a tvůrčích týmů dle individuálního zájmu a nabídky odborných
ústavů.
Speciální motivační program pro nadané studenty, realizovaný z finančních zdrojů rozvojových
projektů MŠMT ČR byl však, přes úspěšné zkušenosti z let 2009 a 2010, z rozhodnutí univerzity
zastaven. Tento program pro talentované studenty byl fakultou (s ohledem na nedostatek finančních
zdrojů) zrušen bez náhrady, podpora nadaných studentů je nahodilá a málo koncepční.

Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání
V roce 2010 byla nadaným studentům poskytnuta možnost účastnit se interního vědeckého výzkumu
ICV.
Studenti mohli absolvovat výměnné pobyty na partnerských univerzitách, což využívali zejména
v rámci odborného studia (zemědělského, potravinářského, zahradnického, ekonomického zaměření).
Během pobytů získávali zkušenosti a informace, které využijí jako budoucí učitelé s odborným
zaměřením.
U státních závěrečných zkoušek byly velmi kladně hodnoceny i některé bakalářské práce a udělena
Cena ředitele ústavu ICV a Cena rektora.

3.4 Partnerství a spolupráce
3.4.1 Spolupráce univerzity se středními školami
Mendelova univerzita v Brně spolupracuje s řadou středních škol:
Škola

Oblast spolupráce
57

Gymnázium Mikulov

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

Gymnázium Křenová 7, Brno

Spolupráce na SOČ

Gymnázium Zastávka u Brna

Projekt Začleňování staveb do krajiny

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Klvaňovo gymnázium 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 Bučovice

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

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

Odborné učiliště a Praktická škola Brno,
Lomená 44

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
Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
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prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště André Citröena Boskovice

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště nábytkářské Rosice

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

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 a Střední odborné
učiliště stavební, Brno-Bosonohy

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední odborná škola Frýdek-Mýstek

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

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 střední školy na
Zahradnické fakultě

Střední odborná škola zahradnická a
Střední odborné učiliště Rajhrad

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední odborná škola Nové Město na
Moravě

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

odborné 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
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Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední škola informačních technologií a
sociální péče Brno

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední škola obchodu a služeb Jihlava

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
Střední škola přírodovědná a zemědělská
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
Nový Jičín
trenérských zdrojů

Střední zahradnická škola Ostrava

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
Střední škola zdravotnická a zemědělskoprostřednictvím realizace systémového rozvoje
ekonomická Vyškov
trenérských zdrojů
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Znojmo

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední odborné učiliště obchodní
Prostějov

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední škola sociálních a zdravotnických
služeb Vesna Brno

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední škola pro tělesně postižené Brno

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště strojírenské a elektronické Brno

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů.

Střední průmyslová škola oděvní
Prostějov

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Střední škola zemědělská Přerov

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů
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Střední škola zemědělská Olomouc

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
Střední škola zemědělská a přírodovědná
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
Rožnov pod Radhoštěm
trenérských zdrojů

Střední odborné učiliště lesnické a
rybářské Bzenec

Spolupráce na mezinárodním projektu: „Formation
and examination plan for Professional Forestry
Works“, mezinárodní seminář k zjišťování úrovně
kvality dělnických povolání v lesním hospodářství za
účasti lesnických, školských i provozních institucí
z Belgie, Nizozemí, Finska, Německa a 7 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.

Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Vyšší odborná škola a Střední odborná
škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Pernštejnem

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Vyšší odborná škola a Střední škola
veterinární, zemědělská a zdravotnická
Třebíč

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti
prostřednictvím realizace systémového rozvoje
trenérských zdrojů

Vyšší odborná škola ekonomická a
zdravotnická a Střední škola Boskovice

Od akademického 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.
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3.4.2 Partnerství a spolupráce ve výzkumné a odborné činnosti
Tradiční ve vědecké a výzkumné činnosti je spolupráce s Akademií věd ČR a resortními výzkumnými
ústavy, která má svou významnou roli, místo i kvalitu. Uchování a rozvoj dlouholeté vazby na tuto
spolupráci, včetně zemědělských organizací a jiných institucí, mají neocenitelný význam pro udržení
živých kontaktů se zemědělskou a lesnickou praxí. Konkrétní podmínky spolupráce s resortními
zemědělskými ústavy jsou řešeny formou dvoustranných a vícestranných smluv.
Spolupráce s ústavy Akademie věd ČR je kromě vědecké a výzkumné činnosti rozšířena o spolupráci
v činnosti pedagogické, jejímž účelem bylo spojit odborné kapacity obou stran zejména při výchově
doktorandů. Dílčí smlouvy o spolupráci jsou uzavřeny s řadou resortních i nevládních výzkumných
ústavů.
Vztah univerzity ke společnosti, externím partnerům, místní a regionální správě a její zapojení do
diskusí k veřejným záležitostem je dán jejím postavením v systému vzdělávání ČR, jejími odbornými
schopnostmi, ověřenými akreditačními procesy a postavením ve vědecké a výzkumné komunitě ČR,
přičemž usiluje o optimální přesah své působnosti v těchto základních činnostech mimo republikový
rámec.
V těchto a navazujících činnostech je univerzita vnímána jako erudované odborné pracoviště
univerzitního typu s širokou poradenskou činností. Je partnerem výzkumným ústavům, ústavům AV
ČR, a resortním výzkumným pracovištím. Je oslovována ke konzultacím rozvojových programů
resortů zemědělství, lesnictví, životního prostředí, místního rozvoje a vybraných ústředních orgánů
(bankovní a finanční instituce). Je spolupracujícím partnerem mnoha výrobních podniků, státní správy
a správy regionální.
Odborné zaměření univerzity zásadním způsobem určuje její zapojení do veřejných diskusí o
problematikách ekologické stability, výživy obyvatelstva, obnovitelnosti a udržitelnosti surovinových
zdrojů, rozvoje venkovské krajiny, tržní ekonomiky, kupního chování obyvatelstva apod. S ohledem na
své odborné zaměření vykonává univerzita na celostátní úrovni stálé aktivity zejména pro Ministerstvo
zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a další orgány státní správy na úseku expertní a
koncepční činnosti a prognózování v oblasti zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství a
vinohradnictví, v oblasti zemědělských technologií, přípravu a posuzování legislativních norem z
oboru, především z hlediska kompatibility s normami EU a zabezpečuje metodicko-poradenské,
odborně-technické a návrhově-projekční služby a poradenskou činnost v oblasti veřejného zájmu –
zemědělství a lesnictví, květinářství, krajinářství, školkařství, okrasného zahradnictví a provádí též
agronomické a ekonomické poradenství.
Odborná prestiž členů akademické obce je zvyšována zastoupením v odborných a vědeckých
společnostech, vědeckých radách univerzit a výzkumných ústavů i redakčních radách vědeckých a
odborných časopisů. Přehled těchto aktivit uvádí tabulka 3.4.2.1 a graf 3.4.2.2.
Tabulka 3.4.2.1 Zastoupení pracovníků MENDELU v odborných institucích a společnostech
Ukazatel

Věd.
rady

Věd.
rady

ČR,
SR

zahrani
čí

Věd.
společnosti
ČR

Věd. společnosti

Komise
grant.

Redakční
rady

Redakční
rady

zahraničí

agentur

ČR

zahraničí

Celkem

AF
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3

133
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34

19
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33
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13

3

18
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30

2
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24
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1
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Graf 3.4.2.2 Zastoupení součástí univerzity v odborných institucích a společnostech v roce
2010

3.5 Ubytovací a stravovací služby
Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně zajišťuje ubytování pro studenty na kolejích J. A.
Komenského a Tauferových kolejích v Brně a na kolejích P. Bezruče a Zámečku v Lednici.. Novým
ubytovacím a stravovacím zařízením je od 1. 8. 2010 Kolej Akademie v objektu Z na tř. Generála Píky
v Brně.
Systém přidělování ubytování je jednotný, agenda je vedena elektronicky při využití internetového
rozhraní, včetně prvních ročníků. Celkem bylo evidováno 79 odvolání, ve většině případů
s doloženými zdravotními a sociálními důvody; všechna byla kladně vyřízena.
Cena ubytování platná od roku 2008 byla v průběhu roku 2010 změněna k 1. lednu (sazba DPH) a
k 1. červenci (zvýšené vstupní náklady)..
V současné době je zavedena počítačová síť na všech kolejích v Brně.
Stravování v Brně zajišťuje menza na kolejích J. A.Komenského, odkud je strava rozvážena do čtyř
výdejen na území města – studentské jídelny a zaměstnanecké jídelny v budově O v areálu univerzity
v Černých Polích, jídelny v Koleji Akademie, na Tauferovy koleje a do Botanické zahrady a arboreta.
Stravování v Brně je bezobjednávkové v kalkulovaných cenách systému Kredit. Denní jídelníček
zahrnuje sortiment jídla v různých cenových hladinách. Každý den je k dispozici jedno vegetariánské
jídlo. V nabídce k hlavnímu jídlu je doplňkový sortiment (polévka, salát, nápoj nebo dezert). Zájem o
stravování z řad studentů i zaměstnanců trvá, v roce 2010 bylo vydáno studentům 21 tis. porcí a 10
tis. porcí zaměstnancům univerzity.
V menze v Lednici na Moravě byl po celý rok 2010 realizován rovněž bezlimitní způsob stravování
s kalkulovanými cenami v systému Kredit. Ceny jídla se řídily rozhodnutím rektora – Ceník
stravovacích služeb v menzách MZLU v Brně, platný od 1. 9. 2008 (RR č. 17/2008) a Ceník
stravovacích služeb pro studenty v menzách Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. 3. 2010 (RR č.
12/2010).
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717

Péče o studenty – ubytování, stravování
Lůžková kapacita kolejí VŠ celková

3 148

Počet lůžek v pronajatých zařízeních

0
3 448

Počet podaných žádostí o ubytování k 31.
12. 2010

3 148
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování
k 31. 12. 2010
91 %

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování
v%

771 826

Počet lůžkodnů v roce 2010

Celkem

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2010

530 740
Z toho:
studenti

zaměstnanci VŠ

ostatní

362 414

130 039

38 287

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. 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.

3.7 Poradenství
Poradenství v roce 2010 zajišťoval Institut celoživotního vzdělávání formou odborného a
psychologického poradenství, realizováno bylo prostřednictvím projektů.

3.7.1 Odborné poradenství
Název projektu
Projekt OPVK MODUL – Moderní
učitel

Popis projektu

Projekt OPŽP Pořízení přístrojového
vybavení pro BAT centrum na

Cílem projektu je zajištění přístrojů do laboratoří Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky na AF. Labo-

Projekt realizuje společnost Profit, spol. s r.o. společně s Mendelovou univerzitou v Brně jako partnerem. Zaměřuje se na
pedagogické pracovníky základních a středních škol v Jihomoravském kraji. Náplní projektu je pořádání vzdělávacích aktivit
formou tutorovaných eLearningových on-line kurzů v kombinaci
s prezenčními workshopy. Kurzy jsou zaměřeny na motivaci učitelů k zavádění ICT do výuky, metodiku elektronického vzdělávání, zvyšování a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti IT gramotnosti, jazykových dovedností a na orientaci v projektových
cyklech a na práci v týmu.
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ratoře svým vybavením budou poskytovat odborné zázemí při
výzkumu a ověřování BAT technologií, a to pro kategorie zařízení zaměřených na výrobu potravin, krmiv a asanační činnost.

Řízení projektů Ministerstva
zemědělství ČR

Funkční úkoly realizované ve dvou etapách, specifikované
smlouvou 13/IPPC/2010 a 14/IPPC/2010. Administrace projektu.
Vypracování zprávy týkající se problematiky stimulace fermentačního procesu v provozu bioplynových stanic a ovlivnění kvality digestátu bioplynových stanic vzhledem k jeho využití jako
hnojivové zálivky v rostlinné výrobě.

Příručka Ochrana životního prostředí
ČR se zaměřením na zemědělství

Koordinace aktualizace příručky Ochrana životního prostředí ČR
se zaměřením na zemědělství pro Ústav zemědělské ekonomiky
a informací v Praze. Pro aktualizaci poradenské centrum vytipovalo odborníky univerzity.

3.7.2 Poradenské centrum pro studenty MENDELU
Název projektu
Inovace a rozšíření nabídky
vysokoškolských poradenských
center v Brně

Rozvoj psychologického poradenství
na vysokých školách v ČR

Tabulka č. 3.7.3
Poradenství
Studijní
Psychologické,
sociální
Kariérové
Ostatní:Skupinové
tréninky měkkých
dovedností

Popis projektu
Projekt zaměřen na vysokoškolské studenty, trénink měkkých
dovedností a kompetencí potřebných pro úspěšný vstup na trh
práce; též individuální poradenství. Studenti měli možnost využít
sestavení profesně osobnostního profilu s ohledem na jimi studovaný obor a uplatnění v praxi. Uchazečům o studium poskytnuta konzultace a psychodiagnostika s ohledem na volbu profesního směřování.
V rámci E-poradenství zpracovány nejčastěji kladené otázky
v souvislosti se službami poradenského centra a jeho služeb. Vytvořeny letáky s problematikou vstupu na trh práce.
Dvě dotazníková šetření: a) mezi výchovnými poradci na středních školách, se zjišťováním potřeb znevýhodněných studentů a
možností jim pomoci při vstupu na vysokou školu. b) mezi
absolventy MENDELU se zaměřením na jejich uplatnění na trhu
práce a zjišťováním úrovně vysokoškolské přípravy pro požadavky praxe.
Poskytnutí individuálního poradenství pro studenty, individuálního koučování pro studenty a přednášky o koučinku. Průzkum
mapující psychologické poradenství poskytované na českých
vysokých školách. Poradenský pracovník absolvoval vzdělání
v koučinku formou workshopů a zúčastnil se skupinové
supervize.

Poskytování poradenských služeb
Počet
Počet konzultací
Počet
zaměstnanců/
konzultačních
přepočtený
osobně
telefonicky
e-mailem
hodin za týden
počet úvazků
0
0
0
0
0
1/0,14

3

140 h

0

0

1/0,05

1

36 h

0

0

1/0,08

1,5

69 h

0

0
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4 INTERNACIONALIZACE
4.1 Strategie univerzity v oblasti mezinárodní spolupráce,
prioritní oblasti
V roce 2010 navázala MENDELU na prioritní oblasti Dlouhodobého záměru 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 vlastní zahraniční styky a prováděla podporu rozvoje kompetencí
zaměstnanců univerzity nezbytných pro proces internacionalizace.
Realizace cílů rozvoje mezinárodní spolupráce a hodnocení jejich naplňování jsou sledovány v rámci
aktualizace Dlouhodobého záměru univerzity. Cílem v oblasti mobilit studentů ke studiu v zahraničí bylo
do konce roku 2010 dosáhnout desetiprocentního podílu, v oblasti mobilit učitelů implementace požadavku na
jejich pedagogické působení v zahraničí jako předpokladu pro zahájení habilitačního řízení, při zavádění
anglicky vyučovaných předmětů a ucelených studijních programů vytvořit nabídku akreditovaných a
realizovaných studijních programů v angličtině, která obsáhne rozhodující oblasti vzdělávání na
univerzitě, s dlouhodobým cílem plného ekvivalentu všech realizovaných studijních programů
v českém i anglickém jazyce.
Strategické cíle zahrnovaly rovněž internacionalizaci vnitřního prostředí univerzity.
MENDELU usiluje o rozšiřování počtu hostujících profesorů a jejich systematické začleňování do
realizovaných studijních programů, o rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, o
přijímání zahraničních studentů na bázi bilaterálních výměn i studia v ucelených studijních
programech. V roce 2010 byly nově akreditovány studijní programy vyučované v angličtině:
magisterský Fruit Science a doktorský Horticultural Engineering na Zahradnické fakultě a na
Agronomické fakultě bakalářský obor General Agriculture a doktorské obory Molecular Biology and
Genetics of Animals a Plant Anatomy and Physiology. Vzhledem k postavení univerzity v rámci
vzdělávacího systému a její tradici vidí vedení univerzity potenciál ve zvyšování počtu 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.
Byly specifikovány 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 mimo jiné rozvojový projekt
Podpora mezinárodní spolupráce. S cílem dalšího zapojování do mezinárodních dvoustranných a
vícestranných projektů uzavřela MENDELU v roce 2010 dvoustranné smlouvy o spolupráci s Gansu
Agricultural University – China, University of Limpopo – JAR, University of Nairobi – Keňa,
Universidad Nacional Agraria, Managua – Nicaragua, Russian Timiryazev State Agricultural
University, Moscow – Rusko. V současné době má univerzita uzavřeno téměř 50 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, Mexiku,
Peru, Uzbekistánu, Vietnamu, Thajsku a USA. Při vytváření nových smluvních partnerství se
univerzita snaží zaměřovat na partnery, u kterých existují předpoklady pro rozvoj spolupráce ve
vzdělávací, vědecko-výzkumné a projektové činnosti, s možným zapojením všech nebo většiny
součástí MENDELU; z hlediska teritoriálního je upřednostňován výběr partnerů z oblastí rozvojového
světa.
Pro realizaci dohod jsou využívány finanční prostředky především z rozvojových projektů MŠMT ČR,
zejména projekt na podporu studijních pobytů studentů na partnerských univerzitách v Thajsku, USA,
Chile, Peru, Austrálii, Rusku, Kyrgyzstánu, Ghaně, JAR a Kostarice, dále projekt k financování pobytů
hostujících profesorů, kterého využily všechny fakulty. Projektu se zúčastnilo dvanáct zahraničních
hostujících profesorů, kteří na MENDELU učili celý předmět nebo jeho podstatnou část. Další projekt
byl zaměřen na podporu výjezdu akademických pracovníků MENDELU pro realizaci dohod v oblasti
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vzdělávání. V roce 2010 tak vycestovalo pět akademických pracovníků, kteří se kromě výuky účastnili
mezinárodních konferencí, seminářů, workshopů, veletrhů a jiných aktivit v zahraničí.

4.2 Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů a
programů výzkumu a vývoje
Internacionalizace univerzity v oblasti vědy a výzkumu zůstává nadále prioritou, spojenou zejména
s úsilím o tvorbu tzv. evropského výzkumného prostoru.
Podíl výzkumné spolupráce se zahraničními pracovišti ve výzkumných a vzdělávacích programech
v roce 2010 činil v objemu finančních prostředků 24,506 mil. Kč; představuje 14,7 % v poměru
k celkovému objemu disponibilních finančních prostředků z grantových projektů (167,064 mil. Kč).
Z toho zaujímají vzdělávací programy 65,3 % (tj. programy Socrates, Leonardo a J. Monet; 16 mil.
Kč), výzkumné programy a společné projekty se zahraničními partnery 34,7 %.
Nejvýznamnějším úspěchem v oblasti spolupráce se zahraničními institucemi je nová účast
Mendelovy univerzity v projektech 7. Rámcového programu EU. Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Agronomické fakulty je partnerem v projektu CLIMSAVE – Climate Change Integrated Assessment
metodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe. Cílem projektu je vytvořit
ucelenou metodiku pro stanovení adaptace na změnu klimatu a zranitelnosti napříč sektory v Evropě
(řešitel doc. Trnka), dále je ústav partnerem projektu Developing Europe´s Rural Regions in the Era of
Globalization (RNDr. Vaishar), pokračuje projekt ZF Sharka Containment (prof. Krška) a projekty LDF
EFORWOOD Tools for sustainability impact assessment of Forestry-Wood Chin (prof. Klimo).
Dále se univerzita zapojila do projektů finančního mechanismu EHP/Norsko. Významné jsou projekty
LDF Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření
s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie a předložený projekt
Monitorování vitality lesních ekosystémů vystavených suchu za účelem zajištění udržitelného lesnictví
během klimatické změny.
V rámci Operačního programu Central Europe byly předloženy projekty Podpora sběru a využití
divokých rostlin jako nástroj ke snížení negativních vlivů demografických a sociálních změn (AF),
Zmírnění dopadu bouří na udržitelný rozvoj (LDF), Přeshraniční difuse a inovace v dodávkovém
řetězci lokálních zahradnických výrobků (ZF).
Mendelova univerzita v Brně usiluje o vyšší zastoupení v programech mezinárodní spolupráce ve
výzkumu, které vyhlašuje MŠMT ČR, tj. EUREKA, COST, KONTAKT, ACTION, INGO. Ty byly na
univerzitě v roce 2010 zastoupeny 13 smlouvami v celkovém rozsahu 4,724 mil. Kč. Jedná se o
projekty KONTAKT: Zefektivnění technologií zpracování půdy ve střední Evropě, Produkce a kvalita
biomasy meziplodin v kontextu s Nitrátovou směrnicí – situace a metody hodnocení v České republice
a v Rakousku, Validace modelu pro výpočet kompletní vláhové bilance na základě lyzimetrických dat,
Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých travních porostů v podmínkách
Rakouska a České republiky, Modelování sněhové pokrývky a jejího vlivu na rostlinnou produkci,
Česko-čínská vědecko-výzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce rodů druhu Prunus;
AKTION: Opatření k udržení kulturní krajiny v podhorských oblastech; INGO: Zapojení mladých
vědeckých pracovníků MENDELU Brno do výzkumných aktivit IUFRO – The Global Network for Forest
Science Cooperation; COST: Doprava v zemědělství a její dopad na životní prostředí, Trvale
udržitelné hospodaření s dendromasou, Dopady změny klimatu a klimatické variability na vybrané
plodiny, rozšíření škůdců a intenzitu zemědělského sucha na území ČR, Sustainable dendromass
supply , Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem, Koloběh uhlíku ve smrkovém
porostu – efekt lesnické fytotechniky jako nástroje ke zmírnění účinku globální změny.
Významné jsou také individuální kontakty a společné řešení výzkumných projektů a zahraniční
odborná spolupráce se již stala potřebou kvalitního výzkumu; naše pracoviště spolupracují
s vědeckými ústavy a univerzitami v zahraničí, především v SRN, Velké Británii, Švédsku, Rakousku,
Itálii a USA. Mnozí naši učitelé jsou členy vědeckých, výzkumných a odborných společností a institucí
v zahraničí (např. v 35 redakčních radách zahraničních časopisů, 5 vědeckých radách a dalších 98
zahraničních vědeckých společnostech).
Součástí vědecké práce jsou zahraniční výměny v rámci mezinárodních vzdělávacích programů
SOCRATES-ERASMUS a LEONARDO.
V oblasti vzdělávacích programů byl, i přes rozšíření 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 z hlediska počtu vyjíždějících a přijíždějících
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studentů a akademických pracovníků, i z hlediska zapojení univerzity do dalších aktivit (curriculární
projekty, tematické sítě). Nově se intenzivně rozvíjejí pracovní stáže v zahraničních podnicích a
institucích.
Univerzita v roce 2010 navázala spolupráci s dalšími evropskými univerzitami; 136 partnerů z roku 2009
vzrostl na současných 164 a pokrývá téměř všechny země EU. MENDELU se snaží rozšiřovat partnerské
vztahy s univerzitami a zeměmi, které jsou učiteli a studenty žádané. Nabídka výměnných studentských a
akademických pobytů byla tak rozšířena o partnerské univerzity v Chorvatsku, na Kypru, v Polsku a Velké
Británii.
V rámci programu LLP ERASMUS jsme v roce 2010 opět zaznamenali větší počet zájemců o studium
přijíždějících studentů, tradičně ze Španělska, Itálie, Francie, Slovenska a Turecka. Studenti byli plně
začleněni do Univerzitního informačního systému, který byl z větší části přeložen do angličtiny a
zpřístupněn pro využívání zahraničními studenty. Zahraniční studenti mají možnost volby předmětů i
ze dvou či více fakult MENDELU dle svého zájmu a studijního zaměření.
Byla přijata opatření pro zvýšení počtu vyjíždějících i přijíždějících učitelů spojená s administrativní a
organizační podporou zahraniční kanceláře rektorátu. Bohužel se díky přístupu většiny fakult stále
nedaří zakomponovat do kariérního postupu pedagogů jako předpoklad habilitačních a profesorských
řízení výuku předmětů na partnerských zahraničních univerzitách v cizím jazyce.
Seznam partnerských univerzit v rámci programu LLP Erasmus
Země
BELGIE

BULHARSKO
DÁNSKO
ESTONSKO
FINSKO

FRANCIE

Partner
pro fakultu MENDELU
Universiteit Gent
LDF
Haute Ecole du Hainaut (HEPHO)
AF
University of Antwerp
LDF
University of National and World Economy
PEF
Royal Veterinary University = University of Copenhagen
AF, LDF, PEF
Aalbor University
AF
Estonian University of Life Science
AF, LDF
University of Tartu
PEF
University of Helsinki
AF, LDF, ZF, PEF
University of Joensuu (=University of Eastern Finland)
LDF,PEF
North Karelia Polytechnic
LDF
Kymelaakso Polytechnic
LDF,PEF
Mikkeli University of Applied Sciences
LDF
Oulu University – IP
AF, LDF, ZF, PEF
Rovaniemi Polytechnic
AF, LDF, PEF
SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
LDF, AF, PEF, FRRMS
HAMK University
AF,PEF,LDF
Skupina škol FESIA – Angers, Toulouse, Lille, Beauvais, Lyon AF, PEF, ZF
FESIA – ISA
FESIA – Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
FESIA – ESA
FESIA – ISARA-Lyon
FESIA – EI Purpan
ENGREF Nancy
LDF
ENSAM Cluny
LDF
Université Henri Poincaré – Epinal
LDF
Université Metz (Université Paul Verlaine)
LDF
E. Rég. Des Beaux Arts – St. Etienne
LDF
Groupe ESC Chambery
PEF
ENSA Montpellier
ZF
ENSA Rennes (Agrocampus Rennes)
AF, PEF, ZF
Université Catholique de Lyon
PEF
Inst.d’Horticulture Angers
ZF
Université de Nice – Sophia Antipolis
PEF
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CHORVATSKO
IRSKO

ITÁLIE

KYPR
LITVA

LOTYŠSKO
MAĎARSKO

NĚMECKO

NIZOZEMÍ

NORSKO – EHP

Université de Poitiers
PEF
Group Sup Do Co La Rochelle
PEF
AgroSup Dijon
AF, ZF
Reims Management School
PEF
University of Zadar
PEF, ICV, FRRMS
University College Dublin
LDF
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
Universita degli Studi di Torino
LDF
Universita degli Studi di Trento
PEF
Universita degli Studi di Udine
LDF
Universita della Calabria
PEF
Universita degli Studi della Basilicata
LDF, ZF, AF
Universita degli Studi di Milano
ZF
Catholic University Milano
PEF
Universita degli Studi della Tuscia
AF
Universita degli Studi di Padova
LDF
Academia di Belle Arti di Bari
LDF
University of Nicosia
pef
Siauliai University
LDF, PEF
Kaunas University of Technology
LDF
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
LDF
Klaipeda Business School
PEF
Latvia University of Agriculture
AF
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
Fachhochschule Rosenheim
LDF
Fachhochschule Rottenburg
LDF
Technische Universität Dresden
LDF, ZF
Technische Universität München
ZF
Justus Liebig Universität Giessen
AF
Universität Rostock
AF, PEF
Fachhochschule Deggendorf
PEF
Universität Hannover
ZF
Albert-Ludvigs-Universität Freiburg
LDF
E-K-Universität Tübingen
PEF
Hochschule Anhalt, Köthen
ZF, AF
Fachhochschule Wiesbaden Fachbereich Geisenheim
ZF
Cooperative State University Baden (University of Cooperative
Education)
PEF
Larenstein University of Applied Sciences
LDF, ZF
Wageningen University
LDF, PEF, ZF
CAH Dronten
LDF, AF
HAS Den Bosch
ZF, AF, PEF
Norwegian University of Life Sciences (UMB)
LDF
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POLSKO

PORTUGALSKO

RAKOUSKO

RUMUNSKO

ŘECKO

SLOVENSKO

SLOVINSKO
ŠPANĚLSKO

Hedmark University College
Opole university
Akademia Rolnicza w Krakowie
Katolicki Universytet Lubelski
Warsaw Agricultural University
Katowice School of Economics
University Bydgosz
Bielska Vyzsza szkola biznesu i informatyki
Akademia rolnicza w Szczecinie
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Academia Ecomomiczna w Poznaniu
Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego
University of Szcecin
Gdansk University of Technology
West Pomerian University of Technology, Szczecin
Institute for Management Science and Tourism
Instituto Politecnico de Coimbra
Instituto Politecnico de Santarém
University of Trás-Os-Montes and Alto Douro
Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien
Leopold-Franzens Universität Innsbruck
Fachhochschule des bfi Wien
Fachhochschule Kufstein
Fachhochschule Kärnten
Fachhochschule Burgenland (Eisenstadt)
University of Salzburg
Transilvania University of Brasov
Constantin Brancusi University of Targu-Jiu
University of Craiova
Aristotle University of Thessaloniki
TEI Heraklion
Athens University of Economics and Business
Technologiko Ekpedeftiko Idrima T.E.I Larissa
Alexander
Technological
Educational
Institution
Thessaloniki
TU Zvolen
SPU Nitra
Matej Bel University
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technicka univerzita v Košiciach
Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre
University of Ljubljana
Univerzita v Mariboru
Universidad De Granada
Universidad de Vigo
Mondragon Unibertsitatea
Universidad Politecnica de Madrid
Universitat de Girona
UP Valencia (ETSI Agronomos)
Universidad de Córdoba
Universidad Pública de Navarra
Universidad Del País Vasco
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LDF, PEF
AF, LDF
AF
ZF
ZF
PEF, FRRMS
AF
PEF
AF
AF, PEF, ZF
PEF
AF, LDF, ZF, PEF
PEF
PEF
AF, LDF
PEF
AF,LDF
PEF
PEF, LDF
AF, LDF, ZF, PEF
LDF
PEF
PEF
PEF
PEF
LDF
LDF
FRRMS
AF
LDF
ZF
PEF
LDF
of
AF
LDF, ZF
ZF, AF, PEF
PEF
ZF
LDF
PEF
LDF
ZF
LDF
LDF
LDF
AF, LDF, ZF, PEF
PEF
AF, LDF, ZF, PEF
AF, LDF, PEF
AF, LDF
FRRMS

ŠVÉDSKO
ŠVÝCARSKO
TURECKO

VELKÁ BRITÁNIE

Universidad De Almería
Universidad Católica Santa Teresa De Jesús De Ávila
Universidad de Alicante
Universidad de Málaga
Universidad de Santiago de Compostela
University of Lleida
Universidad de Oviedo
SLU Uppsala
Swedish University of Agricultural Sciences
Hochschule Wädenswil
Suleyman Demirel University
Uludağ University
GEBZE Institute of Technology
EGE University
Yüzüncü Yil University
Atatürk universitesi
Anadolu University
Adnan Menderes University Merkez
Mugla University
Scottish Agricultural College
Barony College Dumfries
Inverness College
Institute of Education, University of London
Cardiiff University

AF
LDF, AF
LDF
AF, LDF
AF, LDF
AF,ZF,PEF
LDF
AF, LDF, ZF, PEF
AF,LDF,ZF
ZF
LDF
PEF, AF, FRRMS, ZF
PEF
ZF
ZF
ZF
PEF
ZF, PEF
LDF
AF
LDF
LDF
PEF
pouze staff mobility

Vedle mobilit tvoří další podprogram LLP ERASMUS intenzivní programy (IP), spočívající v krátkých,
několikatýdenních monotematicky zaměřených kurzech s mezinárodní účastí studentů i vyučujících,
pořádaných na škole nositele grantu EU. MENDELU v roce 2010 získala dva intenzivní programy,
jejichž aktivity probíhají v akademickém roce 2010/2011. Program Multifunctional agriculture with the
special focus on organic agriculture byl zaměřen na multifunkční, organické a dlouhodobě udržitelné
zemědělství. Partnery jsou univerzity z Finska, Maďarska, Holandska, Slovenska, Polska, Rakouska a
Španělska.
Intenzivní program Innovation in Rural Development – Networking Skills for professional Master
Students II probíhá na Zahradnické fakultě.
Kromě role koordinátora projektu vystupovala univerzita v roli aktivního partnera následujících projektů
koordinovaných našimi zahraničními partnery:
Central and South Eastern European Management – University of Applied Science BFI Wienna,
kterého se zúčastnili dva studenti PEF MENDELU.
Working in a multicultural Environment – Angers, Francie; zúčastnili se dva studenti PEF a dva
z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.
V programu LEONARDO DA VINCI je univerzita zapojena do dvou projektů: Virtual Educational
Programme for Furniture Branch zahájeného v roce 2010 na Lesnické a dřevařské fakultě a na
Agronomické fakultě jako partner projektu Transfer inovací, jehož koordinátorem je řecká univerzita
Technopolis Ekpaideutiki SA. V programu Leonardo Job Rotation e-service enhancing life long
learning for the Agriculture Sector - AGROTATE má AF MENDELU pozici řešitele.
V programu JEAN MONET jsou řešeny na Provozně ekonomické fakultě tři projekty: Public
Procurements and PPP's – instruments of achieve of the Lisbon Strategy, Dynamics of European
Economic and Monetary Integration, Evropská unie po Lisabonské smlouvě (European Union after the
Lisbon Treaty).
V programu spolupráce v regionu střední a východní Evropy CEEPUS byla v roce 2010 MENDELU
aktivně zapojena v sedmi sítích a podporovala výměny studentů a akademických pracovníků mezi ČR a
dalšími třinácti státy střední a jihovýchodní Evropy:
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CII-CZ-0311-01-0809 – Landscape management – Sustainable land use perspectives in the Central
European Region. (ZF MENDELU 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)
Zahradnická fakulta je zapojena do mezinárodní sítě LE:NOTRE 2 Thematic Network project in landscape
architecture, koordinované TU ve Vídni a dále do sítí ECLAS a HORTICULTURE.
Internacionalizace ve vědecko-výzkumné činnosti se v současné době stává nezbytností, diktovanou
existencí a budováním evropského výzkumného prostoru. Snaha ucházet se o projekty výzkumu a
vývoje na mezinárodní úrovni je prioritou rozvoje všech součástí univerzity, a to s rostoucím
akcentem.
V oblasti rozvoje aktivit orientovaných do rozvojových zemí se v uplynulém období zapojili pracovníci
MENDELU do projektů:
Podpora studentů zemědělství z rozvojových zemí na MZLU v Brně
Doba řešení: 2007–2012
Cílová země: v rámci programu přijata doktorandka z Vietnamu
Dotační titul MŠMT ČR Zajištění studia v oboru zemědělství uskutečňovaného v anglickém jazyce
Rozpočet na rok 2010: 128,5 tis Kč
Hlavním cílem projektu je zajištění finančních prostředků na výuku zahraničních studentů z vybraných
zemí.
Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj
komunit jižní Etiopie
Cílová země: Etiopie
Doba řešení: 10/2010–12/2012
Poskytovatel: ČRA
Rozpočet projektu na rok 2010: 3 347 tis. Kč, z toho dotace 3 123 tis. Kč, ostatní spoluúčast univerzity
Celkový plánovaný rozpočet na projekt: 12 335 tis. Kč
Projekt má za cíl aplikaci protierozních a vodohospodářských opatření a kontinuální školení cílových
skupin příjemců.
Další projekty mimo rozvojovou pomoc
Projekty v rámci FM EHP Norsko:
Rozvojové projekty:
Rozšíření odborových kapacit strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření
s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie
Koordinátor: MENDELU
Finance: 29 490 EUR
Spolufinancování: 5 205 EUR
Doba řešení: 14.10.2009 – 31.12.2010
Výzkumné projekty:
Monitoring the vitality of forest ecosystems exposed to drought to assure sustainable forestry
during climate change
Koordinátor: MENDELU
Dotace: 103 200 EUR
Spolufinancování: 10 870 EUR
Doba řešení: 1. 5. 2009–31. 12. 2010
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and
maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic
Koordinátor: Bioinstitut OPS Olomouc
Dotace: 26 000 EUR
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Spolufinancování: 2 831 EUR
Doba řešení: 1. 12. 2008–31. 5. 2010
Fond Partnerství programu česko-švýcarské spolupráce:
Posílení spolupráce MENDELU a ETH Zurich na poli trvale udržitelného hospodaření s
přírodními zdroji tropů a subtropů
Koordinátor: MENDELU
Dotace: 255 344 Kč
Spolufinancování: 45 059 Kč
Doba řešení: 19. 5. 2010– 5. 4. 2012
Projekty 7. RP
SLIMSAVE
Koordinátor: University of Oxford
Dotace: 142 502 EUR
Spolufinancování: 47 501,2 EUR
Doba řešení: 1. 1. 2010–30. 6. 2013
SharCo
Koordinátor: Institut National de la Recherché Agronomiqu, Francie
Dotace: 33 773 EUR
Spolufinancování: 11 275 EUR
Doba řešení: 1. 3. 2008–29. 2. 2012
DERREG
Koordinátor: Aberystoyth Universoty, VB
Dotace: 97 192,36 EUR
Spolufinancování: 11 507,48 EUR
Doba řešení: 1. 1. 2009–31. 12. 2011
Ostatní
Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství
(SZIF a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)
Koordinátor: MENDELU
Dotace: 14 910 EUR
Spolufinancování: 5 000 EUR
Doba řešení: 1. 9. 2007–31. 8. 2010
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů – inovace studijních programů LDF MZLU v
Brně (MŠMT a EU)
Koordinátor: MENDELU
Dotace: 19 823 tis. Kč
Doba řešení: 15. 5. 2009–31. 3. 2012
Vývoj zygotických a somatických embryí jehličnanů (40 % 7. RP, 60 % JCMM)
Koordinátor: MENDELU
Dotace: 215 905,8 EUR
Doba řešení: 2. 4. 2010–31. 12. 2012
Erasmus Mundus projekt Access to Success - spolupráce mezi evropskými a africkými univerzitami.
CENTAURI – Erasmus Mundus, projekt Partnerství na výměnu studentů a učitelů se zeměmi střední
Asie, koordinátor Universidade de Santiago de Compostela, Španělsko.
Multiculturalism beyong borders – mezinárodní rotující výstava fotografií s kulturní tématikou, které se
účastní čtyři středoevropské univerzity, koordinátor University of Debrecen, Maďarsko.
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4.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků
Mobilita studentů a akademických pracovníků probíhala v rámci aktivit programů, projektů a sítí
spolupracujících institucí na základě dohod a aktuálních nabídek.
V rámci programu LLP-ERASMUS vycestovalo na zahraniční pobyty 247 studentů na 1003,5
studentoměsíců. Univerzita přijala na základě bilaterálních dohod 166 přijíždějících studentů. V rámci
učitelských mobilit vyjelo 45 učitelů a devět zaměstnanců. Přijato bylo třináct učitelů.
Dalších mobility se uskutečnily v rámci odborných praxí programu LEONARDO DA VINCI, programu
CEEPUS a projektu Aktion. Na základě projektu mobilit rozvojového programu vyjelo dvanáct
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. Program byl v roce 2010
financován částkou 630 tis. Kč.
Údaje o mobilitách jsou zpracovány v tabulkách 4.3.1–4.3.2 a 4.4.
Tabulka č. 4.3.1
Program

Počet projektů
Počet vyslaných
studentů
Počet přijatých
studentů
Počet vyslaných
ak. pracovníků
Počet přijatých
ak. pracovníků.
Počet vyslaných
pracovníků
ostatních
Počet přijatých
pracovníků
ostatních
Dotace
(v tis. Kč)

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

LLP (Erasmus)
Erasmus Comenius

Grundtwig

Leonar
do
2

1

Jean
Monnet
3

Erasmus
Mundus
1

Tempus

282
238

45

2

13
9

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

185

274

7651*

* částka vyčerpaná z dotace MŠMT, dotace ze zahraničních prostředků činila 5075 tis. Kč

V rámci programu Erasmus je MENDELU partnerem v projektu Consumer behaviour Erasmus
network COBEREN s rozpočtem 5828 EUR (se spolufinancováním univerzity ve výši 2380 EUR),
který je financován ze zahraničních zdrojů.

Tabulka č. 4.3.2

Ostatní programy

Program

Ceepus

Aktion
4

Rozvojové programy
MŠMT
6
13
6

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

8
10
6

4

3

12

Dotace (v tis. Kč)

280

58

23305

3

Ostatní
7*
8
7

5

* Program Švýcarsko české spolupráce, program Kontakt, Cestovní náhrady pedagogických pracovníků a EHP Norsko.
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V rámci rozvojových projektů MŠMT ČR bylo realizováno šest projektů na podporu internacionalizace.
Pro přijíždějící hostující profesory – dvanáct zahraničních lektorů, kteří učili předměty ve standardních
učebních programech vyučovaných v angličtině, bylo určeno 1 190 tis. Kč, Projektu na podporu
výjezdu akademických pracovníků se účastnilo pět lektorů MENDELU (financován 412 tis. Kč).
Projektu na podporu mobility studentů v rámci bilaterálních dohod o spolupráci především do
mimoevropských zemí využilo na základě výběrového řízení třináct studentů. Program byl financován
630 tis. Kč. V průběhu roku 2010 bylo vyplaceno čtrnácti zahraničním studentům stipendium
z rozvojového projektu Stipendia nadaným sociálně slabým zahraničním studentům (751 tis. Kč).
V rámci projektu Implementace ECTS na MZLU v Brně s dotací 5 490 tis. Kč byly připraveny podklady
pro podání žádosti o ECTS label: definovány profily absolventů na úrovni programů/oborů, cíle
programů/oborů, učebních výsledků a vymezení podílu skupin vědních disciplín na profilu absolventa,
včetně identifikace požadovaných kompetencí, vytvořena curricula předmětů, implementovány
studentské evaluace odhadu zátěže studentů, vytvořen prováděcí předpis pro praktické uplatňování
ECTS systému a vytvořena webová stránka. Částka 1 244 tis. Kč byla vyčleněna na projekt Rozvoj
mezinárodní spolupráce, v jehož rámci byly financovány aktivity:
Nikaragua – leden 2010
Pracovní cesta orientovaná na místní šetření a možnosti realizace off shore campusu v této lokalitě a
navázání spolupráce s místní univerzitou. Výsledkem je deklarované rozhodnutí vybudovat off shore
campus MENDELU v této zemi do Dlouhodobého záměru univerzity, rozhodnutí zahájit úvodní
realizaci, podpis MOU s Universidad Nacional Agraria v Manaugui.
JAR – 28.února–březen 2010
Cesty se zúčastnili dva pracovníci zahraniční kanceláře rektorátu s cílem najít vhodné partnery pro
spolupráci mezi univerzitami, především v rámci nové výzvy pro projekt Erasmus Mundus –
partnerství. Navštíveno Ministerstvo zemědělství kraje Limpopo, University of Limpopo, University of
Fort Hare a University of Walter Sisulu. Výsledkem bylo podepsání smlouvy o spolupráci s University
of Limpopo, podán projekt Erasmus Mundus a uzavřena dohoda o možnosti realizace odborných praxí
studentů MENDELU na školním zařízení Univerzity Fort Hare.
Ghana, Zambie – květen 2010
Pracovní cesta orientovaná na místní šetření a posouzení možnosti realizovat off shore campus
v Zambii a vytvořit společnou platformu pro získávání studentů samoplátců ve spolupráci se
zastupitelským úřadem ČR v Ghaně. Výsledkem je deklarované rozhodnutí vybudovat off shore
campus MENDELU v této zemi do Dlouhodobého záměru univerzity, rozhodnuto o zahájení realizace,
podán projekt rozvojové pomoci pro Zambii, dohoda se zastupitelským úřadem ČR v Ghaně o
společné platformě pro získávání studentů samoplátců.
Francie – září 2010
Spolufinancování cesty zástupců zahraniční kanceláře na mezinárodním setkání univerzit v Nantes
(Francie). Navázány nové a prohloubeny stávající kontakty zejména s univerzitami ve Finsku,
Švédsku a Turecku, také Jihoafrické republiky a Koreje, kde byly představeny rámce spolupráce,
připraveno MOU; zástupci přislíbili osobní návštěvu k podpisu MOU.
Thajsko – říjen 2010
Cílem návštěvy bylo vytvořit předpoklady pro umisťování studentů MENDELU na zahraniční pracovní
stáže. Výsledkem je dohoda se zástupci dvou samozásobitelských komunit na jihu Thajska o
umisťování studentů MENDELU na pracovní stáže.
Rusko – listopad 2010
Zástupci univerzity se zúčastnili mezinárodního vzdělávacího veletrhu v Moskvě Education and
career. Ke studiu na MENDELU se přihlásilo přibližně 50 uchazečů na různé fakulty i stupně vzdělání.
Uskutečnily se pracovní návštěvy zástupců partnerských univerzit z University of Limpopo (JAR),
University of Abeokuta (Nigérie), Kasetsart University (Thajsko), University of Ghana (Ghana) a
University of Fort Hare (JAR).
Důležitým prvkem podpory počtu přijíždějících zahraničních studentů je rozvoj aktivit v oblasti péče o
tyto studenty a to nejen v rámci odborného obsahu výměn, ale i při nabídce volnočasových aktivit.
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V tomto ohledu významně působí Mezinárodní studentský klub International Student Club, který
dosáhl začlenění do ESN (Erasmus Student Network). V roce 2010 byl studentský zástupce
MENDELU zvolen národním zástupcem České republiky v ESN. Dobrovolníci z řad studentů v ISC
umožňují poskytnout servis přijíždějícím studentům z partnerských univerzit související s jejich
studiem na MENDELU včetně praktické pomoci s komunikační či kulturní bariérou. ISC využívá tzv.
buddy program (student z domácí univerzity se stará o přijíždějícího studenta).

4.4 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle
jednotlivých zemí
Tabulka č. 4.4 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí

Země
Argentina
Austrálie
Belgie
Brazílie
Bulharsko
Čína
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Ghana
Chile
Chorvatsko
Indie
Irsko
Itálie
Izrael
JAR
Jemen
Jihoafrická rep.
Kanada
KLDR
Korea
Kypr
Kyrgyzie
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Mexiko
Německo
Nikaragua
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Peru
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Ruská federace

Počet vyslaných
studentů

Počet přijatých
studentů

2
1
1
1
5
61
19

6
32
15
4
1
1
7
3
23
2
1

1

1
2
6
37

2
17

2

1
2
1

Počet přijatých
akademických
pracovníků

2

1
5
8

Počet vyslaných
akademických
pracovníků
3
1
5
1

10
11
1
7
12
3
13
2
1
13
3
1
1
3
1

1
1

2
1
1

1

1
7

3
2
1
1

1
1
10
17
2
3
13

11
1
1

16
3
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9
4
24
11
1

2
1
1
1

Řecko
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Turecko
Ukrajina
USA
Velká Británie
Zambie

8

8

2
3

21

24
7

95

6
3
6

1
16
2

4
1
37
2
2
18
2
12
5
1
1
6
1

2

3
1
1
2
1
1

5 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 předmětů, vedoucími
příslušných ústavů a děkany fakult.
Kvalita studijních plánů a jejich rozvoj jsou řízeny programovými komisemi složenými z odborníků
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 především založeno na akreditačním procesu, komunikaci
s absolventy a jejich odběrateli.
Další hodnocení je prováděno periodicky každý semestr prostřednictvím Evaluací předmětů studenty
v rámci Univerzitního informačního systému.
Anonymní hodnocení vyplňují studenti na základě více jak dvaceti otázek. Odpovědi jsou určeny pro
garanta, přenášejícího, zkoušejícího i cvičícího, dále pro vedoucího garantujícího pracoviště a vedení
fakulty. Hodnocení procesu pak je v rukou odpovědných osob, které mohou směrovat další vývoj
kvality výuky.
V rámci zkvalitnění vzdělávacího procesu a zvýšení kontroly bakalářských, diplomových a doktorských
disertačních prací byla v agendě závěrečných prací v Univerzitním informačním systému upravena
aplikace pro kontrolu podobnosti, tzv. antiplagiátoru.
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Kvalita vzdělávání z pohledu mezinárodních standardů je postupně řešena v souvislosti s pokrokem v
prosazování jednotného pohledu 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.

5.1.1 Způsob zajištění kvality odborných prací, pokud jsou součástí studijního
programu
Na většině fakult Mendelovy univerzity v Brně vykonávají studenti praxi v průběhu bakalářského i
navazujícího magisterského studia. Délka praxe je na fakultách a studijních stupních rozdílná.
Cílem praxí je získat praktické dovednosti 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 požadovaných profilů absolventů studijních
oborů s přihlédnutím k požadavkům z praxe. Záleží na každém studentovi, jak dokáže tyto znalosti
využít v praktickém provozu a získat případně i své uplatnění. Studenti si mohou vybrat pracoviště i
termín praxe. Pracoviště si vybírají buď z podniků a institucí, se kterými mají fakulty již dlouhodobou
spolupráci, a to na základě doporučení referentky pro praxe, nebo si praxi domluví dle vlastního
zájmu. Výjimečně probíhají praxe i na Slovensku, v Rakousku a Německu. Na výkon praxe je pro
každého studenta zpracována smlouva pro konkrétní pracoviště. Po ukončení praxe podnik vypracuje
hodnocení o průběhu vykonávané praxe a hodnotí ji rovněž student. Na základě těchto materiálů je
studentům udělován zápočet z povinné praxe a hodnocena kvalita praxí pro budoucí využití.

5.1.2 Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo školy
Výuka mimo sídlo univerzity probíhá v malém rozsahu.
LDF zajišťuje přímou výuku pro studenty kombinované formy studia v bakalářském studijním oboru
Lesnictví v Hranicích v prostorách SLŠ. Výuka probíhá pouze pro 2. a 3. ročník.
PEF zajišťuje přímou výuku pro studenty kombinované formy studia v bakalářských studijních oborech
Manažersko-ekonomickém (2. a 3. ročník) a Finance (1.–3. ročník) v prostorách VOŠ a EŠ.
V obou případech se jedná pouze o vlastní výuku, obhajoby VŠKP a státní zkoušky budou probíhat
v Brně současně se studenty, kteří v Brně studují celé studium.

5.2 Systém hodnocení kvality vědecko-výzkumné činnosti na
univerzitě – vnitřní a vnější hodnocení
Kvalita vědecko-výzkumné činnosti je zajišťována všemi tvůrci tohoto procesu, odpovědnost za kvalitu
je v akademickém prostředí univerzity považována za etickou normu. Nástrojem udržení kvality je její
trvalé monitorování, hodnocení, kontrola a vyhodnocení účinků kontroly (dopad) a jejich využití
v řídícím procesu.
Nadále na univerzitě převládá hodnocení sumativní, např. 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.
Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků (Rada pro výzkum a vývoj, MŠMT ČR)
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 impakt faktorem, odborné články
v recenzovaných neimpaktovaných časopisech, aplikované výstupy.
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5.2.1 Vnitřní hodnocení kvality výzkumné činnosti (popis systému hodnocení,
periodicita, hodnotitelé, kritéria hodnocení)
Pravidelné vnitřní hodnocení kvality výzkumu uskutečňují Vědecká rada Mendelovy univerzity a
Správní rada Mendelovy univerzity, 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.
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 univerzity pro MŠMT ČR každoročně, Hodnotící zprávy o dílčích činnostech
univerzity/fakulty/ústavu pro vědecké rady, kolegia děkanů a rektora jedenkrát až dvakrát ročně.
Jinými iniciátory hodnocení jsou např. další resortní ministerstva, v podmínkách univerzity zejména
resort zemědělství, v oblasti výzkumu Rada pro výzkum (hodnocení publikační činnosti
prostřednictvím sběru dat pro Registr informací o výsledcích výzkumu). Frekvence a způsob
hodnocení je rutinní a koná se v ročních intervalech.

5.2.2 Vnější hodnocení včetně mezinárodního hodnocení
Externími hodnotiteli výzkumné činnosti jsou MŠMT ČR, Akreditační komise MŠMT ČR, případně ad
hoc resortní ministerstva, Rada pro výzkum a vývoj. Závaznost jejich stanovisek se různí vzhledem
k objektu hodnocené oblasti, většinou však jsou závazná.
Úroveň grantových výzkumných projektů je hodnocena na úrovni poskytovatelů finančních 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 jsou 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.
Specifickými hodnotiteli jsou evaluační orgány zahraniční. Rozsáhlou mezinárodní evaluaci
podstoupila Mendelova univerzita v roce 2005. 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.

5.2.3 Publikační činnost
Jedním z mechanismů monitorování kvality ve vztahu k výzkumným činnostem, a to zejména
v souvislosti s Metodikou hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků (Rada pro výzkum a vývoj
ČR, MŠMT ČR) je vyhodnocování publikační činnosti. Koncepce rozvoje univerzity z listopadu 2009
pro období 2011–2015 uvažuje v této oblasti o cílovém stavu, kdy průměrný přepočtený akademický
pracovník bude publikovat dva vědecké výstupy ročně.
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Počet a druhy publikací v roce 2010 – univerzita
Celkový přehled publikací za MENDELU
2%
13%
24%

Monografie

9%

Původní vědecké práce - ČJ
Původní vědecké práce - zahraničí
Články ve sbornících - ČJ
Články ve sbornících - zahraničí
Populár. vědecké články
Recenze / Expertízy

18%
26%

8%

Přehled vědeckých prací v roce 2010 dle součástí univerzity
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5.3 Systém vnitřního a vnějšího hodnocení hospodaření
univerzity
Vnitřní hodnocení
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.
Vnější hodnocení
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.

5.4 Údaje o finanční kontrole
5.4.1 Zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému
Vnitřní kontrolní systém na MENDELU se řídí Směrnicí č. 1/2007, č.j. 8/2007-981 ze 2. ledna 2007 a
jejího Dodatku č.1, č.j.: 3510/2007-981 z 12. listopadu 2007. Dodržováním rámce uvedené směrnice
jsou vytvářeny podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné vynakládání prostředků při plnění záměrů
a cílů univerzity. Dle této směrnice jsou zajišťovány předběžné, průběžné a následné kontroly všech
prováděných operací.
Interní audit a kontrolní činnost byly v roce 2010 zaměřeny zejména na prověření správnosti čerpání
finančních prostředků a dodržování podmínek jejich užití u projektů:
- VaV MŽP SP /2d3/56/07,
- VaV MŽP ČR č. SP/2D4//59/07,
- VaV MŽP SP /2d1/93/07.
Dále byla realizována finanční kontrola hospodaření a řízení Ústavu pro informační systém, kontrola
správnosti hospodaření na Ústavu tělesné výchovy u vybraných operací a kontrola realizace opatření
vyplývajících ze závěrečné zprávy provedeného systémového auditu NAEP v rámci programu
Erasmus.
Určená doporučení vyplývající z finančních kontrol byla přijata a realizována. Prověřování funkčnosti
vnitřního kontrolního systému bylo realizováno v rámci provádění jednotlivých kontrol a auditů.
Výsledky z kontrol a interních auditů byly projednávány s vedením univerzity.

5.4.2 Informace o případech podezření na možné korupční jednání a o
prokázaných případech korupčního jednání
V roce 2010 nebyly zjištěny závažné nedostatky a nebylo prokázáno korupční jednání.
Lze konstatovat, že nastavení vnitřního kontrolního systému a respektování interních předpisů je na
dobré úrovni.

81

6 ROZVOJ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
6.1 Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol
6.1 Tabulka – Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol
Tematický
okruh
A
B
C
E
F
G
Celkem

Počet přijatých
projektů
11
0
0
0
40
8
59

Poskytnuté fin. prostředky v tis. Kč
kapitálové
běžné
celkem
18 269
0
18 269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 998
3 998
0
786
786
18 269
4 784
23 053

V roce 2010 bylo realizováno 59 projektů financovaných Fondem rozvoje vysokých škol v celkové
hodnotě 23 053 tis. Kč. Oproti roku 2009 došlo k nárůstu objemu získaných finančních prostředků o
31%.

6.2 Zapojení do Rozvojových programů pro veřejné vysoké
školy

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy

Počet
přijatých
projektů

Poskytnuté fin.
prostředky v tis. Kč
kapitálové

běžné

Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních
technologií

4

7 867

Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti
vysokoškolského vzdělávání

6

0

Program na podporu přípravy projektů do operačních programů

2

1 646

534

Program na podporu sociálně, ekonomicky i zdravotně
znevýhodněných při vstupu do studia, během studia a
bezprostředně po jeho absolvování

0

0

0

Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol

0

0

0

Program na podporu dalšího vzdělávání

1

0

823

Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo
podporu silných stránek vysoké školy

2

800

2 870

Centralizované rozvojové projekty společné (VŠ jako
koordinátor)

0

0

0

Centralizované rozvojové projekty samostatné

3

11 274

6 600

18

21 587

21 752

CELKEM
82

1 208
9 717

Příprava a výběr projektů byly realizovány v souladu s Rozhodnutím rektora č. 15/2009 (č.j.
1023/2009-981). Výběr projektů probíhal pod dohledem Rady pro rozvojové projekty, složené
z vedoucích představitelů univerzity (prorektoři, děkani, kvestorka). Základními kritérii pro výběr
projektů byly:
- soulad s prioritami uvedenými v Dlouhodobém záměru Mendelovy univerzity v Brně na období 2010,
- kvalita provedené analýzy potřeb předloženého projektu pro rozvoj univerzity,
- soulad s Dlouhodobým záměrem MŠMT ČR pro rok 2010,
- u opětovně žádajících řešitelů posouzení úspěšnosti a efektivity dříve realizovaných projektů a jejich
přínos pro univerzitu jako celek,
- poměr vynaložených prostředků na činnosti a osobních nákladů.
V roce 2010 bylo realizováno 18 rozvojových projektů MŠMT ČR v hodnotě 43 339 tis. Kč. Oproti roku
2009 došlo k poklesu čerpaných finančních prostředků o 31,6 %.

6.3 Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních
fondů EU
Operační
program

Oblast podpory (název)

Projekt

Realizace
projektu

Poskytnuto tis.,

Poskytnuto tis.,

běž./kapitálové
celkem
MENDELU

běž./kapitálové
v roce 2010 (včetně
partnerů)

MENDELU příjemce
OP VK

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

OP VK

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

OP VK

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

OP VK

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

OP VK

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

OP VK

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

CZ.1.07/1.3.00
/14.0076
CZ.1.07/2.2.00
/07.0151
CZ.1.07/2.2.00
/07.0175
CZ.1.07/2.2.00
/07.0179
CZ.1.07/2.2.00
/07.0156
CZ.1.07/2.2.00
/07.0158
CZ.1.07/2.2.00
/15.0060
CZ.1.07/2.2.00
/15.0080
CZ.1.07/2.2.00
/15.0084
CZ.1.07/2.2.00
/15.0122

3/2010-2/2013

6 734 876,10

2 845 870,00

5/2009-4/2012

7 905 588,20

880 381,26

3/2009-3/2012

7 364 750,21

1 117 216,94

5/2009-4/2012

5 855 501,79

593 436,56

5/2009-3/2012

18 583 442,00

2 573 605,56

5/2009-4/2012

4 929 453,59

1 369 921,88

9/2010-3/2013

7 614 374,00

3 364 664,00

1/2011-12/2013

13 580 659,96

6 275 035,00

9/2010-8/2013

14 767 916,78

5 168 770,00

9/2010-8/2013

6 376 777,98

2 231 872,00

CZ.1.07/2.2.00
/18.0017
CZ.1.07/2.3.00
/09.0090
CZ.1.07/2.3.00
/09.0037
CZ.1.07/2.3.00
/09.0081
CZ.1.07/2.3.00
/09.0041

1/2011-12/2013

6 816 451,86

2 385 758,00

1/2010-12/2012

10 103 650,39

2 525 912,00

7/2009-6/2012

6 506 960,00

645 930,53

10/2009-9/2012

4 425 013,80

696 673,00

7/2009-6/2012

9 172 545,10

801 067,81
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OP VK

2.4 Partnerství a sítě

OP VK

2.4 Partnerství a sítě

OP VK

2.4 Partnerství a sítě

OP VK

2.4 Partnerství a sítě

CZ.1.07/2.4.00
/12.0045
CZ.1.07/2.4.00
/12.0043
CZ.1.07/2.4.00
/12.0011
CZ.1.07/2.4.00
/12.0014

1/2010-9/2012

3 057 993,58

0,00

1/2010-9/2012

2 909 183,20

997 755,63

1/2010-9/2012

9 993 892,50

1 378 298,87

1/2010-11/2012

8 978 433,60

8 745 595,49

155 677 464,64

44 597 764,53

CELKEM
MENDELU partner
OP VK

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení

CZ.1.07/1.3.00 3/2010-6/2012
/14.0051

2 012 555,00

173 126,24

OP VK

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení

4/2010-3/2013

2 739 770,36

1 095 908,14

80 574,90

1 000,00

7/2009 – 7/2012

926 117,00

0,00

9/2009 – 3/2012

1 267 199,00

0,00

1/2009 – 12/2010

1 711 069,00

855 372,00

12/2009 –
11/2012

1 849 587,15

0,00

542 000,00

123 400,00

11 128 872,41

2 248 806,38

166 806 337,05

46 846 570,91

OP VK
OP VK
OP VK
OP VK
OP VK
OP VK

CZ.1.07/1.3.10
/02.0026
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a CZ.1.07/1.1.02
školských zařízení
/01.0143
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
CZ.1.07/2.3.00
/09.0157
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
CZ.1.07/2.3.00
/09.0192
2.4 Partnerství a sítě
CZ.1.07/2.4.00
/12.0017
2.4 Partnerství a sítě
CZ.1.07/2.4.00
/12.0062
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání CZ.1.07/3.2.09
/01.0024

11/2009 –
10/2012

5/2010-5/2012

CELKEM
Úhrn

7 ČINNOST FAKULT, VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU A
DALŠÍCH SOUČÁSTÍ UNIVERZITY
7.1 Výroční zprávy fakult a vysokoškolského ústavu
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
• Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
• Lesnické a dřevařské fakulty
• Provozně ekonomické fakulty
• Zahradnické fakulty
• Vysokoškolského ústavu – Institutu celoživotního vzdělávání.

7.2 Celoškolská pracoviště
7.2.1 Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
-

viz kapitola 2.11.
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7.2.2 Botanická zahrada a arboretum
Prezentační pracoviště zajišťuje pedagogické, výzkumné a demonstrační aktivity. Je výjimečné
estetickým ztvárněním areálu a je každoročně navštěvováno vysokým počtem zájemců z řad laické i
odborné veřejnosti, studenty zahradnických středních škol České republiky i zahraničí (Rakousko,
Holandsko, Německo). Botanická zahrada a arboretum 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 2010 byla zahájena celková oprava oplocení a vstupů z ulice Drobného. V rámci plánovaných
oprav a údržby pokračovala výměna a opravy mobiliáře (lavice, dřevěná křesla). Vzhledem k tomu, že
přenesení některých druhů orchidejí a tilandsií do venkovního prostředí v letních měsících se ukázalo
v minulých letech jako velmi přínosné a zlepšující kvalitu vybraných taxonů, bylo přistoupeno k
budování kvalitních nosných konstrukcí pro možnost venkovní instalace zmíněných rostlin. K dalším
aktivitám loňského roku v rámci údržby, obnovy a zhodnocení areálu patřilo:
− rozšíření a modernizace závlahového systému v expozici japonských trvalek,
− doplnění závlahového systému ve sklenících,
− oprava venkovního závěsu pro popínavé rostliny na učebnách s doplněním sortimentu o dva nové
taxony,
− výroba pěti vodotěsných pěstebních stolů pro sbírky rodu Phragmipedium, Paphilopedilum a
jiných vybraných taxonů z materiálu PP pro závlahu podmokem,
− výroba dřevěných rámů s výpletem pro umožnění lepšího trvalého letního odvětrávání skleníků,
− úprava nájezdu manipulační plochy,
− oprava zahradní kompozice "zřícenina", která je součástí sbírek Nového Zélandu.
V rámci shromažďování, udržování a rozšiřování sbírek rostlin byly v roce 2010 realizovány zejména
tyto aktivity:
−
výsadba dřevin na vhodná místa po výkopech inženýrských sítí a jiných částech arboreta,
−
rozšíření rodu Prunus o 19 taxonů ze skupiny sakur, původem z Nového Zélandu,
−
revize sortimentu dřevin (přibližně 1000 taxonů),
−
údržba a obnova sbírky kosatců,
−
vypěstování a následná výsadba letniček a sortimentu zelenin jako součást výukových a
prezentačních ploch,
−
nákup a následná výsadba trvalek pro doplnění sbírek Aster a Germanium,
−
obnova stárnoucích porostů rodu Sedum a Chrysantemum přeřízkováním a následným
předpěstováním v hospodářské části BZA,
−
rozšíření sbírky orchidejí přibližně o 100 nových botanických druhů,
−
opylování orchidejí a výsev semen in vitro, následné udržování genofondu orchidejí v kultuře in
vitro,
−
vydání Indexu seminum 2009 a jeho rozeslání přibližně do 500 botanických zahrad celého světa;
v roce 2010 byly z Indexu seminum 2009 objednány položky od 202 botanických zahrad a
arboret z celého světa.
V rámci pedagogické, vědecké a vzdělávací činnosti se pracoviště účastnilo několika konferencí,
odborných setkání, výstav, exkurzí apod.
V roce 2010 BZA realizovala několik úspěšných akcí a zúčastnila se specializovaných výstav. Mezi
nejvýznamnější počiny patří:
− účast na mezinárodní výstavě orchidejí ve Vídni – 3. místo za expozici, ocenění vystavených
orchidejí zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí,
− Dny otevřených dveří – Květy orchidejí, prezentace kvetoucí sbírky rodu Phalaenopsis, prohlídka
expozice a pěstebních skleníků,
− víkend v zahradě – Květy jara,
− jarní výstava IRIS ´10 doplněna vzorky hornin a minerálů zapůjčených z Ústavu geologie a
pedologie MENDELU,
− účast na expozici Unie botanických zahrad na letní etapě Flory Olomouc – 1. místo v soutěži o
nejlépe řešenou expozici ve III. kategorii – ostatní zahradnický materiál,
− podzimní výstava Barvy podzimu,
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−

víkend v arboretu Kvetoucí orchideje.

7.2.3 Ústav pro informační systém
Ústav pro informační systém (ÚIS) vznikl 1. února 2008 jako jedno ze dvou nástupnických pracovišť
Ústavu pro informační a komunikační technologie. Z Oddělení koncepce a vývoje vznikl samostatný
Ústav pro informační systém (ÚIS).
V roce 2010 bylo náplní ústavu zejména:
− návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií a informačních systémů
(IS/ICT) na univerzitě a dohled nad jejím dodržováním,
− vývoj Univerzitního informačního systému (UIS),
− školení, tvorba uživatelské dokumentace a zavádění do provozu jednotlivých modulů UIS.
V předcházejících obdobích byla většina činností ústavu věnována vývoji a správě UIS a aktivitám
s nimi souvisejícími. V srpnu 2010 došlo k významným personálním změnám a následně k převodu
vývoje a správy UIS z interních zaměstnanců na externí společnost.
Cílem ústavu pro následující období je zpracování projektu, jehož výsledkem bude technologická
inovace univerzitního informačního systému a zahájení realizace tohoto projektu.

7.2.4 Ústav pro provoz informačních technologií
Ústav pro provoz informačních technologií (ÚPIT) vznikl 1. února 2008 jako druhé z nástupnických
pracovišť Ústavu informačních a komunikačních technologií. ÚPIT vznikl sloučením Oddělení
infrastruktury a Oddělení pro provoz a správu aplikací.
Hlavní náplní ústavu je zajištění rutinního provozu IT technologií, které jsou přebírány od ÚIS,
případně externích subjektů, dále správa serveroven a komunikace s uživateli. Mezi hlavní
provozovanou technologii patří ekonomický informační systém SAP.
Ústavu zajišťuje zejména:
− správu a podporu aplikací informačních systémů, zejména SAP, UIS, Anete a knihovnické IS,
− datovou základnu, správu číselníků, zpracování statistického a účetního výkaznictví,
− tvorbu drobných dílčích aplikací SAP,
− správu univerzitní počítačové sítě, kolejní sítě a bezdrátové sítě,
− přípravu, řešení a podporu projektu infrastruktury,
− provoz a řízení serveroven,
− administraci celoškolských serverů,
− správu a provoz celoškolských učeben a poslucháren,
− provoz informačních kiosků ÚIS, informačních kamer ÚIS a přístupového systému Duha,
− hromadné tiskové výstupy,
− školení a podporu uživatelů prostřednictvím systémových integrátorů,
− plnohodnotná servisní IT podpora pro rektorátní a celoškolská pracoviště,
− provoz a správu celoškolských učeben,
− zastupování univerzity v zájmových organizacích (CESNET, EUNIS CZ, KC VVŠ, CSTUG).
Ústav je vnitřně členěn na sekce infrastruktury, provozu a správy aplikací a sekci podpory uživatelů.

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 MENDELU a
Zkušebna stavebně-truhlářských výrobků Zlín.

7.3.1 Vysokoškolské statky
Účelová činnost ŠP probíhala v roce 2010 po stránce věcné i finanční v souladu s plánem. Podobně
jako v minulých letech lze konstatovat, že z věcného hlediska nejsou ze strany ŠLP Křtiny a ŠZP
Žabčice, ani ze strany fakult uváděny žádné závažné problémy. Dílčí záležitosti provozního charakteru
byly během uplynulého období operativně řešeny.
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Celkový rozsah účelového využití školních podniků MENDELU ve vzdělávací a výzkumné činnosti za
období roku 2010 charakterizují údaje (sth = studentohodiny):
– praxe celkem 416 osob, 21 430 sth,
– praktická cvičení 4004 osob, 84 137 sth,
– exkurze 15 666 osob,
– závěrečné práce 287 osob,
– 91 výzkumných úkolů.
Účelová činnost byla na obou školních podnicích plněna v souladu s plánem, z víceletého pohledu lze
konstatovat výrazný nárůst počtu osob zúčastněných na praxích a praktických cvičeních. V ukazateli
časového využití lze u praxí konstatovat rovněž meziroční nárůst, u cvičení setrvalý stav.
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 zabezpečení řešení
jmenovitých úkolů z prostředků účelové dotace univerzity byly v plánované výši, tj. 1048 tis. Kč pro
ŠLP Křtiny, 4545 tis. Kč pro ŠZP Žabčice. Prostředky byly čerpány relativně rovnoměrně a byly
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 i v roce 2010 řešeno několik desítek
jmenovitých úkolů; nejvýznamnější jsou přímo spojeny s praktickou výukou a zabezpečením
provozu vědecko-pedagogických stacionářů.
V účelové činnosti ŠLP Křtiny absolvovalo v roce 2010 odbornou praxi 411 studentů, praktických
cvičení se zúčastnilo 1319 studentů, 200 exkurzí se zúčastnilo 15 396 osob, bylo řešeno 158
bakalářských a diplomových prací, 23 doktorských prací a bylo uspořádáno 346 propagačních akcí
tuzemského i zahraničního charakteru. Výrazné navýšení rozsahu praxe bylo dosaženo zařazením
mimořádného podzimního termínu výrobní praxe pro 1. ročník bakalářského studia LDF v souvislosti
s obnovou ploch postižených větrnou kalamitou Antonín. U praktických cvičení byl udržen setrvalý
stav, na ŠLP Křtiny po oba semestry probíhala intenzivní praktická výuka posluchačů všech studijních
programů bakalářského i magisterského studia LDF MENDELU, pokračovala i odborná cvičení
posluchačů ZF MENDELU. Bylo řešeno 14 jmenovitých úkolů účelové činnosti, převážně výukového
charakteru, jejich součástí je i péče o trvalé demonstrační a výukové plochy včetně Lesnického
Slavína i arboret. Je potvrzován dlouhodobý trend vysokého počtu exkurzí, resp. návštěvníků
z odborné i laické veřejnosti České republiky i ze zahraničí (32 zemí). Za významnou součást účelové
činnosti lze považovat i výzkumnou činnost střediska Výzkumná stanice Křtiny, zaměřenou na lesní
techniku, která mj. zajistila předvedení a reklamu svých vyprodukovaných, resp. dealersky
prodávaných mechanizačních prostředků, lesních lanovek LARIX 3T, LARIX Lamako, LARIX Kombi
H, LARIX H3-650 a Syncrofalke 3T, talířových půdních fréz TPF-1N, TPF-2 a rýhového zalesňovacího
stroje RZS-1 na 25 akcích v tuzemsku i zahraničí. Výzkumná stanice se účinně podílí i na praktické
výuce studentů. Z dalších aktivit v garanci ŠLP Křtiny lze jmenovat např. dokončení rekonstrukce
zámku Křtiny, kde se konají různé odborné a společenské akce.
Na Školním zemědělském podniku Žabčice absolvovalo k 31. 12. 2010 odbornou praxi pět
studentů, praktických cvičení se zúčastnilo 2685 studentů z MENDELU, 15 exkurzí se zúčastnilo 270
osob, bylo řešeno 100 bakalářských a diplomových prací a šest doktorských prací. Kapacita podniku
pro zajištění výrobní a provozní praxe však stále není studenty dostatečně využívána. Kladně lze však
hodnotit jejich zájem o praktické vědomosti v rámci praktických cvičení. ŠZP Žabčice poskytovala
především v chovu mléčného skotu kvalitní podmínky pro výuku a seznámení s nejmodernějšími
poznatky v rámci ustájení, welfare i novou moderní dojírnou. Společně s možnostmi ostatních
zařízení, jako vzorník masného skotu, vzorník chovu ovcí, koní a prasat vytváří ucelené portfolio
nabídek a témat praktické výuky i základny pro zpracování závěrečných prací studentů, ale i výzkumu
ústavů univerzity. Vysokou úroveň si zachovává Polní pokusná stanice v Žabčicích provozovaná
v rámci účelové činnosti. Mimořádnou a tradiční aktivitou je provoz automatické meteorologické
stanice v Žabčicích, poskytující řadu desetiletí ucelený soubor meteorologických dat.
V rámci účelové činnosti bylo uspořádáno několik propagačních akcí, z nichž k nejvýznamnějším
náležel tzv. Polní den v Žabčicích MendelSAgro 2010, na němž byla představena práce ústavů a
prezentovány odrůdové pokusy některých plodin. Úspěšnou prezentační akcí s mezinárodní účastí byl
druhý ročník semináře „Slunečník“, který byl věnován kukuřici a slunečnici.
Úspěšná byla i prezentace podniku na národních výstavách skotu a vína, podnik úspěšně prezentoval
vína i v zahraničí (Slovinsko – mezinárodní výstava univerzitních vín). Účelové aktivity byly
prezentovány na výstavě hospodářských zvířat na veletrhu Techagro. Účelový chov masného skotu a
ovcí na ŠZP produkuje i plemenné býky a berany.
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Účelová činnost byla i přes pokles výše příspěvku plněna na pracovišti Žabčice i Lednice dle plánu.
Setrvalým problémem je nedostatek finančních prostředků pro další rozvoj i údržbu stálých účelových
zařízení.
S účelovostí školních podniků je úzce spojeno udržování a zlepšování genetického potenciálu
rostlin a zvířat (tzv. genofondy), které jsou ekonomicky podporovány z příspěvku MŠMT ČR. V roce
2010 činila podpora pouze 50 %, na podporu genofondů 800 tis. Kč, ŠZP Žabčice 4372 tis. Kč.
Dlouhodobě se 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.
S problematikou genofondů je úzce spjata i praktická výuka studentů.
Proces bezúplatných převodů nemovitostí z vlastnictví státu do vlastnictví univerzity je sledován od
90. let minulého století. V současnosti se převážně jedná o pozemky, resp. některé budovy
obhospodařované školními podniky. V roce 2010 nedošlo k zásadnímu posunu v převodu zbylých
nárokovaných nemovitostí do vlastnictví univerzity. Důvody lze spatřovat jednak v objektivních
dlouhodobých legislativních překážkách (blokace univerzitou nárokovaných převodů tzv. církevního
majetku), nedořešení majetkoprávního vztahu státu k některým pozemkům (pozemky na listu
vlastnictví č. 3 v k.ú. Lednice), ale i v malé aktivitě PF ČR a katastrálního úřadu. Pracovníci univerzity i
školních podniků pracují s Aktualizovaným seznamem státní půdy ve správě PF ČR, kterou MZLU v
Brně k datu 16. 9. 2009 požaduje bezúplatně převést do svého majetku. Jedná se o materiál
zpracovaný univerzitou v září 2009 na žádost MŠMT ČR, 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 nárokovaných
pozemků činí přibližně 86 ha; 31. 3. 2010 byla podána aktualizovaná žádost k PF ČR o bezúplatný
převod nemovitostí uvedených v seznamu.
V roce 2010 k zásadním převodům nárokovaných nemovitostí do majetku univerzity nedošlo. Byly
převedeny: jeden pozemek v k.ú. Žabčice, ostatní plocha, o rozloze 0,2791 ha; budovy v k.ú. Adamov
č.p. 374 – autodílny, č.p. 375 – dřevosklad; v k.ú. Olomučany garáž na p.č. 295/1, obytná budova č.p.
263 a v k.ú. Rudice sklad ve školce na p.č. 942/3. Dokončení přeměny majetkoprávních vztahů
k nemovitostem užívaným univerzitou zůstává jednou z priorit MENDELU i pro budoucí období.

7.3.2 Správa kolejí a menz
Správa kolejí a menz pokračovala pátým rokem 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 Mendelovy univerzity zakončila hospodaření k 31. 12. 2010 kladným
hospodářským výsledkem ve výši 2369 tis. Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činil 1085 tis.
Kč. Z toho hospodaření kolejí vykazovalo zisk 2623 tis. Kč a hospodaření menz dosáhlo ztráty 3708
tis. Kč. V doplňkové činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek 3454 tis. Kč, a to jak u kolejí
(3028 tis. Kč), tak i menz (13 tis. Kč). Doplňková činnost SKM zahrnuje poskytování stravovacích a
ubytovacích služeb v rámci volných kapacit a pro udržitelnou existenci SKM je nezbytná. Hospodářský
výsledek plánuje SKM použít na posílení fondu reprodukce investičního majetku.

7.3.3 Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků se sídlem ve Zlíně je organizačně je 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 současné době je realizován záměr úzké certifikační spolupráce se silnou auditorskou společností a
harmonizují se postupy a softwarové vybavení. Cílem je přejít na kompatibilní postupy certifikace a
využít tak silnou pozici, kterou strategický partner má, při zachování plné nezávislosti a autonomie
obou subjektů.
V závěru roku 2010 byly dokončeny dvě hloubkové kontroly a prověrky všech aspektů akreditované
zkušební laboratoře i certifikačního orgánu pro výrobky Českého institutu pro akreditaci a také
pravidelná hloubková kontrola notifikované a autorizované osoby Úřadu pro technickou normalizaci,
měření a zkušebnictví. Kontroly byly ukončeny bez negativních nálezů.
Pracoviště pokračuje v budování mezinárodních kontaktů a spoluprací, především s IHD Drážďany a
FH Eberswalde.
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Zkušebna hospodaří v režimu doplňkové činnosti a její hospodaření je odděleno od hospodaření
univerzity; za rok 2010 dosáhla vyrovnaného výsledku hospodaření.

8 DALŠÍ AKTIVITY
8.1 Čestné doktoráty
Mendelova univerzita udělila v roce 2010 hodnost doktora honoris causa dvěma významným
specialistům: prof. Dr. Reihartu J. M. Ceulemansovi, přednímu specialistovi v oboru ekofyziologie
stromů a prof. Ing. Janu Švejnarovi, Ph.D., dr.h.c., mezinárodně uznávanému profesoru ekonomie,
obchodu a hospodářské politiky.

8.2 Významné semináře a konference, společenské a
kulturní akce
V roce 2010 bylo uspořádáno 113 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/342, LDF/11, PEF/3, FRRMS/4,
ZF/25, ICV/3, BZA/2, R/25).
Tabulka č. 8.2 Významné odborné akce, semináře, konference v roce 2010

Agronomická fakulta
Název akce

Pořadatel – garant

Kurz psaní vědeckých článků pro
publikace v anglickém jazyce I + II
(Preparation of scientific papers for
English language publications I) seminář
pořádaný v rámci VZ AF Biologické a
technologické aspekty udržitelnosti
řízených ekosystémů a jejich adaptace na
změnu klimatu

MENDELU – Ústav výživy zvířat a
pícninářství

Polopřirozené travní porosty: minulost,
současnost a perspektiva (Semi-natural
grasslands: past, present and future
prospects) seminář pořádaný v rámci VZ
AF Biologické a technologické aspekty
udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich
adaptace na změnu klimatu
Obhospodařování travních porostů a chov
přežvýkavců v období klimatické změny
(Grassland management and ruminant
production in an era of climate change),
seminář pořádaný v rámci VZ AF
XXXVI. Seminář o jakosti potravin
a potravinových surovin – Ingrovy dny
Mendel Centenary Congress

Termín
konání
2010
únor

MENDELU – Ústav výživy zvířat a
pícninářství

únor

MENDELU – Ústav výživy zvířat a
pícninářství

únor

MENDELU (Ústav technologie
potravin)
MENDELU (ústav pěstování a
šlechtění rostlin), Gesellschaft für
Pflanzenbauwissenschaften, AV ČR,

březen
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březen

PÍCNINÁŘSKÉ DNY VE VPS VATÍN – II.
seminář pořádaný v rámci VZ AF
BIOMASA – Mezinárodní konzultační den
pro biomasu – Energetická soběstačnost
regionů
BIOMASA – Produkce tepla suchou
termochemickou konverzí tepla z
fytomasy
BIOMASA – Staré a nové výzvy pro
směsné a biogenní pohonné hmoty
(Motorová biopaliva)
BIOMASA – Energetický potenciál
odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu
živin a hospodaření na půdě
(Kompostování)
BIOMASA – Bioplynové transformace
(Bioplynové stanice)
BIOMASA – Projekty podpory, dotace a
ekonomika
Odborné vzdělávání o ekoagropodnikání
zaměřené na zachování a údržbu krajiny
Vliv těžby na krajinu

Farmářská výroba sýrů a kysaných
mléčných výrobků
MendelAgro 2010, polní den

Problematika sucha a možnosti její
nápravy

X. Pracovní setkáni fyzikálních chemiků a
elektrochemiků & IV. Letní
elektrochemická škola
Eurorural ´10
Mezinárodní konference Biologicky
rozložitelné odpady
Šlechtění na masnou užitkovost a
aktuální otázky produkce jatečných zvířat
IV.
DRŮBEŽÁŘSKÉ DNY 2010
Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR
Mohelenská hadcová step III

Genetická společnost Gregora
Mendela
MENDELU – Ústav výživy zvířat a
pícninářství,
BVV, a. s., ÚZPET MENDELU,
AGROINTEG

březen
březen

BVV, a. s., ÚZPET MENDELU

březen

BVV, a.s., ÚZPET MENDELU, VÚZT,
v. v. i.

březen

BVV, a. s., ÚZPET MENDELU,
AGROINTEG

březen

BVV, a. s., ÚZPET MENDELU

březen

BVV, a. s., ÚZPET MENDELU, MZe
ČR
MENDELU

březen

MENDELU – Ústav agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin, ESF, Regionální referenční
centrum, Ministerstvo životního
prostředí ČR
MENDELU – Ústav technologie
potravin, Ústav chovu a šlechtění
zvířat
MENDELU – Ústav agrosystémů a
bioklimatologie (ve spolupráci
s Ústavem pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařství, Ústavem šlechtění
a množení zahradních plodin ZF)
MENDELU Brno – Ústav agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin, ESF, Regionální referenční
centrum, Ministerstvo životního
prostředí ČR
MENDELU Brno – Ústav chemie a
biochemie, Masarykova univerzita

duben –
listopad
květen

květen

červen

červen

červen

MENDELU – Ústav aplikované a
krajinné ekologie
MENDELU – Ústav aplikované a
krajinné ekologie
MENDELU – Ústav chovu a šlechtění
zvířat

srpen–září

MENDELU – Ústav chovu a šlechtění
zvířat
MENDELU – Ústav výživy zvířat a
pícninářství ve spolupráci s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR a Úřadem
městyse Mohelno

září
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září
září

září

International Conference XXIVth GENETIC
DAYS 2010
XXIVth Genetic Days 2010

Slunečník, polní den

Mezinárodní seminář Zvyšování
konkurenceschopnosti podniků
prostřednictvím čistší produkce –
ekoefektivní cesty k úsporám materiálů a
energie
Vliv člověka na hydrosféru

Plant Growth, Development and their
Hormonal Regulation – mezinárodní
seminář
Energetické plodiny – nové výzvy
budoucnosti

Technická a hydrická rekultivace

Praktické využití GIS v lesnictví a
zemědělství

Hormonal regulation of plant
development
Zimní škola greenkeeperů 2010, seminář
MendelNet 2010
Aktuální problémy chovu a šlechtění koní
v ČR
Antropogenní vlivy na lesní ekosystémy
v NP Šumava: disturbance a budoucí
vývoj dusíkem saturovaných oblastí

Degradace a regenerace krajiny a dílčích
krajinných sfér

Seminář do oblasti techniky a technologie
cukrárenské výroby
Opatření k udržení kulturní krajiny
v podhorských oblastech I a II – seminář

MENDELU – Ústav morfologie,
fyziologie a genetiky zvířat
MENDELU – Ústav morfologie,
fyziologie a genetiky zvířat, Ústav
biologie rostlin, Ústav molekulární
biologie a radiobiologie
Syngenta Seeds ve spolupráci
s MENDELU – Ústav agrosystémů a
bioklimatologie
MENDELU – Ústav aplikované a
krajinné ekologie

MENDELU Brno – Ústav agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin, ESF, Regionální referenční
centrum, Ministerstvo životního
prostředí ČR
MENDELU – Ústav biologie rostlin,
Ústav molekulární biologie a
radiobiologie
MENDELU – Ústav agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin, KWS Osiva s.r.o., CZ Biom,
AGROEKO Žamberk
MENDELU – Ústav agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin, ESF, Regionální referenční
centrum, Ministerstvo životního
prostředí ČR
MENDELU – Ústav aplikované a
krajinné ekologie, Ústav
geoinformačních technologií LDF,
Geodis Brno, spol. s r. o., Nadace
Partnerství
MENDELU – Ústav biologie rostlin a
Ústav molekulární biologie a
radiobiologie, ČSEBR
MENDELU – Ústav výživy zvířat a
pícninářství
MENDELU – Agronomická fakulta
MENDELU – Ústav chovu a šlechtění
zvířat
MENDELU – Ústav agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin, ESF, Regionální referenční
centrum, Ministerstvo životního
prostředí ČR
MENDELU – Ústav agrochemie,
půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin, ESF, Regionální referenční
centrum, Ministerstvo životního
prostředí ČR
Maláč, s. r. o., ÚZPET MENDELU
MENDELU – Ústav výživy zvířat a
pícninářství
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září
září

září

říjen

říjen

listopad

listopad

listopad

listopad

listopad

listopad
listopad
listopad
listopad

listopad –
prosinec

prosinec
prosinec

Fakulta regionální rozvoje a mezinárodních studií
Název akce

Pořadatel – garant

Etiopie, přednáška Jiřího Kolbaby

Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií MENDELU
Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií MENDELU
Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií MENDELU
Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií MENDELU

Region v rozvoji společnosti 2010
ICABR 2010 – International Conference
on Applied Business Research
Velký okruh jižní Afrikou, přednáška
Jiřího Kolbaby

Termín
konání
2010
březen
říjen
říjen–
prosinec
prosinec

Lesnická a dřevařská fakulta
Název akce

Pořadatel – garant

Posuzování provozní bezpečnosti stromů
– konference
Setkání uživatelů GIS IDRIS ČR a SR

MENDELU, Ústav nauky o dřevě

Reakce a ochrana přírody – konference
Obnova lesů v imisních oblastech
Krušných hor – konference
Landscape structures, fiction and
management: response to global
ecological chase – mezinárodní
konference
Současné otázky pěstování lesů v 1.a
3.vegetačním stupni – vědecké
sympozium
Floodplain Forest Ecosystems – present
state and perspectives – konference
Cena profesora Halabaly – mezinárodní
studentská soutěž
Mongolia 2010 – konference
Trendy v nábytkářství a bydlení –
mezinárodní konference
Lidé, stavby a příroda – konference

MENDELU, Ústav geoinformačních
technologií
MENDELU, Ústav tvorby a ochrany
krajiny
MENDELU, Ústav zakládání a pěstění
lesa
MENDELU, Ústav lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie

Termín
konání
2010
březen
březen
březen
květen
září

MENDELU, Ústav zakládání a pěstění
lesa

září

MENDELU, Ústav ekologie lesa

září

MENDELU, Ústav nábytku, designu a
bydlení
MENDELU, Ústav geologie a
pedologie
MENDELU, Ústav nábytku, designu a
bydlení
MENDELU, Ústav tvorby a ochrany
přírody

říjen
listopad
listopad
prosinec

Provozně ekonomická fakulta
Název akce

Pořadatel – garant

Firma a konkurenční prostředí 2010

Provozně ekonomická fakulta
MENDELU
Provozně ekonomická fakulta
MENDELU
Výzkumné centrum PEF, MENDELU

Veřejné zakázky a PPP projekty
Mezinárodní vědecká konference
Financial and Economic Crisis: Causes,
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Termín
konání
2010
březen
květen
listopad

Consequences, and the future
PEFnet 2010

Provozně ekonomická fakulta
MENDELU

listopad

Název akce

Pořadatel – garant

Současný stav a řešení problematiky
šarky švestek – seminář
International Konference on Horticulture
Postgraduate study 2010
Konference Rose2010 – odborná vinařská
konference s mezinárodní účastí
Management kyslíku ve víně – odborný
vinařský seminář s mezinárodní účastí
Skladování a marketing ovoce –
workshop
Odraz vědy a výzkumu ve vinohradnické
a vinařské praxi

VÚRV Praha, MENDELU – Ústav
ovocnictví
MENDELU – Ústav zelinářství a
květinářství
MENDELU – Ústav posklizňové
technologie zahradnických produktů
MENDELU – Ústav posklizňové
technologie zahradnických produktů
MENDELU – Ústav posklizňové
technologie zahradnických produktů
MENDELU – Ústav vinohradnictví a
vinařství, Svaz Vinařů České republiky
Velké Bílovice
MENDELU, Galerie Vaňkovka

Termín
konání
2010
červen
2010
srpen

Zahradnická fakulta

In Spring. Soutěž mladých zahradních
architektů v Galerii Vaňkovka
Hledání řeky Svratky v Brně

MENDELU – Ústav zahradní a
krajinářské architektury

ArboExpo

Botanická zahrada a arboretum
MENDELU

Prostorová tvorba v teorii a praxi

MENDELU– Ústav zahradní a
krajinářské architektury
Regionální muzeum v Mikulově,
zámek Mikulov

Krásy zahrad

Zahradní umění Říše středu, přednáška
na Výročním zasedání SZUZ

SZUZ, Zámek Křtiny

duben
červen
květen
květen

únor–
březen
prosinec
2009 –
leden 2010
prosinec
2010 –
leden 2011
prosinec
září 2010 –
červen
2011
leden

Institut celoživotního vzdělávání
Název akce

Pořadatel – garant

Setkání členů Asociace univerzit třetího
věku
2. ročník mezinárodní vědecké
konference ICOLLE 2010
Studentský inkubátor 2010

ICV MENDELU

Termín
konání
2010
leden

ICV MENDELU

září

ICV MENDELU

prosinec

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ AKCE, VELETRHY, VÝSTAVY A JINÉ
PREZENTAČNÍ AKCE
Veletrh Gaudeamus – region Praha, Gaudeamus International, leden 2010
Na tomto veletrhu se univerzita prezentovala s nabídkou studia. Veletrhu se účastnilo 140 vystavovatelů v 78
expozicích, bylo zastoupeno přes 200 fakult z České republiky a zahraničí a více než 2500 českých a
zahraničních oborů.
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Země živitelka, srpen 2010, České Budějovice
Na tradiční výstavě Země živitelka se univerzita prezentovala v centrálním pavilonu budějovického výstaviště B1.
Výstava se realizovala v nové koncepci, prostor byl nabídnut školním podnikům a Agronomické fakultě pro aktivní
ukázky (např. ochutnávka a prodej školního vína; nabídka produktů ze ŠZP Žabčice; nabídka lesních lanovek;
poutavé vědecké ukázky AF – džus z ječmene; měření tělesné konstituce; rostliny, jak je (ne)známe a jiné).
Akadémia, 5.–7. října 2010, Bratislava
Pro veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Akadémia 2010 v Bratislavě byla vytvořena nová koncepce
expozice stánku univerzity a aktualizovány informační materiály o studiu.
GAUDEAMUS Brno, 2.–5. listopadu 2010
XVII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2010 se univerzita
účastnila ve dvou sekcích (sekce pro prezentaci studia na univerzitě a sekce pro prezentaci vědy populární
formou). Na novém pojetí expozice univerzity spolupracovali studenti ZF. V soutěži o nejlepší expozici se
univerzita umístila z celkového počtu 26 přihlášených na 1. místě. Veletrhu se účastnilo 186 škol ve 133
expozicích. Celkem bylo rozdáno přibližně 5 500 ks publikace Informace o studiu na MENDELU v akademickém
roce 2011/2012.
Do prezentace vědy se zapojily čtyři fakulty (AF, LDF, PEF, ZF) s prezentacemi Měření tělesné kondice na stroji
In Body, Biologie dřevin, Chytré lego, Zahradnické produkty jak je neznáme, Léčivky kolem nás, Vinařství a
senzorické vlastnosti vína, Lesní hmyz, Měření půdní vlhkosti, Hravá chemie, Rostliny jak je neznáme a Trubači
LDF.

Průvodce prváka
Publikace byla vydána v nákladu 4 500 kusů s finanční podporou BCES ve spolupráci se zástupci Studentské
komory Akademického senátu univerzity a Pedagogickým oddělením rektorátu.
Informace o studiu na MENDELU v akademickém roce 2011/2012
Publikace byla vydána v nákladu 8 tisíc výtisků a je určena především pro veletrhy pomaturitního a dalšího
vzdělávání, na Dny otevřených dveří apod.
Festival vědy Brno, 18. září 2010 (Den vědců)
Univerzita se zúčastnila se šesti prezentacemi:
NÁZEV FAKULTY

PREZENTACE

Agronomická fakulta

Šlechtění rostlin a vliv na produkty (včetně ochutnávky)

Agronomická fakulta

Hravé kostry

Agronomická fakulta

Taje rybaření

Zahradnická fakulta

Hrátky s DNA rostlin

Zahradnická fakulta

Senzorické hodnocení révy vinné

Zahradnická fakulta

Zahradnické produkty jak je neznáme

Technické muzeum
Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci byly v roce 2010 zahájeny přípravné práce na realizaci výstavy, kde
se bude kromě MENDELU prezentovat i většina veřejných vysokých škol v Brně. Cílem výstavy Labyrint poznání
je prezentovat Brno jako centrum vzdělávání, výzkumu a nejnovějších technologií. MENDELU se představí
s výhledem do budoucna (nejnovější vědecké poznatky, prezentace formou programů, jejichž prostřednictvím si
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návštěvníci vyzkoušejí například „těžbu v lese“, „navržení zahrady“, „vybavení interiéru nábytkem navrženým
studenty designu“, „přihnojit si květinu“ atd.).
Veletržní běh Brnem
Veletržní běh Brnem se uskutečnil v květnu 2010, zúčastnilo se čtyřčlenné družstvo studentů z Lesnické a
dřevařské fakulty. Akce byla součástí projektu MMB Slavnosti sportu a zdraví s cílem propagace sportu a
sportovního ducha mezi lidmi v každém věku.
Majáles 2010
Spolupráce s pořadateli brněnského Majálesu (záštita rektora univerzity, propagace akce v rámci univerzity a
spolupráce se studentskými spolky, které se v den konání akce 7. května 2010 prezentovaly na Velodromu
v Brně).
Součástí byla rozsáhlá prezentace v Galerii Vaňkovka. Statická prezentace univerzit byla umístěna na dvanácti
panelových plochách od 17. dubna do 2. května 2010. Byla představena činnost univerzity, nabídka studia a
hlavní cíle do budoucnosti.
Výstavy v minigalerii Hrášek
Leden/únor 2010: Výstava fotografií P. Popelky doplněná četbou jeho básní a vystoupením hudebnice a
zpěvačky Gabriely Vermelho.
Březen/duben 2010: Výstava fotografií ze Sokotry / LDF.
Květen/červen 2010: Výstava výtvarných prací dětí zaměstnanců univerzity spojená se soutěží o tři nejlepší
práce ve třech věkových kategoriích.
Červen/září 2010: Výstava prací studentů Ústavu nábytku, designu a bydlení LDF.
Září/říjen 2010: Výstava fotografií doc. P. Veselého, AF .
Říjen/listopad 2010: Výstava fotografií Mgr. V. Reinöhla, AF.
Listopad/prosinec 2010: Výstava fotografií Ing. I. Bezecného, rektorát.
Výcvik vodicích a asistenčních psů
V rámci zviditelnění univerzity a podpory výuky předmětu Chov psů oslovila univerzita občanská sdružení pro
výcvik slepeckých a asistenčních psů (Canis – terapeutické sdružení), pro jejichž výuku je potřeba pohyb cvičitelů
se zvířaty v prostorách s velkým počtem osob. Spolupráce bude pokračovat i v dalším roce.
Spolupráce s FN Brno
Na jaře 2010 byla podepsána rámcová smlouva o spolupráci s FN Brno (propagace dárcovství krve, spolupráce
v oblasti vědeckých a vzdělávacích aktivit, odborné prohlídky pro studenty, nabídka témat bakalářských a
diplomových prací), na jejímž základě proběhla soutěž o Pohár akademické krve, která měla pomoci FN Brno
získat nové dárce krve z řad studentů MENDELU a MU. MENDELU převzala vítězný Putovní pohár.
Spolupráce se ZOO Brno
Uzavřena rámcová smlouva o spolupráci, jejímž cílem je propagace ZOO Brno univerzitou, spolupráce v oblasti
vědeckých a vzdělávacích aktivit (odborné prohlídky pro studenty, nabídka témat bakalářských a diplomových
prací, možnost využít prostor zahrady pro výuku (zahradní architekti) a představení prací studentů. V roce 2010
se ZOO Brno zapojila do některých aktivit BZA – Dny otevřených dveří (ukázka kontaktních zvířat).

95

Spolupráce s Ligou vozíčkářů
Uzavřena rámcová smlouva o spolupráci, jejímž cílem je propagace Ligy vozíčkářů univerzitou, spolupráce
v oblasti vědeckých a vzdělávacích aktivit (odborné prohlídky pro studenty, nabídka témat bakalářských a
diplomových prací a další), včetně spolupráce v oblasti univerzity bez bariér.
Univerzitní časopis Mendel Green
Vydávání univerzitního periodika – čtvrtletníku Mendel Green zahájeno v roce 2008. Časopis je určen k rozšíření
povědomí o činnosti univerzity vně i uvnitř. V elektronické podobě je dostupný na webových stránkách univerzity:
http://www.mendelu.cz/cz/o_univerzite/mendel_green
Dožínky 2010
Pořadatelé: Jihomoravský kraj, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje a městská část Brno-sever,
Mendelova univerzity v Brně.
Záštita: hejtman Jihomoravského kraje, primátor statutárního města Brna, rektor Mendelovy univerzity v Brně
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den otevřených dveří v Botanické zahradě a arboretu MENDELU – Květy orchidejí, březen 2010
Den otevřených dveří v Arboretu Řícmanice, březen 2010
Víkend v zahradě – Květy jara v Botanické zahradě a arboretu MENDELU, duben 2010
II. velikonoční výstava na Rybničním zámečku v Lednici na téma Květinové vazby ve znamení
velikonočních věnců, duben 2010
IRIS – výstava kosatců v Botanické zahradě a arboretu MENDELU, květen 2010
1. Křtinské vytrubování – soutěž trubačských souborů z ČR, Křtiny, květen 2010
Odhalení nové části Lesnického Slavína (dřevěná boží muka), Křtiny, květen 2010
Den otevřených dveří v Arboretu Křtiny, květen 2010
Barvy podzimu – výstava v Botanické zahradě a arboretu MENDELU, říjen 2010
Svatohubertské slavnosti (Hubertská mše B dur), Křtiny, listopad 2010
Předvánoční koncert, vernisáž a výstava vánočních květinových instalací na téma Vánoční zastavení
na Rybničním zámečku, prosinec 2010
Divadelní představení pro zaměstnance univerzity, prosinec 2010, Janáčkovo divadlo v Brně, opera
Giacoma Pucciniho Madam Butterfly
Koncert dechové kapely SILVANKA, prosinec 2010, aula univerzity
Koncert hudebního tělesa LDF TRUBAČI, aula univerzity, prosinec 2010
Vánoční koncert, Křtiny, prosinec 2010

8.3 Archiv
V archivu univerzity je uložena historická dokumentace od založení Vysoké školy zemědělské v Brně
v roce 1919 do současnosti Mendelovy univerzity v Brně.
Pracoviště spravuje 1596 bm, což představuje 137 archivních fondů a sbírek evidovaných v listech
národního archivního dědictví. Jsou součástí celostátně závazné evidence archiválií, veřejně
přístupné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. V roce 2010 bylo založeno šest nových
fondů a zpracováno 81,12 bm archivního materiálu.
Z důvodu nevyhovujícího mikroklimatu v depozitáři a nebezpečí poškození archiválií přerušilo
Ministerstvo vnitra ČR správní řízení ve věci udělení akreditace univerzitnímu archivu do doby
odstranění tohoto problému. V roce 2009 byla v archivu instalována nová klimatizace, v letech 2009–
2010 probíhal její zkušební provoz, během něhož se podařilo stabilizovat mikroklima a byl zahájen
zákonem nařízený monitoring teploty a vlhkosti vzduchu.
V souvislosti se zaváděním elektronické spisové služby archiv oponoval a metodicky spolupracoval při
vývoji aplikace Univerzitního informačního systému Elektronický podací deník a spisová služba
(eSpS) s pracovníky ÚIS. Archiv zpracoval příslušné interní normy univerzity (Rozhodnutí rektora o
zavedení elektronické spisové služby, Průvodce spisovou službou, Spisový a skartační plán, Zásady
práce s písemnými dokumenty, Seznam dokumentů, které se neevidují číslem jednacím). Archiv
zajišťoval školení týkající se zásad spisové služby a jejich aplikace.
Ve skartačním řízení bylo v roce 2010 převzato z 26 pracovišť celkem 25,38 bm dokumentů včetně
archiválií. V mimoskartačním řízení bylo předáno pět osobních fondů.
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Pro správní, výzkumné, pedagogické, kulturní a osvětové účely vydal archiv v roce 2010 celkem 127
výpisů a opisů, vystavil 20 potvrzení pro účely odškodění studentům vyloučených v letech 1948–1956
z politických důvodů, vypracoval 53 rešerší a zapůjčil 158 dokumentů z archivních fondů a sbírek.
Archiv je zapojen do grantového projektu AV ČR Biografický slovník českých zemí a badatelského
projektu Zmizelé elity: Vědci a intelektuálové z českých zemí, jako oběti nacistické perzekuce 1939–
1945. Zpracoval příspěvek do sborníku ze XIV. semináře restaurátorů a historiků Restaurování návrhu
památníků Lesnického Slavína z fondu Archivu MZLU v Brně a studii Kapitoly z poválečných dějin
VŠZ v Brně do sborníku Východočeské listy historické.

8.4 Činnost Správní rady
V roce 2010 se konala tři zasedání (20. dubna, 14. září a 14. prosince) a dvě korespondenční
hlasování (20. dubna a 27. července) Správní rady univerzity, na kterých bylo projednáno a
schváleno:
Dlouhodobý záměr na roky 2010–2015,
Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2011,
Rozvojové projekty na rok 2011,
Výroční zpráva o činnosti v roce 2009,
Výroční zpráva o hospodaření v roce 2009,
Čerpání rozpočtu za rok 2009,
Rozpočet pro rok 2010,
udělení předchozího písemného souhlasu k právním úkonům univerzity (tj. převody nemovitostí
formou prodeje nebo směny a zřizování věcného břemene).
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ZÁVĚR

9.1 Shrnutí podstatných skutečností z jednotlivých kapitol
výroční zprávy
Ekonomika, zaměstnanost, majetek
Z resortu školství dosáhl v roce 2010 objem použitého rozpočtu univerzity 899,260 mil. Kč, což ve
srovnání s rokem 2009, kdy činil 928,547 mil. Kč, představuje pokles o 3,16 %. Z původně
přiděleného rozpočtu bylo vráceno MŠMT ČR 177 tis. Kč. Normativy na jednoho studenta byly v roce
2010 vypočítány ze základního normativu 29.554 Kč stejnými koeficienty náročnosti jednotlivých
studijních programů jako v předchozích letech. Příspěvek na vzdělávací činnost v roce 2009 činil 626
231 tis. Kč, v roce 2010: 612 821 tis. Kč, což představuje snížení o 2,15 %. Ve druhé polovině roku
došlo z důvodu špatné ekonomické situace ke snížení příspěvku o částku 10,56 mil. Kč, což vyvolalo
další úsporná opatření v hospodaření univerzity. I přes racionální opatření v hospodaření univerzity by
vývoj zdrojů ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT ČR nestačil pokrýt potřeby financování činnosti
univerzity, pokud by nezískala dodatečné zdroje z grantových agentur a z příjmů hlavní a doplňkové
činnosti. Dodatečné dotační zdroje v roce 2010 dosáhly částky 89,83 mil. Kč, z čehož z ostatní
kapitoly státního rozpočtu připadlo 51,84 mil. Kč, z územních a samosprávných celků 23,81 mil. Kč,
dotace ze zahraničí 11,18 mil. Kč. Výnosy za hlavní a doplňkovou činnost dosáhly výše 580,31 mil.
Kč, z toho výnosy fakult, vysokoškolského ústavu, rektorátních a celoškolských pracovišť činily 153,93
mil. Kč, výnosy kolejí a menz 89,6 mil. Kč a výnosy školních podniků 336,78 mil. Kč.
Udržení, případně rozšíření těchto zdrojů, je stěžejní otázkou finanční stability univerzity v příštích
letech. Kapitálové dotace dosáhly výše 53,03 mil. Kč, z toho dotace z MŠMT ČR 49,45 mil. Kč. Mimo
uvedené dotace obdržela univerzita kapitálové dotace na programové financování v celkové výši 14,8
mil. Kč účelově určené na akce rekonstrukcí a spolufinancování nákupu samojízdné sklízecí sekačky.
V rámci financování potřeby univerzity byly zapojeny i prostředky jednotlivých fondů univerzity.
V oblasti investičního rozvoje byly realizovány priority univerzity obsažené v Dlouhodobém záměru
univerzity.
Průměrná mzda učitelů dosáhla v tomto roce 38 618 Kč, průměrná mzda všech zaměstnanců 30 611
Kč. V roce 2010 dosahuje podíl mezd a s nimi vázaných ostatních osobních nákladů na neinvestičních
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výdajích školy 64,10 %. Tím je vytvořen již zcela minimální prostor pro zajištění provozu, údržby a
zvelebování majetku.
Průměrná zaměstnanost v roce 2010 činila 1125,48 přepočtených pracovníků, z toho 514,31 učitelů.
Zvýšení počtu přepočtených pracovníků oproti předchozímu roku je odůvodněno většími výkony
v pedagogické i vědecko-výzkumné oblasti.

Věda a výzkum
Závěry vnitřního i vnějšího hodnocení, vyhodnocené plnění Dlouhodobého záměru MZLU v Brně
2005–2010 a SWOT analýza, vyhodnocení silných a slabých stránek vědecko-výzkumné činnosti
univerzity, příležitostí a rizik výzkumu univerzity se staly východiskem pro zpracování nového
Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity pro období 2011–2015. Dalším výsledkem hodnocení
jsou každoročně příslušné aktualizace Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity.
Z provedených swot analýz a vnitřního hodnocení vědecko-výzkumné oblasti v rámci jednotlivých
součástí (zejména podrobných na Agronomické fakultě a Lesnické a dřevařské fakultě) vyplývají pro
oblast výzkumu podstatné závěry:
− posílit zapojení do mezinárodního výzkumu, zejména v oblasti VI. RP EU,
− rozšířit spolupráci s dalšími zahraničními univerzitními pracovišti,
− vytvářet společné vědecké týmy s partnerskými pracovišti, zejména AV ČR, tvorba excelentních
pracovišť,
− rozšířit spolupráci s firmami,
− zkvalitnit publikační aktivitu, zejména v impaktovaných časopisech, dále výstupy a transfer nových
a modifikovaných technologií do provozní praxe (patenty, prototypy, užitné vzory, certifikované
metodiky, vývoj inovativních produktů, odrůdy, plemena apod.),
− vytvořit Centrum pro transfer technologií, popř. podnikatelských inkubátorů,
− zavést kariérní řád,
− systém hodnocení zefektivnit dopadem na motivace jednotlivců i ústavů.

Pedagogická činnost
Ze situace na univerzitě vyplývají následující závěry:
- důsledné plnění plánů kvalifikačního růstu akademických pracovníků fakult obsažených
v základních materiálech fakult;
- osobní odpovědnost managementu (děkanek a děkanů) fakult a vedoucích jednotlivých
ústavů za personální politiku jimi řízených pracovišť;
- plnění tohoto kritéria je důležitým prvkem hodnocení řídících pracovníků;
- odvaha vedení fakult a ústavů rozloučit se s neperspektivními pracovníky, a tyto nahradit
mladými, na pracovišti vychovanými pracovníky nebo pracovníky z praxe, u kterých je
perspektiva osobního odborného růstu.

Oblast koncepční činnosti
Univerzita v roce 2010 realizovala poslední etapu naplňování cílů a strategií definovaných
v Dlouhodobém záměru pro uplynulé pětileté období a jeho Aktualizaci pro rok 2010. Na přelomu let
2009–2010 vznikal na základě uskutečněných facilitovaných seminářů strategický dokument
Koncepce rozvoje Mendelovy univerzity v Brně pro období 2011–2015 (Koncepce rozvoje).
Dokument vychází z nabytých zkušeností uplynulého období a definuje nové strategické vize, cíle a
prohlášení určující směr dalšího rozvoje univerzity. Koncepce rozvoje se stala jedním ze základních
východisek pro tvorbu Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období 2011–2015. V obou
dokumentech se výrazně prosazuje myšlenka projektového pojetí řízení, které je fakticky uplatňováno
prostřednictvím realizace strategických projektů univerzity.

Oblast IT
V oblasti IT došlo k zásadní změně v září 2010, kdy služby zabezpečující provoz a vývoj Univerzitního
informačního systému (UIS) byly outsourcovány. Ústav pro informační systém, který původně tyto
činnosti zajišťoval prostřednictvím zaměstnanců univerzity, zaměřil činnost v menší míře na řešení
smluvního ošetření servisu UIS, a to jak na MENDELU, tak na partnerských univerzitách, kde je UIS
instalován, ve větší míře na zpracování projektu vedoucího k inovaci informačního systému univerzity.
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Koncem roku se podařilo situaci po realizovaných změnách stabilizovat a byla zahájena intenzivní
práce na zpracování základních analytických materiálů jako podkladů k dalším strategickým
rozhodnutím o vývoji IT na MENDELU.

Účelová zařízení
Účelová zařízení Mendelovy univerzity v Brně, tj. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Školní
zemědělský podnik Žabčice, Správa kolejí a menz, stejně jako Zkušebna stavebně truhlářských
výrobků Zlín v roce 2010 splnily plány jejich účelové i hospodářské činnosti a dosáhly kladných
hospodářských výsledků. Tyto organizační součásti univerzity se úspěšně vyrovnaly s úkoly
stanovenými plány činnosti i přes mnohé komplikace, jako např. složitá situaci na trhu (zejména nízké
výkupní ceny zemědělských komodit, obtížné získávání zakázek pro zkušebnu), nepříznivé klimatické
vlivy (deštivý průběh roku, větrná kalamita v lesních porostech), snižující se objemy finančních
příspěvků na účelovou činnost i potřeba zprovoznění nové budovy péčí SKM. Účelové poslání těchto
zařízení bylo naplněno.

9.2 SWOT analýza (S/silné stránky, W/slabé stránky, O/příležitosti,
T/hrozby), zásadní problémy v činnosti univerzity a možnost
jejich řešení
Ekonomické řízení
S / 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 aktualizací pro rok 2010.
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 realizuje
jednotné řízení mzdové politiky a ovlivňuje
optimální poměr mezi osobními náklady a
ostatními neinvestičními prostředky.

O / příležitosti
•
•

W / 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.

T / hrozby

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
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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
S / silné stránky
•

W / slabé stránky

Využití vícezdrojového financování, a to vlastní
zdroje, dotace a příspěvky ze státního rozpočtu,
operační programy, programy reprodukce majetku
(programové financování),
výzkumné záměry,
rozvojové programy, Fond rozvoje vysokých škol a
mezinárodní programy.

O / příležitosti
•

•

Omezený objem vlastních finančních prostředků a
prostředků ze státního rozpočtu, neúspěšnost
projektů podaných v rámci uvedených programů.

T / hrozby

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.

Věda a výzkum
S / silné stránky
•
•

specializovaný výzkum
zavedená značka

W / slabé stránky
•
•
•
•
•
•

O / příležitosti
•
•
•

vznik center excelence
výzkum diagnostiky nádorových onemocnění
spolupráce s komerčními firmami

dominantní závislost na veřejných zdrojích
infrastruktura
nedostatečná kapacita knihovny
nedostatečná provázanost výzkumu a aplikační
sféry
dosud nerealizovaný transfer technologií
decentralizovaný systém ochrany a využití
duševního vlastnictví

T / hrozby
•
•
•
•

nedostatek finančních zdrojů
nedostatečný marketing univerzity
převládnutí partikulárních zájmů fakult nad zájmy
univerzity
ztráta konkurenceschopnosti

IT
S / silné stránky
•

uzavřené smlouvy na outsourcing služeb IT

O / příležitosti
•

realizace projektu na inovaci IS

• nastavení standardních procedur v IT

W / slabé stránky
•

dožívající UIS

•

neschopnost dodavatelské firmy plnit smluvní
závazky
nechuť uživatelů IS ke změnám

• náročný a nekonzistenční IS
T / hrozby
•
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Koncepce a rozvoj
S / silné stránky
•
•

•

W / slabé stránky

jasně a konsensuálně zpracované základní
dokumenty, tj. DZ a Koncepce rozvoje
decentralizované
rozvojové
projekty
jsou
významným
nástrojem
pro
dosahování
strategických cílů
pro naplňování DZ pro následující období jsou
definovány strategické projekty univerzity

O / příležitosti
•
•

získat další finanční zdroje na rozvoj univerzity
z operačních programů
splněním strategických cílů DZ upevnit pozici
přední české univerzity

•
•

•

snaha některých fakult měnit stanovené a
dohodnuté cíle DZ
nechuť realizovat strategické projekty
snaha přizpůsobit decentralizované projekty
potřebám některých fakult

T / hrozby
• podcenění potřeby profesionální přípravy projektů,
•
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což ústí v jejích špatné hodnocení a neúspěch
zbrzdění rozvoje MENDELU v případě nesplnění
strategických cílů DZ

