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1

ÚVOD

Věda a výzkumu jsou trvalou a 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 témat zemědělské, zahradnické, lesnické a dřevařské produkce (půda, voda a další živé a neživé
vstupy), vztahů produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví, zpracování a zhodnocení
primární produkce, organizace a řízení procesů souvisejících se zajištěním relevantních činností v průběhu
celého potravinového řetězce, i hodnocení jejich ekonomické efektivnosti až po dopady těchto činností v širších
ekonomických souvislostech a akcentech na oblast venkova. Specifickými tématy jsou pak udržitelný rozvoj
regionů, veřejná správa, ochrana a tvorba životního prostředí.
Oblastmi, do nichž je směrována disponibilní vědecko-výzkumná kapacita pracovišť univerzity (výzkumný
program), jsou výzkumné záměry, výzkumná centra, grantově financovaný výzkum, specifický výzkum (zejména
výzkum studentů doktorských a magisterských programů) a zapojení do mezinárodních výzkumných programů,
které představují jednu z aktivit priority internacionalizace univerzitních činností.
Základním rysem výzkumu na Mendelově univerzitě je společné aplikování poznatků biologických, technických
a společensko-vědních disciplín v zemědělství, zahradnictví, lesnictví, krajinářství a dřevařství a rozvíjení rovněž
uměleckých disciplín v zahradní a krajinářské architektuře a v nábytkářství. Jedná se přitom o úroveň základního,
ale zejména pak aplikovaného výzkumu. Tradičně jsou rozvíjeny vědní obory, které sledují všechna stadia
potravinového řetězce od přírodních vstupů kombinovaných s lidskou prací, přes 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. V roce 2012 poskytovala univerzita vzdělání v 21 doktorských studijních programech a 28
doktorských studijních oborech, z toho v jazyce anglickém 8 studijních programů s 9 obory. Univerzita má rovněž
právo udělovat v akreditovaných oborech vědecko-pedagogické hodnosti docent (32 oborů) a profesor (25
oborů).
Pozornost je tradičně věnována poradenské činnosti, organizaci vědeckých aktivit v rovině konferencí, seminářů,
výstav, workshopů a různých specializovaných kurzů. V rámci expertní činnosti participují specialisté všech fakult
na koncepční činnosti resortních ministerstev, na formulování prioritních programů zemědělského, lesnického
i ekonomického výzkumu, včetně deklarování priorit grantových podpor.
Do výzkumných aktivit jsou zapojováni také studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních
programů prostřednictvím řešení svých kvalifikačních prací a disertací, což umožňuje mj. částečně realizovat
výzkumné aktivity přímo ve výuce, včetně inovací sylabů předmětů a produkci multimediálních učebních textů.
Významnou platformou studentského výzkumu je Interní grantová agentura MENDELU (od roku 2003). Stále
významnější podíl ve financování rozvoje vědy, vývoje a inovací mají prostředky strukturálních fondů Evropské
unie. Cílem projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Věda a vývoj pro inovace je
podpora a stabilizace týmů mladých vědeckých pracovníků, zakládání center excelence, tvorba inovací, transfer
poznatků do aplikované sféry a rozvoj internacionalizace v oblasti vědecko-výzkumné práce.
Kvalita výzkumu na Mendelově univerzitě a jeho obsah jsou srovnatelné s předcházejícím rokem a kontinuálně se
zvyšuje v souvislosti s modernizací přístrojového vybavení a dalšího technického zázemí, s rostoucí mezinárodní
spoluprácí a trvale udržovanými kontakty a spoluprácí se zemědělskou, lesnickou, zahradnickou a ekonomickou
praxí.
Kvalita výzkumu je ověřována i popularizována zejména publikačními výstupy. Univerzita každoročně provádí
důslednou vnitřní evaluaci výsledků vědecké, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti svých pracovníků. Pro
nezbytné srovnávání kvality vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně s ostatními vědecko-výzkumnými
institucemi jsou využívány světové citační databáze, zprávy SCImago, RIV i vlastní univerzitní informační systém.
Zastoupení akademických a výzkumných pracovníků univerzity ve vědeckých společnostech v ČR i v zahraničí,
v komisích grantových agentur a také v redakčních radách vědeckých časopisů je dlouhodobě 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.
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2 VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ ČINNOSTI Mendelovy univerzity v Brně
2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké 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 2011 - 2015 pro oblast výzkumu
a jeho aktualizace pro rok 2012 zabezpečovala univerzita v roce 2012 v realizační rovině:
– 1 výzkumný záměr (22,057 mil. Kč)
– 30 projektů mezinárodní spolupráce (24,680 mil. Kč)
– 22 projektů Grantové agentury ČR (16,279 mil. Kč)
– 58 projektů resortu MZe ČR (30,234 mil. Kč)
– 2 projekty resortu MPO ČR (6,945 mil. Kč)
– 1 projekt GA AV ČR (1,625 tis. Kč)
– 4 projekty resortu MK ČR (7,085 tis. Kč)
– 12 projektů TA ČR (11,535 mil. Kč)
– 4 projekty 7. rámcového programu (0,990 mil. Kč)
– 3 projekty OP VaVpI (339,273 mil. Kč)
– 67 projektů OP VK (204,916 mil. Kč)
– specifický výzkum v objemu 25,064 mil. Kč
– smluvní výzkum v objemu 18,311 Kč. mil. Kč (zdroj 9501 a 9502)
– organizaci vědeckých konferencí (v roce 2012: 57) a účast na těchto aktivitách v ČR i v zahraničí
– širokou publikační aktivitu (ročně v průměru přes 2000 publikací a přednesených referátů, v roce 2011: 2282)
– zastoupení pracovníků univerzity v 632 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).

2.2 Zdroje financování výzkumu
Zdroje financování výzkumu zůstávají i v roce 2012 v členění: 90 % státní zdroje, vlastní zdroje vytváří univerzita
v rámci hlavní a doplňkové činnosti – 10 % k celkovým výnosům. Schopnost univerzity vytvářet vlastní zdroje je
omezena zákonem a možnost financování z neveřejných zdrojů (úhrady studia samoplátci, placené kurzy
celoživotního vzdělávání, administrativní poplatky přijímacího řízení, sponzorské dary) představuje minimální
posílení rozpočtu. Nízký podíl příjmů z neveřejných zdrojů je jedním z významných limitů při přípravě výzkumných
projektů vyžadujících kofinancování tohoto charakteru (např. v případě projektů TA ČR a NAZV – KUS).
Aktivní a tvůrčí činnost v oblasti grantově financovaného výzkumu je v současnosti nezbytná pro posílení
rozpočtu univerzity. Účelové prostředky na grantové projekty představují v posledních třech letech ročně
v celkovou částku 121,43 mil. Kč (v roce 2011: 170 mil. Kč). Pokles objemu grantových protředků je do jisté míry
kompenzován zvýšením získaných prostředků ze strukturálních fondů EU (více než 544 mil. Kč) a mírným
zvýšením dotace na specifický výzkum a institucionální podporu na dlouhodobý rozvoj vědecko – výzkumné
instituce.
Institucionální finanční prostředky na specifický výzkum jsou poskytovány univerzitě formou dotace výzkumu
uskutečňovanému studenty magisterských a doktorských studijních programů. Dotace na specifický výzkum
představovala v roce 2012 částku 25,064 mil. Kč.
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí
dosažených výsledků podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací činila v roce 2012:
81,907 mil. Kč.

4

2.3 Zapojení univerzity do projektů grantových agentur, zakázky resortů
V roce 2012 zabezpečovala univerzita řešení 142 grantových vědecko – výzkumných projektů evidovaných
v CEP v celkovém objemu 95,760 mil. Kč. Jedná se o výrazně menší objem finančních prostředků než v roce
2011 (pokles o přibližně 44%). Výrazný pokles získaných prostředků byl způsobený ukončením financování
výzkumných záměrů, výzkumných center a projektů Národního programu výzkumu II bez adekvátní náhrady.
V počtu projektů financovaných ostatními poskytovateli nedochází oproti roku 2011 k významnějšímu poklesu.
Tyto projekty jsou zahrnuty do Centrální evidence projektů a Centrální evidence záměrů a jsou jedním z kritérií
rozhodujících při určení výše dotace na specifický výzkum (tab. 2 Přehled počtu projektů a získaného objemu
finančních prostředků v roce 2012 je uvedena v následující tabulce a grafech.

Tabulka 1 Zapojení Mendelovy univerzity do řešení projektů v programech výzkumu a vývoje
ČR
Název programu

2012

2011

2010

2009

2008

2012

2011

2010

2009

2008

podpory výzkumu a vývoje
Počet projektů
Grantová agentura ČR

22

32

30

Finanční prostředky

32

31

16279

17123

13123

12874

11637

Grantová agentura Akademie věd ČR

1

2

5

5

4

1625

2051

4083

3841

5608

Ministerstvo zemědělství ČR

69

68

56

65

66

30234

23951

27439

28633

26436

5

5

9

3

14096

4513

5789

3622

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2

1

2

3

3

6945

2506

3454

2854

1128

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

x

x

1

1

1

x

x

1389

1075

1237

Ministerstvo financí ČR

1

x

2

2

1

85

x

558

1360

400

Ministerstvo dopravy ČR

x

x

0

1

1

x

x

x

75

75

Ministerstvo zdravotnictví

x

1

1

1

x

x

1023

994

957

x

Ministerstvo kultury

4

2

x

x

x

7085

5527

x

x

x

Ministerstvo zahraničních věcí

3

x

x

x

x

8894

x

x

x

x

Výzkumné záměry

1

3

3

3

3

22057

73541

73540

78660

73831

Technologická agentura ČR

12

3

x

x

x

11535

4084

x

x

x

Národní program výzkumu II

x

10

10

10

10

x

7983

12875

9223

10156

COST

6

5

6

4

3

1492

2235

2455

1688

865

KONTAKT

5

5

6

9

7

2895

2057

1747

1165

595

AKTION

2

2

1

1

2

1572

102

40

26

78

INGO

2

1

x

x

x

74

842

x

x

x

EUREKA

1

1

x

x

x

1930

1136

x

x

x

7. Rámcový program

4

3

x

x

x

990

1633

x

x

x

SoMoPro

1

1

1

-

-

1475

-

-

-

-

Central Europe

3

-

-

-

-

8426

-

-

-

-

Visegrad Fund

1

-

-

-

-

150

-

-

-

-

Jean Monet

4

-

-

-

-

4786

-

-

-

-

Leonardo da Vinci

4

-

-

-

-

1795

-

-

-

-

EHP/Norsko

1

-

-

-

-

85

-

-

-

-

Poznámka: (x) – projekt neexistoval, (-) – v minulosti nebylo vykazováno

Zaměření projektů podpořených dotacemi Grantové agentury ČR zahrnuje problematiku oborů většiny fakult
Mendelovy univerzity. Počet projektů proti roku 2011 výrazně poklesl (o 10), objem získaných prostředků se ale
významně nezměnil.
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Projekty financované MZe ČR (NAZV a zakázky) mají ve financování výzkumu na MENDELU významné
postavení. V roce 2012 bylo řešeno celkem 69 projektů, z toho projektů NAZV celkem 58 projektů, objem
získaných prostředků se výrazně zvýšil (o 26% proti roku 2011). Řešené projekty mapují široké spektrum
problematiky zemědělsko-potravinářského sektoru, což odpovídá tradičnímu obrazu vědecko – výzkumného
zaměření univerzity. Významné zakázky Mze představují dotační tituly na ověřování nových pěstitelských
systémů nebo na podporu ozdravování polních a speciálních plodin, na studium genomiky apod.
Pracovníci MENDELU výrazně zvýšili aktivitu a následně i úspěšnost v podávání projektů do TA ČR. V roce 2012
bylo řešeno celkem 12 projektů o rozsahu 11,535 mil. Kč. Podobně stoupá zájem řešitelů o výzkumné projekty
financované Národní agenturou kulturní identity (MK) a o mezinárodní projekty (podpora zemí třetího světa,
podpora mobilit vědeckých pracovníků, projekty 7FP).
Finanční prostředky poskytnuté resortem MŠMT ČR představují tradičně nejvýznamnější finanční zdroje z grantů
a zakázek univerzity; významné a zcela zásadní v předcházejících letech byly dotace na tři výzkumné záměry
univerzity a dotace na výzkumná centra. Univerzitu výrazně zasáhla změna dotační politiky MŠMT na podporu
výzkumných programů. V roce 2012 byl realizován pouze 1 výzkumný záměr. Financování Národního programu II
bylo ukončeno bez náhrady. Vyrovnat tento deficit se univerzita snaží větší orientací na strukturální fondy, což
nelze považovat za optimální.
Ne nevýznamné jsou finanční prostředky získané zakázkami zemědělské, zahradnické a lesnické praxe v objemu
12,5 mil. Kč.

2.4 Zapojení do projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU
Spolu s rostoucími zkušenostmi z přípravy a managementu projektů Strukturálních fondů roste i jejich počet a šíře
záběru. Rok 2009 lze považovat spíše za přípravný, rok 2010 byl již ve znamení realizace aktivit. Jejich zvyšující
se počet i členů realizačních týmů do nich zapojených vede k vyššímu objemu vynakládaných finančních
prostředků.
Většina projektů je řešena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Ke konci
roku 2010 bylo na univerzitě řešeno 17 projektů, v nichž byla MENDELU příjemcem finanční podpory
a 8 projektů, v nichž byla partnerem (spolupříjemcem). V roce 2011 stoupl počet projektů na 52, což znamenalo
nárůst o více než 100%. V roce 2012 pokračoval nárůst projektů. Univerzita byla řešitelem nebo spoluřešitelem
celkem 67 projektů, z toho 21 projektů bylo v roce 2012 ukončeno a 18 projektů nově získáno. Nárůst počtu
projektů činil 28%.
V případě přidělených prostředků je nárůst aktivit v oblasti operačních programů ještě vyšší. V roce 2010 činil
objem finančních prostředků přibližně 45 mil. Kč, v roce 2011 stoupl na stonásobek díky projektům OP VaVpI.
V roce 2012 bylo zahájeno celkem 18 projektů strukturálních fondů OP VK s celkovou dotací ve výši 259,073 mil.
Kč. Zahájen byl 1 nový projekt OP VaVpI: Centrum transferu technologií s celkovou poskytnutou dotací ve výši
24,386 mil. Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace získal návrh projektu MENDELU Research Library se zahájením
projektu v roce 2013. V roce 2012 získala univerzita celekm 544,189 mil. Kč., což znamená nárůst přibližně
o 20% proti roku 2011). Zvýšený počet projektů výrazně přispívá ke zvýšení zaměstnanosti mladých pracovníků
univerzity, k rozvoji internacionalizace i inovací ve vzdělávání a výzkumu. Na druhé straně znamená
nezanedbatelnou administrativní a finanční zátěž univerzity.
Nejvíce projektů v roli příjemce podpory řeší Agronomická fakulta a Lesnická a dřevařská fakulta. Stále
významněji se prosazují celouniverzitní nebo více fakultní projekty přispívající k lepší týmové spolupráci
a integraci pracovníků v rámci univerzity. Za přínosné lze považovat nové projekty výzvy Partnerství a sítě, které
otevírají prostor pro intenzivní spolupráci s externími partnery v ČR a v zahraničí a projekty zaměřené na
vytváření post-doktorandských pozic na MENDELU.
Všechny řešené projekty přispívají jednak ke zvyšování kvality nabízených studijních programů a jejich propojení
s praxí, ale současně se zvyšuje nabídka vzdělávacích aktivit pro pedagogické a nepedagogické pracovníky školy
včetně možností stáží na odborných pracovištích partnerů a vzájemné výměny zkušeností a příkladů dobré praxe
formou workshopů, seminářů a konferencí. Všechny projekty současně přispívají k propagaci univerzity a fakult,
studijních programů a k prohloubení spolupráce mezi univerzitou a institucemi výzkumného, vzdělávacího i jiného
charakteru v regionu, v ČR i v zahraničí. Projety napomáhají rovněž ke zlepšení spolupráce se středními školami
při vyhledávání talentů a jejich přípravě pro možné studium na Mendelově univerzitě v Brně.
Vedle OPVK zůstává nejvýznamnějším zdrojem podpory Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI).
V jeho rámci řešila univerzita celkem tři projekty. Především se jedná o vlastní projekt Mendelovy univerzity
v Brně Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury. V rámci
projektu byl stavebně realizován nový moderně koncipovaný pavilon uvnitř areálu MENDELU umožňující
propojení vědeckovýzkumné činnosti s výukou studentů. Pavilon tak bude zahrnovat laboratoře pro práci
s nejpokročilejšími technologiemi, výukové prostory s možností výzkumných demonstrací i zázemí jak pro
výzkumníky, tak pro studenty. Hlavními vědeckými obory v novém pavilonu budou živočišné a rostlinné
biotechnologie včetně genetického výzkumu, potravinářství, radiologický výzkum, experimentální biologie a další
důležité a rychle se rozvíjející obory. Kolaudace stavby proběhne v roce 2013.
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Druhým významným projektem OP VaVpI je projekt výstavby Středoevropského technologického institutu
(CEITEC) ve spolupráci s brněnskými vysokými školami a výzkumnými ústavy. Realizace projektu CEITEC byla
slavnostně zahájena v roce 2011. V současnosti jsou již týmy CEITEC stabilizované, probíhá instalace
mezinárodní Koordinační rady a Vědecké rady CEITEC. V roce 2012 bylo řešení projektu z hlediska financování
orientováno zejména na pořízení stavebních a přístrojových investic. Pracovníci MENDELU jsou zapojení do
výzkumu dvou pracovišť – CEITEC VUT, který je zaměřený na výzkum v oblasti nanotechnologií (garantuje doc.
Kizek) a CEITEC MENDELU, orientovaný na výzkum v oblasti genomiky (je součástí AF, garantuje dr. Reinöhl).
Projekt již v roce 2012 přinesl první významné publikační výstupy.
Třetím projektem OP VaVpI je projekt zahajovaný k 1.7.2012 Centrum transferu technologií. Díky přidělené
dotaci vzniklo samostatné pracoviště rektorátu, kterého úkolem je koordinovat činnosti v rámci ochrany
průmyslového vlastnictví univerzity a poskytovat komplex služeb v obchodování s výsledky vědecko – výzkumné
a vývojové činnosti.
Podporu administrace a koordinace projektů Strukturálních fondů EU zabezpečuje od září roku 2010 Projektové
centrum univerzity. Kromě administrativní a konzultační podpory zabezpečuje toto pracoviště i koordinační
a managerskou činnost celouniverzitních projektů.

Tabulka 2 Zapojení do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU.
Zapojení vysoké školy do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU
- přehled běžících projektů se zahájením v roce 2012

Operační
program

Projekt (číselné označení)
CZ.1.05/3.1.00/10.0220
technologií MENDELU

-

Centrum

Celkový
rozpočet
projektu
Doba realizace (od- dle
do)
Rozhodnutí

Poskytnutá
finanční
částka
v roce
Pracoviště 2012

transferu
OP VaVpI 1.7.2012-30.6.2015

24 386 450

REK

CZ.1.07/2.3.00/20.0265 - Indikátory vitality dřevin OP VK

1.5.2012-30.4.2015

35 968 746

LDF

CZ.1.07/2.3.00/20.0267 - Výmladkové lesy jako
produkční a biologická alternativa budoucnosti
OP VK

1.6.2012-31.5.2015

34 905 548

LDF

CZ.1.07/2.3.00/35.0008 - MENDELU SCIENCE
POPULARIZATION (MESPOP)
OP VK

1.6.2012-31.5.2014

23 849 138

REK

CZ.1.07/2.3.00/20.0269
Vytvoření
mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro
vývoj nových materiálů na bázi dřeva
OP VK

1.7.2012-30.6.2015

34 181 555

LDF

CZ.1.07/2.2.00/28.0306 - Inovace výuky na
MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj
krajiny v kontextu priorit EU
OP VK

1.7.2012-30.6.2015

26 255 581

AF

CZ.1.07/2.4.00/31.0089 - Partnerské sítě pro
zahradnictví a krajinářskou architekturu
OP VK

1.9.2012-31.8.2014

32 827 573

ZF

CZ.1.07/2.4.00/31.0023 - Partnerská síť centra
excelentního bionanotechnologického výzkumu
(NanoBioMetalNet)
OP VK

1.4.2012-31.3.2014

4 422 000

AF

CZ.1.17/2.4.00/31.0010 - Podpora tvorby národní
sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink
OP VK

1.5.2012-30.4.2014

3 560 183

LDF

4 231 651
13 026 943
13 389 490
8 888 941

13 409 098

9 299 088

11 489 650

1 837 239

1 246 064

CZ.1.07/2.3.00/35.0013
Partnerství
pro
podporu popularizace VaV a další vzdělání v
oblasti popularizace transferu technologií v
oblasti
zemědělství,
potravinářství
a
bioenergetiky
OP VK

1.6.2012-30.5.2014

1 481 805

AF

CZ.1.07/2.2.00/28.0171
FytoChem
mezioborová integrace výuky zaměřená na
rostlinnou biochemii a fytopatologii
OP VK

1.7.2012-30.6.2015

6 711 808

AF

CZ.1.07/2.4.00/31.0157 - Partnerství subjektů
meziuniverzitní studentské sítě
OP VK

1.9.2012-31.8.2014

5 402 771

PEF

CZ.1.07/2.4.00/31.0239 - Cesty na zkušenou

OP VK

1.8.2012-21.7.2014

1 848 236

LDF

646 883

CZ.1.07/2.4.00/31.0025 - BioNetwork

OP VK

1.9.2012-31.8.2014

11 409 152

AF

3 993 203

518 632

2 349 132

1 890 887
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CZ.1.07/3.1.00/37.0100 - FINEMON: interaktivní
finanční vzdělávání
OP VK

1.8.2012-30.10.2013

1 338 245

PEF

CZ.1.07/2.4.00/31.0213 - Nejnovější technologie
dálkového průzkumu Země ve službách
výzkumu, vzdělávání a aplikaci pro rozvoj
regionů
OP VK

1.10.2012-30.9.2014

2 352 240

AF

1.8.2012-30.6.2015

2 940 102

AF

1.5.2012-30.4.2015

5 232 555

REK

CZ.1.07/2.3.00/20.0248
interdisciplinárního
vědeckého
zaměřením na výzkum sucha

334 561

705 672

Vytvoření
týmu
se

1 079 521
OP VK

CZ.1.04/3.4.04/76.00328 - Rodina a práce:
PROČ NE?
OP LZZ
CELKEM

259 073 689

2 093 021
90 459 676

Tabulka 3 Čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU – projekty zahajované
před rokem 2012
Operační
program

Projekt

Oblast
podpory

Doba
realizace

OP VaVpI

CZ.1.05/1.1.00/02.0068 - CEITEC central european institute of technology

CE - Biochemie

1.4.2011 31.12.2015

84 792 720

12 521 698

CZ.1.05/4.1.00/04.0135 - Výukové a
výzkumné kapacity pro biotechnologické
obory a rozšíření infrastruktury

EI Biotechnologie
a bionika

1.3.2011 30.6.2013

619 291 640

322 519 181

CZ.1.02/5.1.00/10.06433
Pořízení
přístrojového vybavení pro BAT centrum
na MZLU v Brně pro kategorie
potravinářských činností a pro kategorie
zařízení
pro
zneškodňování
nebo
zhodnocování zvířecích těl a živočišného
odpadu

Omezování
průmyslového
znečištění

1.7.2010 31.3.2013

8 807 622

0

CZ.1.07/1.1.02/03.0015
Rozvoj
kariérového poradenství na středních
školách Jihomoravského kraje

Zvyšování
kvality ve
vzdělávání

28.1.2011 30.6.2012

2 679 050

1 312 379

CZ.1.07/1.3.00/14.0051
Síť
metodických,
vzdělávacích
a
informačních center pro ICT koordinátory
a podporu ICT

Další vzdělávání
pracovníků škol
1.4.2010 31.3.2013

2 739 770

627 057

CZ.1.07/1.3.00/14.0076
Rozšíření
nabídky
odborného
zahradnického
vzdělávání pracovníků středních škol

Další vzdělávání
pracovníků škol

1.3.2010 –
28.2.2013

7 114 676

2 251 151

CZ.1.07/1.3.00/19.0015
učitel zemědělství

Další vzdělávání
pracovníků škol

1.3.2011–
28.2.2014

6 823 596

1 947 950

1.3.2011 31.12. 2013

4 205 853

1 409 764

OP VaVpI

OP ŽP

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK
OP VK

OP VK
OP VK
OP VK

OP VK

-

Kompetentní

Celková
poskytnutá
částka

Poskytnutá
finanční
částka v roce
2012

CZ.1.07/1.3.00/19.0016 - Inovace studia k
výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT

Další vzdělávání
pracovníků škol

–

Další vzdělávání
pracovníků škol

22.3.2010 30.6.2012

2 012 555

374 442

CZ.1.07/1.3.10/03.0005 - Environmentální
vzdělávání pro pedagogy ZŠ

Další vzdělávání
pracovníků škol

1.2.2011 31.7.2012

3 050 456

1 525 227

CZ.1.07/2.2.00/07.0151
Inovace
vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se
zaměřením na praxi

Vysokoškolské
vzdělávání

12.5.2009 30.4. 2012

8 797 698

0

CZ.1.07/2.2.00/07.0156 - Hospodaření s
přírodními zdroji tropů a subtropů inovace studijních programů LDF MZLU v
Brně

Vysokoškolské
vzdělávání
12.5.2009 31.3.2012

19 822 749

0

CZ.1.07/1.3.10/02.0026
moderní učitel

-

MODUL
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OP VK

OP VK

OP VK
OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

CZ.1.07/2.2.00/07.0158
Inovací
odborného,
pedagogického
a
manažerského vzdělávání ke zvýšení
konkurenceschopnosti

Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/07.0175
Příprava
studijních opor pro studenty navazujícího
magisterského stupně studia Provozně
ekonomické fakulty MZLU v Brně

Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/15.0060 - Studijní opory
pro studenty bakalářského stupně studia

Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/15.0080 krajinného managementu
krajinářských disciplín

Vysokoškolské
vzdělávání

Perspektivy
- inovace

12.5.2009 30. 4. 2012

5 033 698

0

1.7.2009 31.3.2012

7 364 750

559 262

15.9.2010 31.3.2013

9 613 326

4 454 728

1.1.2011 31.12.2013

17 928 673

4 928 736

15.9.2010 31.8. 2013

14 767 917

3 502 175

15.9.2010 31.8.2013

6 376 782

1 687 951

1.1.2011 31.12.2013

6 816 452

2 144 019

1.2.2011 31.1.2015

64 229 772

22 773 911

1.6.2012 31.12.2014

28 427 454,00

9 878 454

1.12.2011 30.11.2014

31 684 162

4 462 329

1.7.2009 30.6.2012

6 506 960

0

CZ.1.07/2.2.00/15.0084 - Nonverbální
a jiné inovativní formy podpory ve výuce
na Zahradnické fakultě v Lednici

Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/15.0122 - Optimalizace
vysokoškolského studia zahradnických
oborů na Zahradnické fakultě v Lednici

Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/18.0017
Inovace
pregraduálního
vzdělávání
učitelů
středních škol v kombinované formě
studia

Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Inovace
biologických a lesnických disciplín pro
vyšší konkurenceschopnost

Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/28.0258
Inovace
bakalářských
studijních
programů
Regionální
rozvoj
a
Mezinárodní
teritoriální studia

Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.2.00/28.0303
Podpora
praktických kompetencí projekční činnosti
v regionálním rozvoji

Vysokoškolské
vzdělávání

CZ.1.07/2.3.00/09.0037 - Další odborné
vzdělávání jako cesta ke zkvalitnění
personálního zabezpečení pracovníků pro
biotechnologický výzkum a vývoj

Lidské zdroje ve
výzkumu a
vývoji

CZ.1.07/2.3.00/09.0041
Inovativní
systém přípravy pracovníků ve výzkumu a
vývoji

Lidské zdroje ve
výzkumu a
vývoji

1.7.2009 30.6.2012

12 014 708

1 878 365

CZ.1.07/2.3.00/09.0081
Komplexní
vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Lidské zdroje ve
výzkumu a
vývoji

1.10.200930.9.2012

13 818 476

3 547 775

1.1.2010 31.12.2012

10 103 650

2 545 992

1.8.2009 31. 7. 2012

926 117

0

1.9.2009 31.3.2012

1 267 199

0

1.1.2011 31.12.2013

1 171 477

292 869

29 577 787

7 751 488

10 099 312

2 527 139

CZ.1.07/2.3.00/09.0090 - Vzdělávání a
týmová
spolupráce
v
oblastech
regenerace krajiny intenzivně narušené
lidskou činností

Lidské zdroje ve
výzkumu a
vývoji

CZ.1.07/2.3.00/09.0157 - Rozvoj lidských
zdrojů v aplikovaném výzkumu

Lidské zdroje ve
výzkumu a
vývoji

CZ.1.07/2.3.00/09.0192 - Systematické
komplexní vzdělávání pracovníků VaV v
oblastech širší problematiky řízení VaV
jako nezbytný prvek efektivity výzkumu

Lidské zdroje ve
výzkumu a
vývoji

CZ.1.07/2.3.00/09.0224
Budování
výzkumných týmů a rozvoj univerzitního
vzdělávání výzkumných odborníků pro
mikro- a nanotechnologie

Lidské zdroje ve
výzkumu a
vývoji

CZ.1.07/2.3.00/20.0004 - Vytvoření a
rozvoj multidisciplinárního týmu na
platformě krajinné ekologie

Lidské zdroje ve
výzkumu a
vývoji

1.3.2011 28.2.2014

CZ.1.07/2.3.00/20.0005
Excelence
doktorského studia na AF MENDELU pro

Lidské zdroje ve
výzkumu a

1.3.2011

-
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navazující
evropskou
výzkumnou kariéru

vývoji

28.2.2014

Lidské zdroje ve
výzkumu a
vývoji

1.4.2011 31.3.2014

25 547 333

5 141 795

Partnerství a
sítě

1.1.2010 31.12.2012

20 985 893

3 090 010

CZ.1.07/2.4.00/12.0014 - TT Point Transfer technologií na MENDELU v Brně

Partnerství a
sítě

1.1.2011 30.11.2012

16 358 101

2 451 387

CZ.1.07/2.4.00/12.0017 - Síť na podporu
spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v
Jihomoravském kraji

Partnerství a
sítě

30.11.2009
14.10.2012

1 711 069

193 096

OP VK

CZ.1.07/2.4.00/12.0043 - Partnerská síť v
oblasti speciálních plodin

Partnerství a
sítě

1.1.2010 31.12.2012

9 529 519

412 349

OP VK

CZ.1.07/2.4.00/12.0045
Posílení
spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími
institucemi v terciárním vzdělávání a
výzkumu

Partnerství a
sítě
1.1.2010 31.12.2012

8 641 636

713 578

1.12.2009 30. 11.
2012

1 849 587

125 577

1.3.2011 31.8.2013

8 216 257

1 546 978

1.9.2011 31.8.2014

13 604 279

2 109 479

1.11.2011 31.10.2014

19 929 851

2 109 208

1.9.2011 31.8.2014

13 336 052

1 255 740

1.6.2011 31.5.2014

26 603 052

1 151 643

2.5.2011 30.4.2014

35 970 480

12 761 625

9.5.2011 31. 3.2014

8 027 452

1 321 632

1.10.2011 30. 9. 2014

3 737 380

1 308 083

1.6.2011 31. 5. 2014

1 534 177

174 316

1.9.2011 31.8. 2014

831 646

60 627

1.9.2011 31.8.2014

1 290 436

337 972

1.5.2010 30.5.2012

542 000

40 000

1 266 113 257

453 729 137

OP VK

OP VK
OP VK
OP VK

vědecko

-

CZ.1.07/2.3.00/20.0006 - Rozvoj lidských
zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF
MENDELU v Brně
CZ.1.07/2.4.00/12.0011
platforma pro kulturní krajinu

Informační

OP VK
CZ.1.07/2.4.00/12.0062 - BioNet Centrum

Partnerství a
sítě

CZ.1.07/2.4.00/16.0006 - Metodika Full
Cost na Mendelově univerzitě v Brně

Partnerství a
sítě

CZ.1.07/2.4.00/17.0022 - Partnerská síť
Agronomické fakulty MENDELU s
komerční sférou

Partnerství a
sítě

CZ.1.07/2.4.00/17.0023 - Platforma pro
systémovou biologii a ekologii dřevin

Partnerství a
sítě

CZ.1.07/2.4.00/17.0025 - Platforma pro
posílení
dovedností
interkulturního
managementu

Partnerství a
sítě

OP VK

CZ.1.07/2.4.00/17.0027
NETWORKING

MENDELU

Partnerství a
sítě

OP VK

CZ.1.07/2.4.00/17.0028
Posílení
konkurenceschopnosti
absolventů
Mendelu v oblasti rozvojové spolupráce a
managementu přírodních zdrojů v zemích
třetího světa-NIKAZAM

Partnerství a
sítě

CZ.1.07/2.4.00/17.0045
Podpora
mezinárodní
spolupráce
mutidisciplinární témata ve vědách o živé
a neživé přírodě

Partnerství a
sítě

CZ.1.07/2.4.00/17.0064 - Partnerství v
oblasti stavebnictví architektury

Partnerství a
sítě

CZ.1.07/2.4.00/17.0069 - Propojení a
rozvoj
spolupráce
subjektů
v
geoinformatice (GeoInfoNET)

Partnerství a
sítě

CZ.1.07/2.4.00/17.0073 - Partnerství pro
rozvoj vzdělávání a komunikace v
ochraně přírody (KONEV)

Partnerství a
sítě

CZ.1.07/2.4.00/17.0094 - SPolupráce,
INovace
a
NETworking
vědeckotechnických parků a vysokých
škol

Partnerství a
sítě

OP VK
OP VK

OP VK
OP VK

OP VK

OP VK
OP VK

OP VK

OP VK

OP VK

CZ.1.07/3.2.09/01.0024
hospodaření v krajině
CELKEM

-

-

Udržitelnost

Další vzdělávání
pracovníků škol
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2.5 Výzkumné záměry
Od 1. ledna 2005 je Mendelova univerzita nositelem dvou výzkumných záměrů (VZ), a to na Lesnické
a dřevařské fakultě VZ Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva
jako obnovitelné suroviny (je zaměřen na studium aktuálních problémů funkčně integrovaného lesního
hospodářství v ČR a následného využívání dřeva jako obnovitelné suroviny; garant prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.)
a na Provozně ekonomické fakultě VZ Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního
sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trh (sleduje hlubší poznání povahy
adaptačních procesů české ekonomiky na makroekonomické, mikroekonomické a regionální úrovni na procesy
integrace a globalizace po vstupu ČR do EU; garant prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.). Od roku 2009 participuje
na řešení tohoto výzkumného záměru nově zřízená Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií.
Od 1. ledna 2007 je univerzita nositelem VZ Agronomické fakulty Biologické a technologické aspekty udržitelnosti
řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (základním cílem je snaha minimalizovat
environmentální rizika a dlouhodobě zajistit multifunkčnost krajiny; garant prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.).

Tabulka 4 Výzkumné záměry
Výzkumný záměr – zkrácený název

Objem finančních prostředků
na rok 2012 (v tis. Kč)

Les a dřevo

projekt byl ukončený k 31. 12. 2011

Česká ekonomika v procesech integrace a

projekt byl ukončený k 31. 12. 2011

globalizace
Biologické a technologické aspekty udržitelnosti

uznané náklady: 22 057

řízených ekosystémů

V roce 2012 byl realizován pouze výzkumný záměr Agronomické fakulty. Záměry Lesnické a dřevařské fakulty
a společný výzkumný záměr Provozně ekonomické fakulty a fakulty Regionálního rozvoje a mezinárodních studií
byly ukončeny v roce 2011 a v letošním roce probíhala obhajoba obou záměrů. Výzkumný záměr Česká
ekonomika v procesech integrace a globalizace byl obhajován dne 27. 4. 2012, záměr LDF Les a dřevo pak dne
6. 6. 2012.
Obhajoby výzkumných záměrů proběhly úspěšně. U obou řízení bylo konstatováno:
-

výzkumné záměry významným způsobem podpořily rozvoj vědecko – výzkumné činnosti fakult. Přispěly
ke zvýšení publikační aktivity akademických pracovníků, pozitivním způsobem ovlivnily kvalitu
závěrečných prací studentů magisterského a doktorského studia, vytvořily podmínky pro založení
nových vědecko – výzkumných týmů mladých pracovníků a motivovaly je k excelentním výkonům,
pomohly profilovat zaměření výzkumné práce fakult na delší časové údobí,

-

po skončení financování z výzkumných záměrů budou fakulty i přes zjevné finanční obtíže pokračovat ve
vědecko – výzkumných programech,

-

bylo vysloveno politování nad ukončením financování programově orientovaného výzkumu na vysokých
školách. Řešitelé apelují na MŠMT, aby nadále tento typ výzkumu z důvodu velkého přínosu pro rozvoj
vědy a výzkumu na vysokých školách nadále podporovalo.

2.5.1

Významné výsledky řešení výzkumných záměrů

Významné výsledky VZ AF MENDELU v Brně v roce 2012 byly dosaženy na základě výzkumu udržitelnosti
jednotlivých zkoumaných ekosystémů a kvality jimi poskytovaných služeb se zaměřením na jejich meteorologické,
resp. klimatické aspekty.
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Etapa 1 zaměřená na agrosystémy: řešitel prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Přehled indikátorů setrvalosti – vývoj a aplikace v zemědělství: V roce 2012 byl proveden přehled trendů tvorby
a uplatnění indikátorů hodnocení všech dimenzí setrvalosti (ekologické, ekonomické, sociální a správní) a jejich
vykazování zemědělskými podniky a státy. Z pohledu vývoje a uplatňování zemědělské politiky jsou hodnoceny
dvě základní skupiny indikátorů a oblasti jejich využití:


indikátory využitelné k podpoře zemědělské politiky,



indikátory doporučené pro optimalizaci hospodaření zemědělských podniků.

Je uvedeno porovnání několika přístupů sběru dat a využití indikátorů v oblasti tvorby zemědělské politiky na
různých úrovních (EU, OECD a FAO) a jsou rovněž analyzovány rozdíly ve složení a struktuře indikátorů
setrvalosti zemědělství používaných uvedenými organizacemi. Následuje analýza metod indikátorů používaných
k hodnocení setrvalosti a certifikaci farem v EU a ve Švýcarsku (Indigo, KUL/USL, SALCA, KSNL, REPRO, RISE,
DLG Nachhaltigkeit Standards, SAGROS). Jsou vyhodnoceny rozdíly ve zjišťování a vykazování hodnot
jednotlivých skupin indikátorů (ekologických, ekonomických, sociálních a správních). Ke zpracování a vykazování
množství informací různého charakteru je navržena možnost využití XBRL taxonomie. Informace získané
provedenou analýzou usnadňují orientaci v problematice hodnocení setrvalosti zemědělského hospodaření na
faremní, národní i mezinárodní úrovni a mohou být využity při dojednávání nových pravidel CAP, platných od
1. 1. 2014. Výsledky byly uplatněny v následujícím výstupu: HŘEBÍČEK, J., VALTÝNIOVÁ, S., KŘEN, J.,
HODINKA, M., TRENZ, O., MARADA, P.: Sustainability indicators: development and application for agriculture
sector. 37 pp., kapitola v knize, v tisku; Erechtchoukova, M.G., Khaiter, P.A., Golinska, P. (Eds): Sustainability
appraisal: quantitative methods and mathematical techniques for environmental performance evaluation Book
Series: EcoProduction: Environmental Issues in Logistics and Manufacturing, Publisher: Springer Verlag

Etapa 2 (travní ekosystémy) : Řešitel Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D
Hodnocení dlouhodobých výsledků měření povrchových odtoků ze stanovišť různých zemědělských plodin
v porovnání s holou, vegetací nekrytou půdou. Povrchový odtok je považován za nežádoucí jev v krajině, neboť
způsobuje omezení dotace podzemních vod i půdní vláhy, vyvolává povodně i erozi půdy a poškozuje
zemědělské kultury i infrastrukturu lidských sídel. Monografie HEJDUK, S., KASPRZAK, K., Povrchový odtok
z přívalových dešťů na zemědělských půdách. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2012, shrnuje výsledky
studiem geneze plošných povrchových odtoků, nikoliv soustředěným povrchovým odtokem na větších pozemcích.
Z hlediska hodnocení nebezpečnosti dešťů bylo navrženo a testováno kritérium tzv. mohutnosti dešťů, díky
kterému lze rozdělit deště na neškodné a nebezpečné (v závislosti na době trvání deště a na jeho intenzitě).
Travní porosty působí, v porovnání s jinými plodinami, jako výrazný retardátor povrchových odtoků díky eliminaci
působení kinetické energie dešťových kapek na povrch půdy. Nejvyšší koeficient povrchového odtoku z holé půdy
po přívalovém dešti dosáhl 0,807, zatímco z půdy pokryté travním porostem pouze 0,020. Význam povrchových
odtoků vzrůstá s klimatickou změnou, která zvyšuje podíl srážek v přívalových deštích a působí nárůst potenciální
evapotranspirace. Poznatky byly využity i v práci SKLÁDANKA, J., MIKYSKA, F., DOLEŽAL, P., ŠEDA, J.,
HAVLÍČEK, Z., MIKEL, O. HOŠKOVÁ, Š., 2012, Effect of the technology of the additional sowing of droughtresistant clover-grass mixture and silage additives on fermentation process quality and nutritive value of baled
grass silages. African Journal of Agricultural Research. 2012. sv. 7, č. 2, s. 325-333. ISSN 1991-637X.

Etapa 3 (vodní ekosystém): řešitel prof. Ing. Petr Spurný, CSc.
Změny ve struktuře společenstev sinic a řas: Měnící se klima s inklinací ke zvyšování teploty prostředí
způsobuje také zvýšení rozvoje planktonních sinic a řas ve vodních ekosystémech. Z tohoto důvodu jsou
sledovány dlouhodobé změny ve složení fytoplanktonních společenstev v různých typech stojatých vod.
V posledních letech bylo zaznamenáno zvyšování celkové biomasy sinic a řas a zvýšený výskyt teplomilných
druhů, které se v dřívějším období na území ČR vyskytovaly jen sporadicky nebo nebyly zaznamenány vůbec.
Mezi nejvíce expandující druhy patří vláknité sinice Sphaerospermopsis aphanizomenoides a Cylindrospermopsis
raciborskii, které produkují řadu i toxických metabolitů a mohou tak negativně ovlivňovat celý ekosystém. Další
výzkum se zabývá sledováním vlivu odtékající vody z eutrofních rybníků na biotické složky a kvalitu recipientů
(tekoucích vod). Naše experimenty prokázaly pouze malé změny struktury společenstev tekoucích vod,
výraznější, rovněž však pouze krátkodobé, jsou změny v chemizmu vody především v období podzimních výlovů
rybníků. Výsledky provedených sledování byly publikovány v časopise s IF: KOPP, R., VÍTEK, T., ŠŤASTNÝ, J.,
SUKOP, I., BRABEC, T., ZIKOVÁ, A., SPURNÝ, P., MAREŠ, J., (2012): Water quality and biotic community of
a highland stream under the influence of a eutrophic fishpond. International Review of Hydrobiology, (IF = 1,190)
97, 1: 26-40. ISSN 1434-2944 a ve dvou monografiích: KOPP, R., SKÁCELOVÁ, O., HETEŠA, J., MARVAN, P.,
BEŠTA, T., ZAPOMĚLOVÁ, E., STRAKOVÁ, L., BOHUNICKÁ, M. (2012): Hundred years of the phycological
research in lednice ponds - the impact of the environmental conditions on the development of cyanobacteria and
algae. 1. vyd. Brno: Moravian Museum, 87 s. 97 (1). ISBN 978-80-7028-390-5 a HETEŠA, J., MARVAN, P.,
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SKÁCELOVÁ, O., KOPP, R. (2012): Řasy a sinice mokřadů dolního Podyjí. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy:
Lesnická práce, s.r.o., 166 s. 1. ISBN 978-80-7458-023-9

Etapa 4 (ekosystém rychle rostoucích dřevin): řešitel Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Sledování ekosystémových služeb plantáží RRD: Pokračovalo sledování produkčních a energetických funkcí
plantáží RRD zpřesněním regulačních funkcí vyvinutého softwaru. Z této části byl realizován a uplatněn užitný
vzor č. 23274 - FAJMAN, M., ČUPERA, J., VOTAVA, J. Systém s přesnou regulací výstupní teploty
teplosměnného média odbočením z přihlášky stejnojmenného patentu, která je ve fázi posuzování Úřadem
průmyslového vlastnictví. Paralelně byly uplatněny užitné vzory č. 24005 - ČUPERA, J. FAJMAN, M., PORTEŠ,
P.,
VOTAVA,
J.
Indikátor
bočního
náklonu
a
č.
23700
FAJMAN,
M.,
ČUPERA,J.,PODLIPNÝ,V.,VOTAVA,J.Zkušební stanoviště zemědělských traktorů se zachováním průjezdnosti.
Další užitný vzor č. 25704 – Paleta pro pevná paliva z biomasy je po projednání a zapracování připomínek ÚPV
před uplatněním. Pokračovalo sledování a vyhodnocování ekosystémových služeb vodní bilance porostů RRD
včetně validace měření metodou „eddy covariance“ a jejich konfrontace s dynamikou přírůstků s využitím
alometrických modelů i v ojedinělém pokusu s variantami hnojení. Po čtyřletém období, je možno poprvé
uvažovat o širším hodnocení. Předchozí výsledky z oblasti vodní bilance porostů a jejich reakce na stres suchem
byly shrnuty do review článků s vysokým citačním potenciálem: The Challenge of Ligno-Cellulosic Bioenergy in
a Water-Limited World (přijato k tisku Bioscience, IF 4,621). Souhrnná publikace zahrnující další ekosystémové
služby (infiltrace, odolnost vůči škůdcům, struktura a chemismus půdy, biodiverzita atd.), jako publikace shrnující
závěry etapy VZ pro praxi, je v přípravě.

Etapa 5 (dopady globální změny klimatu na řízené ekosystémy): řešitel doc. Ing. Mgr. Miroslav Trnka,
Ph.D.
V rámci závěrečné etapy hodnotící dopady změny klimatu na řízené, ale i neřízené ekosystémy byla ve
spolupráci se švýcarskými kolegy provedena rozsáhlá studie studující působení klimatu na vegetaci v minulosti,
která byla publikována v prestižním vědeckém časopise. Dendroklimatologická studie BÜNTGEN, U., KACZKA,
R., TRNKA, M., RIGLING, A. Ensemble estimates reveal a complex hydroclimatic sensitivity of pine growth at
Carpathian cliff sites. Agricultural and Forest Meteorology (IF = 3,389). 2012. sv. 160, s. 100-109. ISSN 01681923, poukázala na působení historických změn klimatu na borovici a vytvořila dlouhodobou datovou
dendroklimatickou srovnávací základnu umožňující posouzení možných účinků sucha na biomasu. Současně
pokračovaly analýzy na dopady změny klimatu se zaměřením na sucho na pšenici ozimou. Výsledky byly
publikovány v práci THALER, S., EITZINGER, J., TRNKA, M., DUBROVSKÝ, M. Impacts of climate change and
alternative adaptation options on winter wheat yield and water productivity in a dry climate in Central Europe.
Journal of Agricultural Science (IF = 2,041), 2012. s. 537-555. ISSN 0021-8596. Významným oborem, který je
využíván pro popis vazeb mezi klimatem a rostlinou je fenologie, ve kterém byla publikována práce ČERNÁ, H.,
BARTOŠOVÁ, L., TRNKA, M., BAUER, Z., ŠTĚPÁNEK, P., MOŽNÝ, M., DUBROVSKÝ, M., ŽALUD, Z. The
analysis of long-term phenological data of apricot tree (Prunus armeniaca L.) in southern Moravia during
1927,2009. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012. sv. 3, s. 9-18. ISSN
1211-8516.
Z dalších výsledků za rok 2012 je nutné vyzvednout následující výstupy:


Patent: MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Mikrosilážní nádoba a způsob jejího plnění.
SKLÁDANKA, J.,MIKYSKA, F.,DOLEŽAL, P.,HAVLÍČEK, Z. 303198, Úřad průmyslového vlastnictví,
Česká republika.



Publikace s IF: STŘEDA, T., DOSTÁL, V., HORÁKOVÁ, V., CHLOUPEK, O. Effective use of water by
wheat varieties with different root system sizes in rain-fed experiments in Central Europe. Agricultural
Water Management. 2012. sv. 104, č. 2, s. 203–209. ISSN 0378-3774. (IF=1,998)



Monografie: POKORNÝ E., BRTNICKÝ M., DENEŠOVÁ O., PODEŠVOVÁ J.: Charakteristika
černozemí luvických a jejich degradace v oblasti Hané. Monografie. Mendelova univerzita v Brně, Brno,
2012, 102 s. v tisku,



Metodika: VESELÝ, P., ČÁP, J., SKLÁDANKA, J. 2012. Metodika sběru a hodnocení dat
dokumentujících dynamiku změn travinobylinných porostů vlivem pastvy malých přežvýkavců ve zvláště
chráněných územích.



Disertační práce: FISCHER, M. Water balance of short rotation coppice. Brno: MENDELU, 2012.
Disertační práce, 261 s.

Za výzkumný záměr fakulty bylo v roce 2012 publikováno 98 původních vědeckých prací (z toho 24 v časopisech
s IF), 6 monografií, 34 odborných prací, sdělení a abstraktů ve sbornících z konferencí, 5 kapitol v knize,
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uspořádány 2 vědecké konference. V souvislosti s řešením výzkumného záměru bylo zpracováno 29
závěrečných prací (doktorských, diplomových a bakalářských). S podporou záměru bylo zaregistrováno
9 užitných či průmyslových vzorů, uplatněno 5 certifikovaných metodik a 1 patent.
Řešení výzkumného záměru mělo pro vědecko-výzkumný rozvoj fakulty zásadní význam. Po dobu šesti let řešení
umožňovalo stimulovat a stabilizovat špičkové akademické pracovníky, modernizovat a obnovovat přístrojové
a technické vybavení specializovaných pracovišť fakulty. Současně významně rozšířilo možnosti zapojení
diplomantů a doktorandů do výzkumných aktivit řešitelských ústavů.

2.6 Specifický výzkum – Interní grantová agentura MENDELU
Vlastní 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. Rozdělení účelové podpory na specifický výzkum je na
Mendelově univerzitě v Brně decentralizováno. Prostředky jsou rozdělené dle kriterií používaných MŠMT na tyto
fakulty: Agronomická, Lesnická a dřevařská, Provozně ekonomická a Zahradnická. Souhrnná zpráva o využití
prostředků obsahující rovněž výsledky projektů a dalších aktivit je zveřejněná na stránce:

Tabulka 5 Shrnutí IGA MENDELU 2012
Počet realizovaných
projektů

Ukazatel

Dotace v tis. Kč projekty

Náklady v tis. Kč na organizaci
soutěže

Náklady v tis. Kč
- celkem

AF

33

10 147

272

10 884

ZF

12

2 040

3

2 043

LDF

28

6 873

191

7 760

PEF

24

4 193

92

4 377

MENDELU

97

23 253

558

25 064

Přehled vyhlašovaných okruhů a témat:
IGA AF MENDELU
Navrhovatelé projektů předkládali návrhy projektů do následujících vyhlášených okruhů:


Biologie rostlin a fytotechnika



Biologie živočichů a zootechnika



Ochrana životního prostředí a udržitelnost venkovské krajiny



Bezpečnost a jakost potravinářských surovin a potravin



Zemědělská a environmentální technika

Projekty byly předkládány ve dvou kategoriích – jako projekty individuální a týmové. V roce 2012 bylo podpořeno
celkem 10 týmových a 23 individuálních projektů. V souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na
specifický vysokoškolský výzkum čerpala Agronomická fakulta v roce 2012 částku 10 884 tis. Kč. Z této přiznané
podpory bylo využito na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů 10 147 tis. Kč, což je 93,2% fakultě
přidělení dotace. Částka 465 tis. Kč (4,2 %) byla využita na studentskou konferenci MendelNet 2012. Na úhradu
způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo využito 2,5% z přidělené dotace,
což činí 272 tis. Kč. Do fondu účelově určených prostředků nebyla převedena žádná částka.
Výsledky:




uplatněné vědecké články v časopisech s IF – 16
uplatněné vědecké články v oponovaných časopisech bez IF – 33
zahájené uplatnění, vědecké články přijaté k publikaci – 8
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vědecké články zaslané k publikaci (nebo připravené rukopisy) – 24
rukopis vědecké monografie – 3 (z toho dvě přijaté k publikaci)
kapitola v monografii – 1
užitné vzory – 2
funkční vzorky – 2
příspěvky ve sbornících z vědeckých konferencí – 176
abstrakty ve sbornících z konferencí – 22
uspořádané konference – 3
publikované odborné články – 9
podpořené disertační práce – 59

Jako nejlépe vyřešené byly hodnoceny individuální projekty:


Ing. Evy Sapákové (IP 7/2012) – Vliv mikroklimatu vybraných porostních stanovišť na bionomii škůdců
česneku domácího



Ing. Markéty Kalové (IP 14/2012) – Zjištění schopnosti bráněnky Hermetia illucens konzumovat vybrané
odpady ze skupin 02, 19, 20 dle Katalogu odpadů (stanoven vyhláškou č. 381/2001 Sb.)



Ing. Kristýny Šmerkové (IP 19/2012) – Sledování PCR produktů moderními biofyzikálními metodami



Ing. Vojtěcha Kumbára (IP 22/2012) – Monitoring otěrových částic a chemických prvků v olejích
používaných v zemědělské technice

Uvedení řešitelé byli oceněni v rámci aktivit projektu OP VK Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro
navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru na výroční konferenci projektu dne 8. 3. 2013 v Žebětíně.

Umístění řešitelů individuálních projektů na studentských vědeckých konferencích v roce 2012:


Ing. Pavlína Šobrová (IP 5/2012) – 1. místo v sekci Biologie živočichů na mezinárodní konferenci
MendelNet 2012



Ing. Vojtěch Kumbár (IP 22/2012) – 1. místo v sekci Technika a technologie na mezinárodní konferenci
MendelNet 2012



Ing. Kristýna Šmerková (IP 19/2012) – 2. místo v sekci Aplikovaná chemie a biochemie na mezinárodní
konferenci MendelNet 2012



Ing. Barbora Kotková (IP 9/2012) – 3. místo v sekci Technologie potravin na mezinárodní konferenci
MendelNet 2012



Ing. Veronika Mlejnková (IP 2/2012) – 3. místo na mezinárodní konferenci NutriNet 2012

IGA LDF MENDELU
Navrhovatelé projektů předkládali návrhy projektů do následujících vyhlášených okruhů:
1.

Výzkumný projekt

2.

Prezentace výsledků

3.

Výzkumné týmy

4.

Kooperace

5.

Komplexní oborový projekt

Ve výběrovém řízení IGA LDF 2012 bylo možné předkládat projekty v programech I, III a IV. I nadále byly řešeny
víceleté studentské projekty v programu V.
Program

I -

Výzkumný projekt (výstupem je publikace v oblasti základního a aplikovaného
Výzkumu, jednoletý projekt),

Program

III -

Výzkumné týmy (výstupem jsou společné publikace interdisciplinárního
charakteru, jednoletý projekt)

Do soutěže bylo přijato celkem 56 projektových návrhů, z toho 28 jednoletých a 11 víceletých projektů bylo
podpořeno grantem IGA. Částka 696 tis. Kč byla využita na pořádání studentských vědeckých konferencí a to
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SilvaNet -. WoodNet 2012 a Cena prof. Halabaly. Organizace grantové soutěže byla podpořena částkou 191 tis.
Kč. Celkové náklady IGA LDF MENDELU na rok 2012 činily 7 760 tis. Kč.
Výše přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „SVVŠ“) využité na úhradu způsobilých
nákladů studentských projektů: 6.873.000,00 Kč. Výše přiznané podpory na SVVŠ využité na úhradu způsobilých
nákladů spojených s organizací studentských vědeckých konferencí: 696.000,00 Kč. Výše přiznané podpory na
SVVŠ využité na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže: 191.000,00
Kč. Celková výše podpory na SVVŠ v roce 2012 LDF MENDELU: 7.760.000,00 Kč
Výsledky






uplatněné vědecké články v recenzovaných časopisech – 35
odborné knihy – 4
certifikované metodiky, speciální mapy s odborným obsahem - 3
realizované výsledky, užitné vzory – 3
podpořené disertační práce – 33

IGA PEF MENDELU
V souladu s Pravidly mohli návrhy grantových projektů (grantové přihlášky) podávat studenti (pro doktorské
projekty) a akademičtí pracovníci (pro týmové projekty) fakulty pro rok 2012 v těchto okruzích a tématech:
Okruh I

Týmový projekt (TP)

Okruh II

Doktorský projekt (DP)

Téma:


České ekonomické, sociální a právní prostředí v integračních a globalizačních procesech



Podnikové a veřejné finance a výkonnost socio-ekonomických jednotek



Management a marketing v konkurenčním prostředí



IS/ICT a konkurenceschopnost podniků.

V roce 2012 získala PEF MENDELU prostředky na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „SVVŠ“) ve výši
4 377 tis. Kč. Z přiznané podpory na SVVŠ bylo na PEF MENDELU využito na úhradu způsobilých nákladů
studentských projektů celkem 4 193 tis. Kč.
Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference PEFnet 2012, která se
konala 29. listopadu 2012, bylo využito 92 tis. Kč, tj. 2,10 % z celkových prostředků roku 2012.
Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo v roce 2012 využito
celkem 92 tis. Kč, tj. 2,10 % z celkových prostředků roku 2012. Převodu do fondu účelově určených prostředků
nebylo v roce 2012 využito.
Řešení projektů se účastnilo celkem 116 řešitelů, z čehož 86 jsou studenti (tj. 74 % celkového počtu řešitelů.
Studenti získali celkem 2 242 tis. Kč z celkových 2 655 tis. Kč, tj. 84 % celkových mzdových prostředků.
V roce 2012 bylo podpořeno celkem 8 doktorských a 16 týmových projektů. Řešení těchto projektů se účastnilo
86 studentů, tj. 74 % celkového počtu řešitelů. Studenti získali celkem 2 242 tis. Kč z celkových 2 655 tis. Kč, tj.
84 % celkových mzdových prostředků. Z přiznané podpory na SVVŠ bylo využito na úhradu způsobilých nákladů
studentských projektů celkem 4 193 tis. Kč (95,80 %)
Výsledky


Počet výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIV: 28 (24 článků
v recenzovaných časopisech, 3 články ve sbornících z konferencích indexovaných na WoS, 1 software).



Počet disertačních (příp. diplomových) prací, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ:
7 (6 obhájených diplomových a 1 obhájená disertační práce) – kromě toho je však celá řada dalších
disertačních a diplomových prací ve stadiu rozpracování (využívají výsledky řešených projektů, ovšem
dosud nebyly finalizovány a obhájeny).

IGA ZF MENDELU
Přehled vyhlášených okruhů a témat pro rok 2012:


Zahradní a krajinná architektura



Management zahradních a krajinářských úprav



Zahradnictví
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Vinohradnictví a vinařství



Jakost rostlinných a potravinových zdrojů



Zpracování zahradnických produktů



Řízení zahradnických technologií

Řešení bylo zahájeno 1. 3. 2012 na základě uzavřených smluv. Suma vyčleněných finančních prostředků pro 12
projektů činila 2 040 tis. Kč.
Výsledky




původní vědecké práce – 4
podpořené disertační práce – 7
konference - 1

2.7 Významné výsledky výzkumné činnosti Mendelovy univerzity v roce 2012
2.7.1

Hodnocení dle Web of Science

V roce 2012 bylo do datbáze WoS zařazeno 234 prací autorů Mendelovy univerzity v Brně (údaj k 10.1. 2013).
Práce autorů byly celkem citovány 106× (citace WoS + BIOSIS + Chinese Citation Index), po odpočtu auto citací
celkem 49×. Citováno bylo 86 článků autorů MENDELU, z toho bez autocitací 47. Průměrná citovanost na článek
byla 0,45 citací, h-index jen pro rok 2012 je roven hodnotě 4.
V roce 2011 bylo do databáze WoS zařazeno 218 prací autorů Mendelovy univerzity v Brně. h-index jen pro rok
2011 je roven hodnotě 10. Práce autorů byly celkem citovány 415× (citace WoS + BIOSIS + Chinese Citation
Index), bez autocitací 378×. Citovaných článků bylo celkem 287, bez autocitací 263. Srovnání s rokem 2011 má
s ohledem na krátký časový odstup v hodnocení citovanosti publikací za rok 2012 omezenou výpovídající
schopnost.
Celkem je tedy v této databázi za uplynulé dva roky 452 prací autorů MENDELU. V dole přiloženém obrázku je
údaj 452 prací (údaj k10. 1. 2013). Jejich h-index je roven 10. Práce autorů byly celkem citovány v letech 2011–
2012 521× (citace WoS + BIOSIS + Chinese Citation Index).

Obrázek 1 Srovnání citovanosti publikací autorů MENDELU v letech 2011 – 2012
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2.7.2

Hodnocení dle SCOPUS

V roce 2012 bylo do datbáze SCOPUS zařazeno 402 prací autorů Mendelovy univerzity v Brně. h-index jen pro
rok 2012 je roven hodnotě 5. Práce autorů byly zatím celkem citovány 118×. (V době sběru dat ještě nebylo
k dispozici hodnocení výsledků publikovaných v Acta universitatis mendeliana brunensis).
V roce 2011 bylo do databáze SCOPUS zařazeno 420 prací autorů Mendelovy univerzity v Brně. h-index jen pro
rok 2011 je roven hodnotě 10. Práce autorů byly celkem citovány 521×.

Obrázek 2 Průměrný h-index publikací autorů MENDELU v databázi SCOPUS.

Celkové hodnocení MENDELU
Dle hodnocení SCIMAGO Institution ranking, World Report 2012, se Mendelova univerzita v Brně umístila
celosvětově na 1692. pozici s celkem 1 588 hodnocenými pracemi za období 2006 - 2010. Celková úroveň
dlouhodobé průměrné citovanosti článků se nemění (NI = 0,6), mírně klesá index excelence (Exc. % = 6,5).
Oproti tomu si univerzita v indexu Leadership svoje postavení zlepšila (1,158, t.j. 23,9%). V rámci České republiky
osciluje MENDELU kolem 9. – 10. místa v hodnocení vědecko – výzkumných institucí. (V roce 2012 pokleslo
umístění MENDELU z 9. na 10. pozici, hned za Ústřední nemocnicí a Jihočeskou univerzitou a před TU-VŠB
Ostrava).
Rozhodující podíl na hodnocených výsledcích mají Acta universitatis mendeliana brunensis. Lepšímu hodnocení
MENDELU by pomohla větší diverzifikace časopisů, ve kterých autoři MENDELU publikují a vyšší citovanost
v prestižních časopisech evidovaných SCOPUS a Thomas Reuters.
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2.7.3

Nejcitovanější publikační výsledky

Nejcitovanější práce autorů MENDELU publikované v roce 2012 (jména bez diakritiky):
1.

Kizek, R; Adam, V; Hrabeta, J; Eckschlager, T; Smutny, S; Burda, JV; Frei, E; Stiborova, M. Anthracyclines
and ellipticines as DNA-damaging anticancer drugs: Recent advances. Pharmacology & Therapeutics, vol.
133, 2012. pp. 26 – 39 (10 citací)

2.

Mozny, M; Brazdil, R; Dobrovolny, P; Trnka, M. Cereal harvest dates in the Czech Republic between 1501
and 2008 as a proxy for March-June temperature reconstruction. Climatic Change, vol. 110, 2012. pp. 801 –
821.

3.

Divis, P; Machat, J; Szkandera, R; Docekalova, H. In situ Measurement of Bioavailable Metal Concentrations
at the Downstream on the Morava River using Transplanted Aquatic mosses and DGT Technique.
International Journal Of Environmental Research, vol. 6, 2012. pp. 87 – 94.

4.

Zitka, O; Ryvolova, M; Hubalek, J; Eckschlager, T; Adam, V; Kizek, R. From Amino Acids to Proteins as
Targets for Metal-based Drugs. Current Drug Metabolism, vol. 13, 2012, issue 3. pp. 306 – 320.

5.

Gumulec, J; Sochor, J; Hlavna, M; Sztalmachova, M; Krizkova, S; Babula, P; Hrabec, R; Rovny, A; Adam, V;
Eckschlager, T; Kizek, R; Masarik, M. Caveolin-1 as a potential high-risk prostate cancer biomarker.
Oncology Reports, vol. 27, 2012, issue 3. pp. 831 – 841.

6.

Kovacik, J; Gruz, J; Klejdus, B; Stork, F; Hedbavny, J. Accumulation of metals and selected nutritional
parameters in the field-grown chamomile anthodia. Food Chemistry, vol. 131, 2012, issue 1. pp. 55 - 62.

7.

Kynicky, J; Smith, MP; Xu, C. Diversity of Rare Earth Deposits: The Key Example of China. Elements, vol. 8,
2012, issue 5. pp. 361 – 367.

8.

Sochor, J; Hynek, D; Krejcova, L; Fabrik, I; Krizkova, S; Gumulec, J; Adam, V; Babula, P; Trnkova, L;
Stiborova, M; Hubalek, J; Masarik, M; Binkova, H; Eckschlager, T; Kizek, R. Study of Metallothionein Role in
Spinocellular Carcinoma Tissues of Head and Neck Tumours using Brdicka Reaction. International Journal
Of Electrochemical Science, vol. 7, 2012, issue 3. pp. 2136 – 2152.

9.

Filipi, T; Mazura, P; Janda, L; Kiran, NS; Brzobohaty, B. Engineering the cytokinin-glucoside specificity of the
maize beta-D-glucosidase Zm-p60.1 using site-directed random mutagenesis. Phytochemistry, vol. 74, 2012.
pp. 40 – 48.

10. Hynek, D; Krejcova, L; Zitka, O; Adam, V; Trnkova, L; Sochor, J; Stiborova, M; Eckschlager, T; Hubalek, J;
Kizek, R. Electrochemical Study of Doxorubicin Interaction with Different Sequences of Single Stranded
Oligonucleotides, Part I. International Journal Of Electrochemical Science, vol. 7, 2012, issue 1. pp. 13 – 33.

Nejcitovanějšími výsledky publikovanými v roce 2011 byly:
1.

Olesen, JE; Trnka, M; Kersebaum, KC; Skjelvag, AO; Seguin, B; Peltonen-Sainio, P; Rossi, F; Kozyra, J;
Micale, F. Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. European
Journal Of Agronomy, vol. 34, 2011, issue 2. pp. 96 – 112. (29 citací)

2.

Ryvolova, M; Krizkova, S; Adam, V; Beklova, M; Trnkova, L; Hubalek, J; Kizek, R. Analytical Methods for
Metallothionein Detection. Current Analytical Chemistry, vol. 7, 2011, issue 3. pp. 243 – 261.

3.

Trnka, M; Olesen, JE; Kersebaum, KC; Skjelvag, AO; Eitzinger, J; Seguin, B; Peltonen-Sainio, P; Rotter, R;
Iglesias, A; Orlandini, S; Dubrovsky, M; Hlavinka, P; Balek, J; Eckersten, H; Cloppet, E; Calanca, P; Gobin,
A; Vucetic, V; Nejedlik, P; Kumar, S; Lalic, B; Mestre, A; Rossi, F; Kozyra, J; Alexandrov, V; Semeradova, D;
Zalud, Z. Agroclimatic conditions in Europe under climate change. Global Change Biology, vol. 17, 2011,
issue 7. pp. 2298 – 2318.

4.

Majzlik, P; Strasky, A; Adam, V; Nemec, M; Trnkova, L; Zehnalek, J; Hubalek, J; Provaznik, I; Kizek, R.
Influence of Zinc(II) and Copper(II) Ions on Streptomyces Bacteria Revealed by Electrochemistry.
International Journal Of Electrochemical Science, vol. 6, 2011, issue 6. pp. 2171 – 2191.

5.

Balla, J; Kalousek, P; Reinohl, V; Friml, J; Prochazka, S. Competitive canalization of PIN-dependent auxin
flow from axillary buds controls pea bud outgrowth. Plant Journal, vol. 65, 2011, issue 4. pp. 571 – 577.

Nejvýznamnější výsledky aplikovaného výzkumu
1.

Baroň, M., Kumšta, M., Bábiková, P. Použití směsi nasycených mastných kyselin pro inhibici alkoholové či
malolaktické fermentace a redukci dávkování oxidu siřičitého při technologii vína. PV 303556. Datum podání
přihlášky ,publikace patentu 5.2.2012. Vlastník patentu: MENDELU
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2.

Kloiber, M., Tippner, J. Zařízení pro terénní měření mechanického odporu dřeva proti vnikání nástroje nebo
při vytahování vrutu. PV 303641. Datum podání přihlášky 9.6.2011, publikace patentu 23.1.2013. Vlastník
patentu: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. a MENDELU

2.7.4

Nejvýznamnější výsledky výzkumu a vývoje za rok 2012 dle vlastního hodnocení
fakult

Agronomická fakulta
Výzkumná aktivita: Cílené modulace aktivity rostlinných hormonů cytokininů:
KIRAN, N.S., BENKOVÁ, E., REKOVÁ, A., DUBOVÁ, J., MALBECK, J., PALME, K., BRZOBOHATÝ, B. (2012)
Retargeting a maize β-glucosidase to the vacuole – evidence from intact plants that zeatin-O-glucoside is stored
in the vacuole. Phytochemistry, 79: 67-77 (IF = 3.351)
FILIPI, T., MAZURA, P., JANDA, L., KIRAN, N.S., BRZOBOHATÝ, B. (2012) Engineering the cytokinin-glucoside
specificity of the maize -D-glucosidase Zm-p60.1 using site-directed random mutagenesis. Phytochemistry, 74:
40-48 (IF = 3.351)
Výzkumná aktivita: Dopady změny klimatu na výnos pšenice ozimé a ječmene jarního ve v střední a severní
Evropě – historie, současnost, očekávaný stav:
THALER, S., EITZINGER, J., TRNKA, M., DUBROVSKY, M. (2012) Impacts of climate change and alternative
adaptation options on winter wheat yield and water productivity in a dry climate in Central Europe Journal of
Agricultural Science Volume: 150, pp. 537-555
ROTTER, RP., PALOSUO, T., KERSEBAUM, KC., ANGULO, C., BINDI, M., EWERT, F., FERRISE, R.,
HLAVINKA, P., MORIONDO, M., NENDEL, C., OLESEN, JE., PATIL, RH., RUGET, F., TAKAC, J., TRNKA, M.
(2012) Simulation of spring barley yield in different climatic zones of Northern and Central Europe: A comparison
of nine crop models Field Crops Research Volume: 133, pp. 23-36
OLESEN, JE; BORGESEN, CD; ELSGAARD, L; PALOSUO, T; ROTTER, RP; SKJELVAG, AO; PELTONENSAINIO, P; BORJESSON, T; TRNKA, M.; EWERT, F; SIEBERT, S; BRISSON, N; EITZINGER, J; VAN ASSELT,
ED; OBERFORSTER, M.; VAN DER FELS-KLERX, HJ (2012): Changes in time of sowing, flowering and
maturity of cereals in Europe under climate change Food Additives And Contaminants Part A-Chemistry Analysis
Control Exposure & Risk Assessment Volume: 29 Issue: 10 Special Issue: SI, pp. 1527-1542
EITZINGER, J., TRNKA, M., SEMERÁDOVÁ, D., THALER, S., SVOBODOVÁ, E., HLAVINKA, P., ŠIŠKA, B.,
TAKÁČ, J., MALATINSKÁ, P., NOVÁKOVÁ, M., DUBROVSKÝ, M., ŽALUD, Z. (2012) Regional climate change
impacts on agricultural crop production in Central and Eastern Europe – hotspots, regional differences and
common trends Journal of Agricultural Science, Page 1 of 26
Výzkumná aktivita: Analýza termického a hydrického režimu půd ČR
HLAVINKA, P., TRNKA, M., KERSEBAUM, K, CH., ČERMÁK, P., POHANKOVÁ, E., ORSÁG, M., POKORNÝ, E.,
FISCHER, M., BRTNICKÝ., M, ŽALUD, Z. Modeling of yields and soil nitrogen dynamics for crop rotations by
HERMES under different climate and soil conditions in the Czech Republic, Journal of Agricultural Science, 2012
(in print)
MOZNY, M., TRNKA, M., STEPANEK, P., ZALUD, Z., KOZNAROVA, V., HAJKOVA, L., BARES, D.,
SEMERADOVA, D. (2012) Long-term comparison of temperature measurements by the multi-plate shield and
Czech-Slovak thermometer screen Meteorologische Zeitschrift Volume: 21 Issue: 2, pp. 125-133
MOZNY, M., TRNKA, M., ZALUD, Z., HLAVINKA, P., NEKOVAR, J., POTOP, V., VIRAG, M. (2012) Use of a soil
moisture network for drought monitoring in the Czech Republic Theoretical And Applied Climatology Volume:
107 Issue: 1-2, pp. 99-111
TRNKA, M., HLAVINKA, M., SEMERÁDOVÁ, D., DUBROVSKÝ,M., EITZINGER, J., MOŽNÝ, M., ŽALUD, Z.
(2012) Očekávaný posun výrobních oblastí podle vybraných scénářů změny klimatu (specializovaná mapa
s odborným obsahem) – uživatel VÚRV, Osvědčení vydá v 12/2012 MZe)
Výzkumná aktivita: Metalomika
KAISER, J., NOVOTNY, K., MARTIN, M. Z., HRDLICKA, A., MALINA, R., HARTL, M., ADAM, V., KIZEK, R.
Trace elemental analysis by laser-induced breakdown spectroscopy - Biological applications. Surf. Sci. Rep.,
2012, roč. 67. č. 11-12, s. 233-243. ISSN 0167-5729. (IF 11.696)
ZITKA, O., RYVOLOVA, M., HUBALEK, J., ECKSCHLAGER, T., ADAM, V., KIZEK, R. From amino acids to
proteins as targets for metal-based drugs. Curr. Drug Metab., 2012, roč. 13. č. 3, s. 306-320. ISSN 1389-2002. (IF
5.113)
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RYVOLOVA, M., ADAM, V., KIZEK, R. Analysis of metallothionein by capillary electrophoresis. J. Chromatogr. A,
2012, roč. 1226. č. 1, s. 31-42. ISSN 0021-9673. (IF 4.531)
SOBROVA, P., VYSLOUZILOVA, L., STEPANKOVA, O., RYVOLOVA, M., ANYZ, J., TRNKOVA, L., ADAM, V.,
HUBALEK, J., KIZEK, R. Tissue specific electrochemical fingerprinting. PLoS ONE, 2012, roč. 7. č. 11, s. 1-12,
e49654. ISSN 1932-6203. (IF 4.092)
BABULA, P., MASARIK, M., ADAM, V., ECKSCHLAGER, T., STIBOROVA, M., TRNKOVA, L., SKUTKOVA, H.,
PROVAZNIK, I., HUBALEK, J., KIZEK, R. Mammalians’ metallothioneins and their properties and functions.
Metallomics, 2012, roč. 4. č. 8, s. 739-750. ISSN 1756-5901. (IF 3.902)
Výzkumná aktivita: Vytvoření systému SAGROS (Sustainable Agrosystems) pro komplexní hodnocení
setrvalosti hospodaření zemědělských podniků
KŘEN, J., VALTÝNIOVÁ, S., MARADA, P., SMUTNÝ, V., MÍŠA, P., LIPAVSKÝ, J. Metodika hodnocení trvalé
udržitelnosti systémů rostlinné produkce pro podmínky ČR. Certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v
Brně, 2011, 45 s.
KŘEN, J., MARADA, P., VALTÝNIOVÁ, S., LUKAS, V., LIPAVSKÝ, J., MÍŠA, P. Metodika získávání dat
prokomplexní analýzy systémů rostlinné produkce, Certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brně,
2011, 46 s.
Výzkumná aktivita: Asociační analýza prasečího genu SERPINE1
WEISZ, F., BARTENSCHLAGER, H., KNOLL, A., MILEHAM, A., DEEB, N., GELDERMANN, H., ČEPICA, S.
Association analyses of porcine SERPINE1 reveals sex-specific effects on muscling, growth, fat accretion and
meat quality. Animal Genetics. 2012. sv. 43, č. 5, s. 614-619. (IF 2,403)
Výzkumná aktivita: Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vody a vzduchu
LEV, J., HOLBA, M., KALHOTKA, L. MIKULA, P., KIMMER, D. Proper structure of polyurethane electrospun
nanofibrous material for bacteria removal from wastewater. In: ICNFA 2012 Proceedings of the 3rd International
Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Application. Quebec, Canada, s. 1821-1826 (CD-ROM, ISBN
978-0-9867183-3-5)

Výsledky aplikovaného výzkumu:
SKLÁDANKA, J., MIKYSKA, F., DOLEŽAL, P., HAVLÍČEK, Z. Mikrosilážní nádoba a způsob jejího plnění.
Patent. 2012
DOLEŽAL, P., HAVLÍČEK, Z., SKLÁDANKA, J., SLÁMA, P., VYSKOČIL, I. Obohacená a stabilizovaná siláž na
bázi pivovarského mláta. Průmyslový vzor. 2012
Lesnická a dřevařská fakulta
KYNICKY, J., SMITH, M. P., XU, CH. Diversity of Rare Earth Deposits: The Key Example of China.
ELEMENTS, Vol. 8, 2012, Issue 5, pp. 361-367.
Baar, J., Tippner, J., Gryc, V. The influence of wood density on longitudinal wave velocity determined by the
ultrasound method in comparison to the resonance longitudinal method. EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND
WOOD PRODUCTS, Vol. 70, 2012, Issue 5, pp. 767-769.
DVORAK, M., DRAPELA, K., JANKOVSKY, L. Dothistroma septosporum: spore production and weather
conditions. FOREST SYSTEMS, Vol. 21, 2012, Issue 2, pp. 323-328.
RYBNICEK, M., CERMAK, P., KOLAR, T. et al. Growth responses of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to
the climate in the south-eastern part of the eskomoravska Upland (Czech Republic). GEOCHRONOMETRIA, Vol.
39, 2012, Issue 2, pp. 149-157.
VRANOVA, V., ZAHRADNICKOVA, H., JANOUS, D. et al. The significance of D-amino acids in soil, fate and
utilization by microbes and plants: review and identification of knowledge gaps. PLANT AND SOIL, Vol. 354,
2012, Issue 1-2, pp. 21-39.

Výsledky aplikovaného výzkumu:
DEJMAL, AL., ZEJDA, J., ŠUSTR, T., VANĚK, P. Automatizované laboratorní zařízení pro vakuově tlakovou
impregnaci porézních materiálů. P. 23438 (vlastník MENDELU), Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika.
KLVAČ, R., KLEIBL, M. Chronometráže těžebně-dopravních technologií - Time study. Software, vlastník
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. 2012.
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KLIMÁNEK, M., KOLEJKA, J. Mapa vymezení a typologie postindustriální krajiny v ČR. Speciální mapa
s odborným obsahem. Brno: MENDELU, 2012.
MADĚRA, P., BUČEK, A., ŠPINLEROVÁ, Z., CULEK, M., FRIEDL, M., MATĚJÍČEK, J., PECHÁČEK, J.,
ROŠTÍNSKÝ, P., ŠENFELDR, M., TIPPNER, A., VAVŘÍČEK, D. Metodika postupu přípravy odstraňování
klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku. Certifikovaná metodika. Brno: MENDELU, 2012.
HOLOUŠ, Z. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Závěs nábytkové lamely. Užitný vzor č. 23419, vlastník
MENDELU. Úřad průmyslového vlastnictví, 2012.
Provozně – ekonomická fakulta
OTÁHAL, T. Ekonomická historie: Čím přispívá historický příklad k pochopení ekonomických jevů?.

Politická ekonomie. 2012. sv. 60, č. 5, s. 679--693. ISSN 0032-3233.
DAVID, P. Dopady zvýšeného břemene daně z přidané hodnoty uvalené na zemědělské produkty
a potraviny v České republice a na Slovensku. Ekonomický Časopis. 2012. sv. 60, č. 5, s. 509--527.
ISSN 0013-3035.
LACINA, L., RUSEK, A. Financial Crisis and its Asymmetric Macroeconomic Impact on Eurozone
Member Countries. International Advances in Economic Research. 2012. sv. 18, č. 1, s. 63--73. ISSN
1083-0898.
JANOVÁ, J. Crop Planning Optimization Model: the Validation and Verification Processes. Central
European Journal of Operations Research. 2012. sv. 20, č. 3, s. 451--462. ISSN 1435-246X.
KABÁT, L., STÁVKOVÁ, J. The Study of Income and Living Conditions of the Slovakia's Households
and Its Macro-economic Aspects. Journal of US-China Public Administration. 2012. sv. 9, č. 4, s. 396-406. ISSN 1548-6591.
Zahradnická fakulta
ČECHOVÁ, J., BARÁNEK, M., KRŠKA, B., PIDRA, M.: Screening of differentially expressed genes during the end
of endogenous dormancy of flower buds in Prunus armeniaca L. Plant Growth Regulation. 2012. sv. 67, pp.141150.
BARÁNEK, M., MESZÁROS, M., SOCHOROVÁ, J., ČECHOVÁ, J., RADDOVÁ, J.: Utility of retrotransposonderived marker systems for differentiation of presumed clones of the apricot cultivar Velkopavlovická, Scientia
Horticulturae, 2012. Sv. 146, pp.1-6.
PAVLOUŠEK, P.: Screening of rootstock hybrids with Vitis cinerea Arnold for phylloxera resistance. Central
European Journal of Biology. 2012. sv. 7, č. 4, pp. 708-719. ISSN 1895-104X.
GOLIÁŠ, J., LÉTAL, J., VESELÝ, O.: Effect of low oxygen and high carbon dioxide atmospheres on the formation
of volatiles during storage of two sweet cherry cultivars. Horticultural Science. 2012. sv. 39, č. 4, pp. 172-180.
ISSN 0862-867X.
KOPTA, T., POKLUDA, R., PSOTA, V.: Attractiveness of flowering plants for natural enemies. Horticultural
Science. 2012. sv. 39, č. 2, pp. 89-96. ISSN 0862-867X.

Výsledky aplikovaného výzkumu
BAROŇ, M., KUMŠTA, M., BÁBÍKOVÁ, P.: Použití směsi nasycených mastných kyselin pro inhibici alkoholové či
malolaktické fermentace a redukci dávkování oxidu siřičitého při technologii vína. Patent 303556, Úřad
průmyslového vlastnictví, Česká republika.
BAROŇ, M.: Analytická sada k provoznímu stanovení veškerých titrovatelných kyselin a kvasinkami
asimilovatelného dusíku v moštech révy vinné a vínech, Užitný vzor: 24563
KOBZA, F. a kol: kolekce čtyř odrůd čínských aster sk. Flóra (č. ORN 17075, ORN 17076, ORN 13813, ORN
17078). KRŠKA, B. a kol.: Podané žádosti k registraci a právní ochraně 3 odrůd meruněk rezistentních k PPV.
SALAŠ, P. et al.: Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých
oblastech ČR: uplatněná certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 104 s. ed. P. Salaš.
ISBN 978-80-7375-585-0.
ČECHOVÁ, J., RADDOVÁ, J., BARÁNEK, M., HOLLEINOVÁ, V.: Reakční směs pro molekulární detekci
fytoplazem na révě vinné. Užitný vzor V. 23346/2012, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika.
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Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
DUFEK, J., MINAŘÍK, B. Věková struktura obyvatel okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Jihomoravského kraje. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 70 s. ISBN 978-80-7375-688-8.
FORET, M. Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání, Brno: EDIKA, 2012, 184 s. ISBN 978-80-2660006-0
JÁNSKÝ, J. et al. Možnosti řešení disparit v mikroregionech České Republiky. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita
v Brně, 2012. 138 s. ISBN 978-80-7375-476-1
TAMÁŠ, V., BEČVÁŘOVÁ, V. Trh jatečných prasat a vepřového masa v současném agrobyznysu. 1. vyd. Brno:
Mendelova univerzita v Brně, 2012. 150 s. ISBN 978-80-7375-689-5.
ZDRÁHAL, I., BEČVÁŘOVÁ, V. Velikostní struktura podniků v zemědělství - faktory, tendence, souvislosti. 1. vyd.
Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012 166 s. ISBN 978-80-7375-690-1.
VYSKOT, I., SCHNEIDER. J. Funkce lesů a polyfunkční hospodaření v lesích, Kvantifikace a hodnocení funkcí
lesů. In: MACHAR.I., DROBILOVÁ, L. Ochrana přírody a krajiny v České republice I., II. – vybrané aktuální
problémy a možnosti jejich řešení. 1. Vydání 2011/748. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. S.240265. ISBN 978-80-244-3041-6
Institut celoživotního vzdělávání
DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D., FEJFAROVÁ, H. (eds.) Celoživotní vzdělávání v podmínkách EU. 1. vyd.
Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno, 2012. 278 s. ISBN 978-80-210-5872-9.
DANIELOVÁ, L., JANDERKOVÁ, D. Evaluation of the quality of teaching at selected universities in the Czech
Republic. In: Quality in the Context of Adult Education and Lifelong Education. Dubnica nad Váhom: Dubnica
Institute of Technology in Dubnica nad Váhom, 2013. s. 52-59. ISBN 978-80-89400-53-9.
HLAĎO, P. Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2012. 140 s. ISBN
978-80-7302-164-1.
HLAĎO, P., BALCAR, J. Sociálně-psychologické aspekty volby technického a humanitního studijního zaměření
při tranzici žáků do maturitních oborů na středních školách. Pedagogická orientace. 2012. sv. 22, č. 4, s. 544-564.
ISSN 1211-4669.
LINHARTOVÁ, D. Psychické zvláštnosti vysokoškolských studentů. In: Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada
Publishing, a.s., 2012. s. 96-120. ISBN 978-80-247-4054-6.
VYLEŤAL, P., VYLEŤAL, P. Quality Management System - a tool for changing the profiling behavior of high
school. In: TAMÁŠOVÁ, V., SÁRI, M. Quality Management System of Universities and the Quality of Education.
1. vyd. Dubnica nad Váhom: MiF, s. r. o., 2012. s. 152-157. ISBN 978-963-7290-95-4.

Výsledky aplikovaného výzkumu:
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Poloprovozní anaerobní fermentor. VÍTĚZ, T., VÍTĚZOVÁ, M., JUNGA, P.,
MAREČEK, J., KRČÁLOVÁ, E., MÁCHAL, P. 24739, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets. pts.det?xprim=1889668&lan=cs

2.7.5

Hodnocení výsledků MENDELU dle RIV 2012

Hodnocení Radou vlády pro vědu, vývoj a inovace je pro management univerzity klíčové. V roce 2012 nadále
významně stupal počet výsledků uplatněných v RIV i jejich bodové ohodnocení. Příznivým trendem je rovněž
kontinuální nárůst výsledků s vysoký hodnocením (vědecké práce v časopisech sledovaných databázemi
Thomson Reuters, SCOPUS a ERIH, patenty) oproti výsledkům nebodovaným. Podrobné hodnocení RIV 2012
a srovnání s výsledky v předcházejících letech je v níže uvedených tabulkách a grafech.
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Tabulka 6 Počty publikovaných výsledků fakult evidovaných v RIV 2008 - 2012

AF

LDF

PEF

ZF

FRRMS

ostatní

ICV

2008

379,272

232,195

232,583

26,167

0

0

221,299

2009

583,79

360,017

337,167

62,983

0

0

29,026

2010

656,214

469,469

404,283

110,945

7,5

3,5

15,295

2011

715,963

603,458

404,535

176,309

24,916

9,898

7,75

2012

861,772

718,035

473,981

259,908

44,345

12,712
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Graf 1 Srovnání počtu výsledků evidovaných v RIV dle fakult (RIV 2008 – 2012)

Tabulka 7 Bodové hodnocení výsledků dle fakult (RIV 2008 – 2012, u LDF započítán výsledek
ŠLP Masarykův les - Křtiny)

AF

LDF

PEF

ZF

FRRMS

ostatní

ICV

2008

7481,061

3693,313

2267,872

357,604

0

0

3224,219

2009

11914,853

6714,617

3267,215

669,396

0

0

491,601

2010

13208,949

9747,267

5851,198

1462,245

148,425

65,520

238,209

2011

16126,132

12128,986

5635,706

2371,935

429,446

197,391

186,369

2012

18675,906

14965,455

6585,508

3197,054

662,648

275,824
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Graf 2 Srovnání bodových výsledků dle fakult (RIV 2008 – 2012)
Tabulka 8 Výsledky hodnocení vědecko – výzkumné činnosti dle RIV 2012 – srovnání
MENDELU s dalšími vybranými univerzitami.
Počet výsledků s
bodovým
hodnocením
UK Praha

Body (upravené
podle kapitoly V.
Metodiky)

Počet výsledků
bez bodového
hodnocení

Počet vyřazených
záznamů o
výsledcích

18 756,445

544 457,828

7 702,500

108

ČVUT Praha

9 224,587

235 606,373

11 932,623

91

Masarykova univerzita

8 147,997

209 251,651

9 233,770

71

UP Olomouc

5 204,525

153 671,431

3 925,569

133

VUT Brno

6 676,791

148 357,489

11 504,671

151

VŠCHT Praha

2 250,483

86 497,327

3 226,233

47

JČU Č. Budějovice

2 623,409

75 282,803

1 309,931

47

TU-VŠB Ostrava

4 034,676

72 274,022

4 193,322

83

ZČU Plzeň

3 012,070

71 834,923

2 268,227

20

Univerzita Pardubice

2 118,845

63 488,894

2 611,945

21

ČZU Praha

3 171,743

53 785,485

2 003,662

60

MENDELU

2 377,531

44 527,717

3 750,624

51

UTB Zlín

1 454,055

32 731,749

2 889,892

16

TU Liberec

1 397,500

31 379,314

2 426,534

17

Ostravská univerzita

1 226,949

28 607,299

1 230,713

30

VŠE Praha

1 853,820

23 552,584

4 638,672

8

Univerzita obrany

1 335,382

23 411,591

1 765,083

16

VFU Brno

1 043,837

19 244,402

832,543

4

810,67

17 112,448

1 047,291

11

Slezská univerzita

666,114

14 907,248

651,97

9

Univerzita H. Králové

911,003

14 349,247

579,734

2

UJEP Ústí n.L.
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Tabulka 9 Počet uznaných výsledků v RIV 2010 – 2012
RIV10

RIV11

RIV12

Jimp

340,769

363,507

403,743

Jneimp

506,695

700,092

871,449

Jrec

434,263

487,19

618,332

BC - monografie

240,421

161,541

194,621

58,875

72,363

71,374

D - sborník
P- patent

1

F - užitný vzor

6

20,357

42,671

13

19,157

23,107

7

7

7

29,933

70,872

102,317

R - software

20

31,167

29,667

S - prototyp

9,25

9,583

7,25

G - prototyp
H - realizovaný výsledek
N - metodika, mapa

Z - poloprovoz

1

nehodnoceno

4 557,626

5
4 026,437

3750,624
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Graf 3 Počet uznaných výsledků v RIV 2010 – 2012
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Graf 4 Srovnání výsledků MENDELU (PEF MENDELU) s vybranými univerzitami ČR v oblasti
ekonomických věd
Rozvoj vědy a výzkumu v oblasti ekonomických disciplin v posledních letech je velmi výrazný, a to nejenom
v počtu hodnocených výstupů, ale zejména v jejich kvalitě. Vhodnocení RIV 2012 je Provozně ekonomická fakulta
MENDELU druhou publikačně nejvýkonnější fakultou podobného zaměření v České republice hned za PEF ČZU
(PEF MENDELU získala celkem 6585,508 bodů, PEF ČZU 7067,175 bodů). Srovnání s ostatními univerzitami je
uvedeno v Grafu 4.

2.8 Výsledky umělecké a další tvůrčí činnosti
Kromě vědecko – výzkumné a vývojové činnosti rozvíjí pracovníci a studenti MENDELU i uměleckou a tvůrčí
činnost, a to zejména v oblasti architektury, krajinářské architektury a designu, v menší míře pak v oblasti
výtvarných umění, scénických umění a filmu. V roce 2012 se univerzita, respektive Zahradnická fakulta
a Lesnická a dřevařská fakulta, poprvé aktivně zapojily do řešení národního projektu RUV (Registr uměleckých
výstupů).
Aplikace RUV vznikla za účelem podpory procesu registrace a hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti na
celostátní úrovni. Aplikace bude umožňovat vkládání a editaci záznamů o uměleckých výstupech, podporovat
proces certifikace těchto výstupů a sloužit ke komunikaci mezi účastníky celého procesu včetně evidence
přidružených dokumentů. Ve finále povede k výpočtu bodů za jednotlivé výstupy a jejich exportu za účelem
předání MŠMT. Ke konci listopadu 2012 byla dokončena 1. fáze projektu realizace aplikace RUV. V současnosti
je umožněna registrace do systému a vkládání a editace výstupů z tvůrčí umělecké činnosti.
Od 1. 1. 2014 by měl RUV vstoupit do řádného režimu tak, jak je znám v případě RIV. Výsledky vytvořené v roce
2013 by se pak měly stát podkladem pro přidělování příspěvku na uměleckou a tvůrčí činnost (kvalitativní
ukazatel F).
Výsledky za rok 2012 byly 15. 3. 2013 odeslány do RUV. ZF MENDELU uplatnila celkem 12 uměleckých děl (10
v segmentu architektura, 1 v segmentu film a 1 v segmentu výtvarná umění). LDF MENDELU uplatnila v RUV
celkem 5 uměleckých děl v segmentu design. Hodnocení uměleckých děl bude zveřejněno v červnu 2013.
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Nejvýznamnější umělecká díla uplatněná v RUV (dle hodnocení fakult):
segment architektura:
BENEŠOVÁ, J., MATĚJKA, D., ZEMANOVÁ, H. Malé náměstí v Železném Brodě. Architektonický návrh oceněný
v soutěži ČKA (2. místo)
KREJČIŘÍK, P. et al. Obnova zahrady vily Tugendhat. Realizované architektonické dílo.
segment průmyslový a produktový design:
NOVAGUE, P. Židle EDGE. Realizovaný design. RED DOT ocenění.
ŠRÁMKOVÁ, R. Lusk - Variabilní čalouněný sedací prvek pro děti. Nerealizovaný design. Grand Prix Mobitex zvláštní cena.
CULKOVÁ, H. Věšák Barborka. Nerealizovaný design. Cena profesora Jindřicha Halabaly.
DUŠEK, M. Kavárna Era - návrh úpravy dvora. Nerealizovaný design. Cena profesora Jindřicha Halabaly.
TOULOVÁ, K. Jídelní stul XX. Nerealizovaný design. Cena profesora Jindřicha Halabaly.

Další významná tvůrčí činnost:


SALAŠ, P., MARTÍNEK, J. (garanti) Zahradnické školství v ČR. Realizace výstavy v rámci
zahradnického veletrhu Zelený svět. Termín výstavy: 31. 8. 2012 - 1. 9. 2012



ŠIMEK, P., a kol.: Regenerace a obnova vegetačních prvků v lednickém parku. Realizovaný projekt.
Spolupráce s NPÚ Brno - dokončení realizace projektu.



WILHELMOVÁ, D. a kol.: Nadace Proměny - spolupráce - projekt mateřské školy Letadýlko v Českém
Brodě.



ZGARBOVÁ, M., projekce a zpracování prováděcí dokumentace projektu „Revitalizace zeleně
v Havlíčkově Borové“ (kraj Vysočina), projekt žádá o dotaci ze SFŽP z Operačního programu životní
prostředí – prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace
urbanizované krajiny, datum zpracování prováděcí dokumentace - září 2012.



DOHNAL, J.: Anglická škola krajinářské zahrady II. a III. - kamera, střih, audiomastering a grafická
schémata k filmu. Lednice. 2012.

2.9 Konference pořádané univerzitou
Tabulka 10 Pořádané konference
Název akce:

Mendel Centenary Congress

Pořadatel a garant:

MZLU Brno (ústav pěstování a šlechtění rostlin), Gesellschaft für
Pflanzenbauwissenschaften, AV ČR, Genetická společnost Gregora
Mendela

Termín konání:

březen 2012, Brno

Název akce:

Firma a konkurenční prostředí 2012

Pořadatel a garant:

PEF MENDELU

Termín konání:

3.12.2012

Název akce:

PEFnet 2011

Pořadatel a garant:

PEF MENDELU

Termín konání:

11.12.2012

Název akce:

Mezinárodní vědecká konference "Political Economy Of Eurozone
Crisis: Is Fiscal Union Feasible?"

Pořadatel a garant:

Výzkumné centrum PEF, MENDELU
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Termín konání:

11.12.2012

Název akce:

Region v rozvoji společnosti 2012

Pořadatel a garant:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU v Brně

Termín konání:

18.10.2012

Název akce:

Moravian Conference on Rural Research EURORURAL '12

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav aplikované a krajinné ekologie), doc. RNDr.
Antonín Vaishar, CSc., a University of Natural Resources and Life
Sciences, Vienna a Local Action Group Dolní Morava

Termín konání:

3. - 7. 9. 2012

Název akce:

Borders and Borderlands within the Central Europe

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav aplikované a krajinné ekologie), Dr. Ing. Milada
Šťastná

Termín konání:

29. - 30. 10. 2012

Název akce:

Seminář MendelInfo 2012

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav agrosystémů a bioklimatologie)

Termín konání:

9.3.2012

Název akce:

Polní den MendelAgro 2012

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Ústav pěstování,
šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Ústav šlechtění a množení
zahradních plodin ZF), doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Termín konání:

14.6.2012

Název akce:

Polní den Slunečník

Pořadatel a garant:

Syngenta ve spolupráci s AF MENDELU (Ústav agrosystémů
a bioklimatologie)

Termín konání:

4.9.2012

Název akce:

Alergeny v potravinách a jejich diagnostika

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství),
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. a DYNEX Technologies spol. s r. o., Romer
Labs Diagnostic GmbH

Termín konání:

27.4.2012

Název akce:

12 th International Nutrition and Diagnostic Conference

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství),
prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc. a Univerzita Karlova v Praze

Termín konání:

27. - 30. 8. 2012, Carolinum, Praha

Název akce:

Seminář Metody hodnocení zdravotního stavu osiv obilnin a luskovin

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství)

Termín konání:

7.2.2012

Název akce:

NANOCON 2012
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Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin) a Tanger Company, Czech Society for New Materials and
Technology, Regional Centre of Advanced Technologies and Materials

Termín konání:

23. - 25. 10. 2012, Brno

Název akce:

Konference Regenerace kulturní krajiny., Kutná Hora

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin), Ing. Martin Brtnický

Termín konání:

26. 6. 2012 - 28. 6. 2012

Název akce:

Seminář Život v půdě - Antropogenní ovlivnění života v půdě, Lednice

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin), Ing. Martin Brtnický

Termín konání:

7. 2. 2012 - 8. 2. 2012

Název akce:

Workshop Český kras a Křivoklátsko vlivem člověka, Beroun

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy
rostlin), Ing. Martin Brtnický

Termín konání:

31. 5. 2012 - 2. 6. 2012

Název akce:

Fenomén kukuřice ve výživě hospodářských zvířat

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav výživy zvířat a pícninářství) a Limagrain Central
Europe

Termín konání:

9.12.2012

Název akce:

Workshop Novodobá výživa zvířat

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav výživy zvířat a pícninářství) a Výzkumný ústav
pícninářský Troubsko

Termín konání:

10.12

Název akce:

Nabídka plemenných kanců

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav výživy zvířat a pícninářství) a ISK Velké Meziříčí

Termín konání:

10.12

Název akce:

NutriNET 2012

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav výživy zvířat a pícninářství)

Termín konání:

21. - 22. 11. 2012

Název akce:

MendelNET 2012

Pořadatel a garant:

AF MENDELU, doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Termín konání:

21. - 22. 11. 2012

Název akce:

Nové poznatky v lukařství a pastvinářství

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav výživy zvířat a pícninářství) a Jihočeská universita
v Českých Budějovicích

Termín konání:

30.8.2012

Název akce:

Ekosystems and thein funktions
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Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav výživy zvířat a pícninářství) a Plant Production
Research Center - Grassland and Mountain Agriculture Research
Institute Banská Bystrica

Termín konání:

16. - 18. 10. 2012

Název akce:

11th Alps Adria Scientific Workshop

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav výživy zvířat a pícninářství) a Slovak Academy of
Sciences, Institute of Hydrology and the Hungarian Academy of
Sciences

Termín konání:

26. - 31. 3. 2012

Název akce:

III. Letní škola metod molekulární biologie nukleových kyselin
a genomiky.

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat), prof.
RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

Termín konání:

18. - 22. 6. 2012

Název akce:

IV. Setkání příznivců Varroamonitoringsystem

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství)
a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s., Ing. Antonín
Přidal, Ph.D.

Termín konání:

leden 2012

Název akce:

Věda a výzkum ve včelařské praxi

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství), Ing.
Antonín. Přidal, Ph.D. a Mendelova společnost pro včelařský výzkum, o.
s., Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský výzkum

Termín konání:

20.10.2012

Název akce:

Functional Genomics and Proteomics for Sustainable Agriculture 2012

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav molekulární biologie a radiobiologie), prof. RNDr.
Břetislav Brzobohatý, CSc. a Gregor Mendel Gesellschaft Wien

Termín konání:

13. - 14. 6. 2012

Název akce:

The 41st Annual Meeting of ESNA (European Society for New Methods in
Agricultural Research)

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav molekulární biologie a radiobiologie) a Slovak University
of Agriculture in Nitra (SUA), Stará Lesná, Slovak Republic.

Termín konání:

24. - 28. 9. 2012

Název akce:

Den s mlékem na MENDELU.

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav technologie potravin), doc. Ing. Květoslava Šustová,
Ph.D.

Termín konání:

29.2.2012

Název akce:

Výstava sýrových etiket "101 let tavených sýrů"

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav technologie potravin), Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

Termín konání:

29. 2. 2012 - 22. 3. 2012
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Název akce:

XXXVIII. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny
2012

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav technologie potravin), doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.

Termín konání:

1.3.2012

Název akce:

Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků IX.

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav technologie potravin), doc. Ing. Květoslava Šustová,
Ph.D.

Termín konání:

17.5.2012

Název akce:

Třetí ročník "Regionální potravina Jihomoravského kraje" pro rok 2012.
Sedmý ročník "Zlatá Chuť jižní Moravy 2012" a "Chuť jižní Moravy 2012"

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav technologie potravin) Ing. Viera Šottníková, Ph.D. , MZe
ČR, Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, Krajského informačního
střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje,
Jihomoravského kraje

Termín konání:

21.6.2012

Název akce:

Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav chovu a šlechtění zvířat), doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.

Termín konání:

2.11.2012

Název akce:

Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných
zvířat

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav chovu a šlechtění zvířat), prof. Ing. Jan Šubrt, CSc.

Termín konání:

12.9.2012

Název akce:

XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav chemie a biochemie), prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně

Termín konání:

6.12

Název akce:

Energetické plodiny 2012

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální
techniky),prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. KWS Mais GmbH, CLAAS
Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, KWS OSIVA, s. r. o.

Termín konání:

7. 11. 2012 Větrný Jeníkov

Název akce:

BIOMASA 2012 - mezinárodní konference

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky),
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.Veletrhy Brno

Termín konání:

31. 3 - 4. 4. 2012 Brno

Název akce:

MendelTech International 2012

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky),
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. a ICV Mendelu (Ústav expertního inženýrství),
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Termín konání:

30. a 31. 3. 2012 Brno

Název akce:

Hodnocení rizik ekologické újmy

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky),
Dr. Ing. Petr Marada, TÜV SÜD Czech, s. r. o. , Poradenské centrem Mendelovy
univerzity v Brně

Termín konání:

20. 9. 2012 Mendelova univerzita, Brno
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Název akce:

XIII. Zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných
technikách

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky),
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.Ministerstvo průmyslu a obchodu

Termín konání:

27.11.2012

Název akce:

Aplikované rostlinné biotechnologie - konference ke 100. výročí založení
vědeckého pracoviště Mendeleum

Pořadatel a garant:

ZF MENDELU, ústav Mendeleum a Česká vědecká zahradnická společnost

Termín konání:

11. - 13. 9. 2012, Lednice

Název akce:

18. odborný seminář s mezinárodní účastí - Aktuální otázky pěstování
léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Pořadatel a garant:

MENDELU Brno ZF Lednice Ústav zelinářství a květinářství, PELERO CZ, o. s.,
garant Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D

Termín konání:

prosinec 2012, ZF MENDELU se sídlem v Lednici

Název akce:

Zeleň - symbol moderní obce

Pořadatel a garant:

ZF MENDELU Brno (ústav šlechtění a množení zahr. rostlin) + partneři.

Termín konání:

červen 2012, Lednice

Název akce:

ODBORNÁ KONFERENCE DŘEVĚNÁ OKNA, DVEŘE, SCHODY 2012

Pořadatel a garant:

MENDELU Brno (Ústav základního zpravování dřeva) garant Ing. Helena
Křenková

Termín konání:

únor 2012, Brno

Název akce:

Colloquium on Landscape Management 2012

Pořadatel a garant:

MENDELU Brno (LDF, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny)

Termín konání:

2.12

Název akce:

Dendrochronologické fórum 2012

Pořadatel a garant:

MENDELU LDF, Ústav nauky o dřevě

Termín konání:

23. - 24. 10. 2012, Brno

Název akce:

Public recreation and landscape protection – hand in hand..

Pořadatel a garant:

2. 4. 5. 2012

Termín konání:

MENDELU Brno (LDF, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny)

Název akce:

Seminář "Standard v oboru Arboristika"

Pořadatel a garant:

MENDELU LDF, Ústav nauky o dřevě, AOPK ČR

Termín konání:

23. - 21.1. 2012

Název akce:

Konference statutárních měst 2012

Pořadatel a garant:

MENDELU LDF, Ústav nauky o dřevě

Termín konání:

27.6.2012

Název akce:

Strom pro život, život pro strom, stromy pod lupou

Pořadatel a garant:

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, MENDELU, LDF

Termín konání:

20. - 21.8.2012

Název akce:

Ekologie a diverzita lesních ekosystémů asijské části Ruska - 2012
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Pořadatel a garant:

Arboretum Fakulty lesnické a dřevařské v Kostelci nad Černými lesy, Lesnická a
dřevařská fakulta ČZU Praha, J.Dreslerová, Ústav lesnické botaniky,
dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU člen organizačního výboru

Termín konání:

17 - 19. května 2012

Název akce:

Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství

Pořadatel a garant:

MENDELU Brno (LDF, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie)

Termín konání:

prosinec 2012, Brno

Název akce:

Workshop "Soil - Plant - Atmosphere continuum in Silviculture context"
(Trends in methodological approaches)

Pořadatel a garant:

MENDELU Brno (Ústav zakládání a pěstění lesů, R. Pokorný)

Termín konání:

22.-24. říjen 2012, Bílý Kříž, Beskydy

Název akce:

Forest in the Future- Sustainable Use, Risks and Challenges

Pořadatel a garant:

Institute of Forestry Belgrade společně s IUFRO, EFI, spoluorganizace
MENDELU Brno, (UZPL - R. Longauer, UOLM - L. Jankovský)

Termín konání:

4.-5. říjen 2012, Bělehrad, Srbsko

Název akce:

Krajinné inženýrství 2012

Pořadatel a garant:

Česká společnost krajinných inženýrů, spolupořadatel – MENDELU Brno (LDF,
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny)

Termín konání:

září 2012

Název akce:

People, building and environment 2012

Pořadatel a garant:

Česká společnost krajinných inženýrů, spolupořadatel – MENDELU
Brno (LDF, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny)

Termín konání:

7. - 9. 11. 2012

Název akce:

LAWA – Landscape and water

Pořadatel a garant:

ELSEWA s.r.o.,spolupořadatel - MENDELU
inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny)

Termín konání:

19.- 21. 11.2012

Název akce:

ICOLLE 2012

Pořadatel a garant:

ICV, MENDELU

Termín konání:

18. 9. - 19. 9. 2012

Název akce:

Studentský inkubátor 2012

Pořadatel a garant:

ICV MENDELU

Termín konání:

13. -15. 9. 2012

Brno

(LDF,

Ústav

3 Infrastruktura univerzity
Rozvoj výzkumné infrastruktury je pro vědecko – výzkumnou činnost univerzity nezbytný. Pořizování špičkového
přístrojového vybavení je vázáno zejména na finanční zdroje grantových prostředků. Protože zdroje na jeho další
34

provoz a udržování jsou omezené, snaží se jej univerzita (pokud tomu nebrání právní omezení) nabízet dalším
vědecko – výzkumným pracovištím.
Specifikace nejvýznamnějších přístrojů pořízených v roce 2012 je uvedena v následující tabulce.

3.1 Rozvoj VaV infrastruktury – excelentní přístrojové vybavení pořízené fakultami
v roce 2012
Tabulka 11 Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení

Pořizovací
cena (v tis.
Kč)

Meteostanice s GSM přenosem

70

Senzor na měření teploty a vlhkosti vzduchu

14

Měřící sada GB1

12

Měřící sada CS161 a Pt1000

30

Dataloggery, čidla

50

Elektrocentrála

12

Spektroradiometr

407

GPS –PDA

216

Sestava počítačů vč. serveru do učebny A 24

942

Navigace TRIMBLE

104

Maloparcelní mlátička

660

Chlorophyll meter včetně čtecího zařízení

53

Mobilní meteorologická stanice

184

Čidla VIRRIBLOGGER

85

Vzorkovač DUOPROB

841

FT-NIR spektrometr

795

SAP-FLOW + senzory

126

Datalogery

25

Kapilární elektroforéza

3820

Přenosná sonda HQ

35

Sada nádob pro chov bráněnek (likvidace odpadu)

52

Sonda HQ multi

40

Zařízení na bázi nanokapilární chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro
analýzu post-translačních modifikací, identifikaci a de-novo identifikaci proteinů a MS 23 987
kvantifikaci proteinů
Vozidlový počítač Advantech
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Atomový absorpční spektrometr

1733

Zvukoměr včetně příslušenství

600

Záznamník pohybu mobilních prostředků

15

Paměťový osciloskop pro záznam přechodových dějů

200

35

Generátor zvuku s měřičem kmitočtu

40

Analyzátor pro simultánní měření

250

Reometr

900

Kapalinový chromatograf

750

Plynový chromatograf

610

Kalorimetr

800

Titrační stanice s příslušenstvím

270

Přístroj pro stanovení TC, TOC, TIC

1 100

Střižný mlýn

320

Sušárna

55

Autokláv

220

Vakuová odparka rotační

65

Sterilizátor parní

150

Sada bezdrátových zapichovacích teploměrů

180

Systém pro mobilní řízení kompostárny

90

Infrakamera

240

Souprava vodoměrů s impulsním výstupem a čítačem impulzů

100

Ultrazvukový snímač výšky hladiny se záznamem dat

80

Indukční průtokoměr pro měření průtoku odpadních vod

110

Souprava pro měření světelných podmínek v porostu

x

Lanový stožár typ SWESite výšky 24 m na výzkumné ploše Němčice

x

Odovodňovácí tkáňový automat Leica TP 1020

x

zařízení pro lisování kompozitních materiálů a masivního dřeva

x

Formátovací pila C 2 Classic, příprava zkušebních vzorků

x

Kombinovaný stroj FS 41 CLASSIC, srovnávací a tloušťkovací frézka

x

Set pro měření deformací

x

iErudio -univerzální minizkušební zařízení s optickým vyhodnocením deformace

x

Resistograph - detekční vrtačka

x

HFM 436/6/1 Lambda - zařízení na měření tepelné vodivosti materiálů

x

Extraktor fexTRA 200 vario control

x

Klimatizační komora Memmert

x

Biohazard boxy 2x

x

3.2 Sdílení výzkumné infrastruktury
Sdílení výzkumné infrastruktury je jednou z možností zvyšování efektivity ve využívání špičkového přístrojového
vybavení. Současně je příležitostí pro větší rozvoj mezifakultní případně meziuniverzitní spolupráce v rozvoji vědy
a výzkumu. V roce 2012 v rámci řešení projektu centarlizovaného rozvojového programu Konsorcium vysokých
škol byla zpracovaná databáze špičkového přístrojového vybavení, které jsou odborné ústavy partnerských
univerzit ochotny nabídnout ke sdílení. Pro realizaci nabídkového katalogu obsahujícího i nacenění pracovních
operací a zavedení online objednávacího systému se v současnosti hledá vhodná grantová podpora.
V současné době je sdílena infrastruktura některých fakult v rámci běžné vědecké spolupráce. Budována jsou
společná pracoviště především s Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Firma Moravoseed s.r.o.
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smluvně využívá pro šlechtitelskou a semenářskou práci technologické zázemí pracoviště Mendelea Zahradnické
fakulty.

3.3 Informační infrastruktura
Informační podporu vzdělávacího procesu a zpřístupňování klasických tištěných i elektronických informačních
zdrojů zabezpečuje Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS), pracoviště Ústřední knihovna
a Informační centrum. Poskytované knihovnicko-informační služby spočívají v zajištění rovného přístupu ke
klasickým tištěným i elektronickým knihám a časopisům, v centralizovaném nákupu fondů, jejich katalogizaci
a evidenci v Souborném katalogu univerzity, ve zpracování rešerší, poskytování tuzemské i mezinárodní
meziknihovní výpůjční a výměnné služby, v zajištění přístupů do elektronických informačních zdrojů a jejich
propagaci. Ústav navíc buduje digitální knihovnu starých a vzácných knih.
Kvalitní informační zabezpečení vychází z potřeb a požadavků univerzity, je v souladu s jejími strategickými
záměry a respektuje potřeby a požadavky celé akademické obce. Zajištění informačních služeb bylo v roce 2011
výrazně ovlivněno projekty. Pro nezbytnou podporu v příštích letech byl v rámci operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace podán projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY CZ.1.05/3.2.00/12.0227, ve kterém je
univerzita řešitelem, v dalších 4 projektech je spoluřešitelem. Cílem je zabezpečit dostupnost vědeckých
informačních zdrojů, jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckých
výsledků.
Celkový fond univerzitní knihovny k 31. 12. 2012 obsahoval 406 tis. knihovních jednotek, přírůstek činil 8 426
fyzických jednotek, bylo registrováno 7 733 uživatelů a provedeno 59 449 absenčních výpůjček.

Pro zajištění informační infrastruktury bylo vynaloženo celkem 8 077 tis. Kč v tomto členění:

Časopisy
Knihy a ostatní dokumenty
Elektronické informační zdroje
Celkem

4 555
1 900
1 552
8 007

Knihovní fond je průběžně doplňován především nákupem, interními povinnými výtisky z vydavatelství univerzity,
výměnou za vědecké časopisy a dary.
Pro samostatnou práci studentů je v sedmi studovnách k dispozici celkem 385 studijních míst (30 studentů/stud.
místo), z toho 125 je vybaveno počítačem, ve volném výběru je vystavených 47 600 knihovních jednotek.
Všechny prostory knihovny a studoven jsou pokryté bezdrátovou sítí.
Elektronické informační zdroje jsou dostupné na všech počítačích univerzity včetně detašovaných pracovišť. Do
všech databází je v souladu s licenčními podmínkami umožněn zabezpečený vzdálený přístup.
V metavyhledávači 360 Search lze prohledávat všechny zdroje v jednom vyhledávacím rozhraní. V roce 2011
byly dostupné tyto zdroje:
plné texty časopisů: ScienceDirect Freedom Collection, SpringerLink Journals, InterScience Journals, v rámci
platformy EBSCO zdroje Academic Search Premier a Business Source Premier, dále SourceOECD Periodicals,
BioOne I a II. Seznam všech online dostupných titulů zahrnuje Elektronická knihovna časopisů.
Databáze používané pro hodnocení vědy a výzkumu: Web of Science, Journal Citation Report a SCOPUS.
Oborové databáze EconLit, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts,
plnotextový zdroj 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. Pravidelně jsou sledovány statistiky využívání, které tvoří důležitou zpětnou
vazbu pro další pokračování licence. Informační centrum a Ústřední knihovna zajišťují pravidelné přednášky
a instruktáže, aktivně propagují poskytování informačních zdrojů pomocí otevřeného publikování (Open Access).
Je vytvořen e-learningový kurz a webová sekce Podpora vědy a výzkumu. Obě pracoviště se aktivně zapojily
do kontroly publikací vědeckých a akademických pracovníků univerzity odesílaných do RIV.

3.4 Vlastní ediční činnost univerzity
Ediční středisko ÚVIS zajišťuje pro všechny fakulty univerzity, pro potřeby vysokoškolského ústavu a pro
celoškolská a rektorátní pracoviště tyto činnosti:
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-

vydávání a distribuci skript, vysokoškolských učebnic, studijních opor, studijních programů, sborníků
a brožur

-

tisk provozních materiálů, reprezentativních a příležitostných tisků

-

tisk posterů až do formátu A0, informačních letáků, pozvánek, vizitek

-

předtiskovou přípravu a vydávání následujících vědeckých časopisů

-

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

-

Edice Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

-

Beskydy

-

propagaci a prodej skript v prodejně, prodej skript na fakturu

-

poskytuje operativní tiskové práce pro žadatele z řad zaměstnanců univerzity včetně zhotovování obálek
a vazeb na vytištěné nebo přinesené materiály

Legislativně je vydavatelská činnost vymezena zákonem č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání
periodického tisku (tiskový zákon) včetně pozdějších změn, zákonem č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích
a zákonem č. 121/2000Sb o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským včetně pozdějších
změn, vyhláškou MK ČR č. 182/2001 Sb. o příjemcích povinného výtisku periodického tisku, vyhláškou MK ČR č.
156/2003 Sb o příjemcích povinného výtisku neperiodických publikací.
Svou činnost Ediční středisko vykonává na základě živnostenských listů v oboru vydavatelské a nakladatelské
činnosti a vázání a konečného zpracování knih a dalších tiskovin, na základě registrací periodického tisku na
Ministerstvu kultury ČR, má právo přidělovat číslo ISBN neperiodickým tiskovinám.
Ediční středisko je členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů, pravidelně se zúčastňuje knižních veletrhů,
odborných konferencí a seminářů. Propagací vlastní produkce zprostředkovává seznámení široké odborné
i laické veřejnosti s vědeckým a pedagogickým potenciálem Mendelovy univerzity v Brně.
Činnost Edičního střediska je koordinována Radou pro ediční a audiovizuální činnost řízenou prorektorem pro
pedagogiku a složenou ze zástupců fakultních edičních a audiovizuálních komisí a řízena vedoucím Ústavu
vědecko-pedagogických informací a služeb. ES spolupracuje s redakčními radami časopisů (Acta Universitatis,
Edice Folia, Beskydy). Je vydavatelstvím s vědeckou redakcí. Pravidla pro vydávání publikací jsou stanovena ve
Směrnici č. 2/2008 pro ediční a audiovizuální činnost. V rámci přípravy nových projektů Institucionálního
rozvojového programu byla na univerzitě intenzivně diskutovaná budoucnost Edičního střediska. Pro rok 2013 byl
uložen úkol provést transformaci tohoto pracoviště na Vydavatelství MENDELU.
Vydávání monografií
V roce 2012 bylo celkem přiděleno 99 čísel ISBN: 23 titulů skript, 3 monografie v edici Folia Universitatis, 1 ks
online titul, 72 titulů sborníků z pořádaných konferencí, z toho v ES se vytisklo 34 titulů (3 551 stran, náklad 4 765
svazků).
Kromě vědeckých monografií vydává MENDELU další odborné publikace. Jsou to brožury o více než 5ti
potištěných stranách spojených vazbou a nesplňující nárok na přidělení ISBN, např. závěrečné zprávy, materiály
do výuky, programy z konferencí, programy pro přijímací řízení fakult, administrativní materiály. Ve srovnání
s rokem 2011 (128 titulů, 15 139 stran, 7 561 svazků) značně vzrostl objem těchto tisků (181 titulů, 488 319 stran,
19 199 svazků), které jsou určeny převážně pro vnitřní potřebu univerzity.

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Mezinárodní vědecký časopis Mendelovy univerzity v Brně, který zveřejňuje a propaguje výsledky výzkumu
univerzity. Je zařazen do seznamu recenzovaných periodik MŠMT a do databáze SCOPUS. Podle Metodiky
hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2010 a 2011 článku v tomto časopise přísluší 12 bodů.
V současné době časopis prochází evaluačním procesem vydavatelství Thomson Reuters, který zatím nebyl
ukončen a je naděje získat impact factor. Prudce stoupá zájem o publikování, což se promítá do většího rozsahu
jednotlivých čísel a sedmi čísel v ročníku.
Vydávání vědeckého časopisu univerzity Acta Universitatis Mendelianae Brunensis je realizováno v optimální
periodicitě šestkrát ročně. Časopis Acta Universitatis indexuje 50 bibliografických databází (od roku 2006 je
rovněž v databázích SCOPUS a EM-BASE); je rozesílán do 41 zemí, rovněž včetně Asie, Severní a Jižní
Ameriky, Austrálie; též do databázových center CAB International Velká Británie, Zoological Records Velká
Británie, Plant Science Library Velká Británie, Elsevier BV Nizozemí, Chemical Abstract Service USA. Výměnou
za ACTA získáváme bezplatně 183 českých a zahraničních vědeckých časopisů z evropských států (Rakousko,
Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie, Finsko, Polsko, Slovensko, Rusko, Řecko aj.),
ale i z Asie (Japonsko, Indie, Čína aj.) a Severní a Jižní Ameriky (USA, Kanada, Argentina, Venezuela, Mexiko
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aj.). V současné době časopis zaznamenal výrazný kvalitativní posun – je předmětem evaluace pro přiznání
impakt faktoru.
V roce 2012 se zvýšil zájem o publikování v tomto časopise rozsah čísel se zvýšil na osm čísel v ročníku. Celkem
bylo zveřejněno 326 vědeckých a výzkumných článků (t.j. 75% doručených rukopisů). Vyrobeno bylo 1 135
svazků, 2 930 stran, z toho 1 062 v barevných, finanční náklad na tisk činil 379 273 Kč. Průměrná cena za jeden
výtisk je 330 Kč. Počet vydávaných kusů se u jednotlivých čísel lišil, č. 1 - 162 ks, č. 2 - 211 ks, od čísla 3 byl
snížen náklad na 127 ks výtisků. Tištěný výtisk nedostávají autoři a členové redakční rady, byl snížen počet kusů
určených pro meziknihovní výměnu - výrazná úspora nákladů na tisk. Z částky ušetřené za tisk se ke konci roku
2012 uhradily prostředky na tvorbu virtuálního serveru odpovídajícího vědeckému časopisu současné úrovně
a předplatilo zpracování článků v souladu se zásadami přidělování DOI a službou CrossRef, celkem 127 tis. Kč.
V rozpočtu Edičního střediska 2012 bylo pro výrobu Acta Universitatis alokováno 550 tis. Kč, ze kterých se
vyčerpalo 507 tis. Kč.

Tabulka 12 Rozsah časopisu za posledních 6 let
roky

počet článků

počet stran

2007

127

1 242

2008

186

1 704

2009

150

1 404

2010

238

2 302

2011

309

2 634

2012

326

2 930

Folia Univerzitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Edice je registrována jako periodikum, jednotlivá čísla jsou monotématické recenzované monografie s přiděleným
ISBN.

Tabulka 13 Publikace monografií Folia Universitatis v roce 2012
Fakulta

Počet titulů

Počet stran

Náklad

Výrobní náklady

celkem
AF

2

118

310

26 753

ZF

1

156

100

18 444

Celkem

3

274

410

45 197

Beskydy (The Beskids Bulletin)
Časopis publikuje recenzované vědecké práce zaměřené na celé území Beskyd a další horské lesní ekosystémy
v Evropě. Navazuje na Zpravodaj Beskydy, vydávaný od r. 1988. Časopis vychází 2x ročně.
Číslo 1/12: zveřejněno 8 článků - 86 stran, 110 svazků
Číslo 2/12: zveřejněno 8 článků -186 stran, 110 svazků
Od roku 2009 vydává Agronomická fakulta v péči Ústavu aplikované a krajinné ekologie recenzovaný elektronický
vědecký časopis EUROPEAN COUNTRYSIDE (stránka časopisu je umístěna na serveru VERSITA). Cílem
časopisu je profilovat se jako vědecké periodikum s náročným recenzním řízením.

4 Spolupráce MENDELU s externími partnery
4.1 Účast ve vědeckých společnostech
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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. Mírný
pokles počtu zastoupení v odborných institucích klasifikoval univerzitu přibližně na úroveň roku 2009. Menší počet
reprezentací je ale vyvažován prohloubením intenzity spolupráce v zastoupených vědeckých společnostech,
radách nebo grantových komisí.
Z členství ve významných společnostech a sítích v České republice i v zahraničí standardně uvádíme například
společnosti: American Botanical Society, European Society for Agronomy (ESA), European Society for New
Methods in Agricultural Research (ESNA), International Society of Soil Science, European society for soil
conservation, členství ve výboru a společnosti Eucarpia, Gesellschaft für Pflanzenbau, výbor European association for the promotion of research into dynamic behaviour of materials and its applications, World´s Poultry
Science Association, Evropská komise výživy drůbeže při WPSA, Deutsche Phytomedizinische Geselschaft,
Socie-tas europaea lepidopterologica, Sociedad hispano – luso americana de lepidopterologia, Deutsche
Gesellschaft für Qualitätsforschung (Pflanzliche Nahrungsmittel), International Society of Arboriculture, European
Arbori-culture Council, European Association of Anthropology, International Association of Wood Anatomist, European Comission Science, Research and Development Brussels, European Council for Business Education, International Society for Environmental Ethics, European Society for Rural Sociology, International Society of Tropical
Forestres (IUFRO), International Association for Landscape Ecology (IALE), European Council of Landscape
Architecture Schools (ECLAS), UNISCAPE (Network of Universities especially dedicated to the implementation of
the European Landscape Convention), Světová asociace pro výzkum a aplikaci případových studií (WACRA),
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), AMF (americká asociace matematiků), Academy of
Management, International Atlantic Economic Society (IAES), European Accounting Association, International
Fiscal Association, European Council for Business Education (ECBA), Institute for international reserarch,
European Association of Tax Law Professors (EATLP), American Institute for. Central European Legal Studies,
European Association of Agricultural Economists (EAAE), BFWL Vienna, European association for the promotion
of research into dynamic behaviour of materials and its applications, (EURODYMAT), TechNet Aliance, American
Society of Plant Biologists, European Society for New Methods in Agricultural Research, International Association
for Plant Tissue Culture and Biotechnology, International Plant Growth Substances Association, Österreichische
Grünland Gesellschaft, Asociacion Mundial de Ingenieros Agronoms, Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft,
Deutsche Gesellschaft für Pflanzenernährung, Gesellschaft für Pflanzenzüchtung, Gesellschaft für
Pflanzenbauwissenschaften e.V., European Weed Research Society (EWRS), European Association for Potato
Research, Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, FAO/CIHEAM –
Lowland Grasslands Sub-Network, Societas europaea lepidopterologica, Sociedad hispano – luso americana de
lepidopterologia, International Fertiliser Society, International Federation of Automatic Control (IFAC),
International Commission of Agricultural Engineering (CIGR), EUCARPIA, European Society of Agricultural
Engineers (EurAgEng), Brazilian Soil Science Society, International Soil Tillage Research Organization (ISTRO),
American Geophysical Union, European Map of Intergenerational Learning, European University Continuing
Education Network (EUCEN).
ČR: Česká společnost ekonomická, Česká akademie zemědělských věd, VŠ EUNIS CZ, Česká marketingová
společnost, Česká společnost pro mechaniku, Česká logistická společnost, Společnost pro pracovní právo,
Asociace pro hospodářskou soutěž, Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, Jednota českých
matematiků, Česká bioklimatologická společnost, Česká lesnická společnost, Česká komora architektů, Česká
společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Asociace vysokoškolských poradců, Českomoravská
psychologická společnost (ČMPS), Česká pedagogická společnost, Česká asociace pedagogického výzkumu,
Česká gerontologická a geriatrická společnost, Česká lékařská společnost JEP, Certifikační rada Společnost pro
projektové řízení, Magnanimitas (sdružení pedagogických a vědeckovýzkumných pracovníků zabezpečujících
rozvojové a školící aktivity), Národní konsorcium sítě ReferNet.

4.2 Spolupráce s aplikační sférou
Pracoviště univerzity spolupracují s praxí velmi úzce a intenzivně v rámci vědecko – výzkumných projektů,
projektů smluvního výzkumu i v rámci širší pedagogické a tvůrří práce. Všechny součásti univerzity považují
transfer znalostí za nedílnou součást poslání vysokého učení.
V posledních letech významně stoupá aktivní zapojování významných odborníků z praxe do výuky, a to na všech
stupních vzdělávání. Externí pracovníci z praxe se spolupodílejí na inovaci a tvorbě koncepce pregraduálních
i postgraduálních studijních programů jako členové oborových rad, vědeckých rad fakult, ICV a univerzity, komisí
pro státní závěrečné zkoušky. Pracovníci univerzity na druhé straně působí v celé řadě odborných společností,
profesních sdružení a komor nebo poradních orgánech státní správy.

4.2.1

Nejvýznamnější partneři a projekty spolupráce
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Uvést kompletní seznam všech partnerů a projektů spolupráce přesahuje možnosti a rozsah této zprávy. Pro
zpracování níže uvedeného seznamu byl provedený pouze informativní výběr, jehož cílem je dokumentovat šíři
odborného záběru spolupráce.
-

EUNIS.CZ - vytváření prostoru pro výměnu informací v oblasti Univerzitního informačního systému
a efektivních podmínek licenčních řešení.

-

Společnost pro moderní zemědělství, Společnost Fair Trade, Svaz podnikatelů zemědělství –
poradenská a přednášková činnost

-

Agrární komora ČR – spolupráce při zpracování návrhů souvisejících s agrární politikou a při analýzách
českého zemědělství, přednášková činnost

-

Zemědělský svaz ČR – spolupráce při analýzách zemědělských podniků

-

UZEI Praha – spolupráce v oblasti oponentních řízení výzkumných projektů a v přípravě priorit
excelentního zemědělského výzkumu

-

Asociace ČR – „Voda v krajině“ – garance sekce Lesy a voda

-

UE-ČR Platforma – „Voda“ – projektová činnost – ochrana vodních zdrojů

-

LČR – program 2010 – koncepce a řešení veřejného zájmu v lesích

-

ÚHÚL - koncepce výkonu státní správy – Lesy a voda

-

Lesy m. Hradec Králové – koncepce městských lesů Hradec Králové

-

FSC ČR – certifikace lesů ČR – environmentální sekce

-

AOPK ČR – plány péče ZCHÚ a území NATURA

-

KPMG Česká republika, Ernst & Young, Audit Brno, DELOITTE a Havel, Holásek a Partners s.r.o.

-

Wotan Forest, a.s. - Využití Užitného vzoru „ Prostředek pro zvýšení únosnosti vodou přesycených
lokalit“,

-

Lesy České republiky, s.p - Uplatnění certifikované metodiky zpracované v rámci řešení výzkumného
projektu GS LČR 1/2003 „Revitalizace půdního prostředí valů v 7.LVS Krušných hor s návrhem dalších
opatření pro obnovu lesa.“ Uplatnění certifikované metodiky „Metodika postupu přípravy odstraňování
klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku. Uplatnění certifikované metodiky
„Metodika stanovení biomasy kleče jako podklad pro realizační projekty jejího odstranění“. Uplatnění
certifikované metodiky „Metodika sledování vitality lesních ekosystémů vystavených suchu k podpoře
trvale udržitelného lesnictví“.

-

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. - uplatnění specializovaných map (Ústav lesnické botaniky, typologie
a geobiocenologie)

-

spolupráce formou společného výzkumu v rámci projektů Inovační voucher (fa Falconry, Kozmice; Pasič,
Dolní Životice), spolupráce v oblasti vývoje nových technologií (fa Agrufrukt družstvo Hustopeče; SVP
Frenštát pod Radhoštěm), testování nových přípravků a pěstebních technologií (fa AGRO CS, Česká
Skalice; ARBOEKO, Obříství), spolupráce v oblasti monitoringu stresů a přístrojové techniky pro
sledování abiotických faktorů (AMET Velké Bílovice; ČHMU, pobočka Brno), sledování vlivu stresových
faktorů na vývoj travních porostů a výsadbu dřevin (Slovácký statek, Ratíškovice, AGROSTIS, Rousínov;
VUP Troubsko)

-

firma B. Escande - smluvní množení nových odrůd meruněk na základě licenčních práv

-

Lovochemie, a. s., Duslo, a. s., Fertistav, a. s., TIMAC AGRO CZECH s. r. o., AGROFERT HOLDING,
a. s. – testování nových druhů hnojiv

-

Rybníkářstvím Pohořelice, a. s., Kinského rybářství, a. s. - hodnocení vlivu klimatických změn na
hospodaření těchto subjektů

-

Rybářství Třeboň Hld. a. s., Rybářství Hodonín, s. r. o. a ESOX – Štičí líheň Tábor, s. r. o. odborná
spolupráce

-

KrmiMo, spol. s r. o., Tetčice; VKS Pohledští Dvořáci, a. s., Havlíčkův Brod; VKS PaP, a. s. Újezd u Brna
a Výroba krmiv, spol.s r. o., Stříbrné Hory, Agrico Třeboň - konzultační činnost v oblasti výroby krmiv pro
ryby

-

ADAST Adamov, s. r. o – konzultační činnost

-

Pivovar HOLBA, a. s. Hanušovice, Ardanas, PMS Přerov, a. s. – výzkum, vývoj

-

splupráce s prodejci techniky, kdy zapůjčené stroje jsou ověřovány v poloprovozních a provozních
podmínkách. V některých případech se spolupráce zaměřuje na návrh a realizaci úpravy strojů nebo na
výrobu funkčního vzorku stroje
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-

Škoda Auto, a. s. – výzkum v oblasti konstrukce, tvorba metodik zkoušení

-

Zetor Tractors, a. s. – spolupráce ve výzkumu a vývoji traktorů

-

TÜV SÜD Czech, s. r. o. – realizace zkoušek vozidel pro homologační řízení

-

Agrotec, a. s. – zkoušení traktorů

-

IDEAL – Trade Servis, spol. s r.o. – spolupráce v oblasti hodnocení životnosti povrchové ochrany
kovových materiálů se společností

-

Agromotor, s. r. o. Velké Meziříčí v oblasti technologie renovací – formou konzultací k vytipovaným
problémů

-

Agri CS, a. s. – výzkum a zkoušení traktorů v oblasti tahových vlastnost

-

NEKOR, s. r. o. – konzultační a poradenská činnost v oblasti protikorozní ochrany, konzultace BP a DP

-

HTH Brno – vývoj a konstrukce zařízení v oblasti metalografie a fraktografie,

-

Farmet, a. s. – konstrukce zemědělských strojů, korozní poradenství, DP a DisP

Poznámka: více o spolupráci s aplikační sférou ve zprávách o vědecko – výzkumné činnosti fakult
MENDELU

4.2.2

Spolupráce s regionem

Spolupráce brněnských vysokých škol s Magistrátem města Brna je podpořena na smluvní bázi, jejímž výsledkem
bylo 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). K této aktivitě se později připojila spolupráce v rámci Regionální inovační
strategie.
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.
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. V roce 2012 probíhaly intenzivní diskuse v rámci RIS o potřebě užší spolupráce v rámci transferu
technologií. Ochota spolupracovat v rámci přenosu znalostí byla potvrzena přípravou Memoranda o porozumění,
jehož signatáři budou univerzity (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, MENDELU, Veterinární
a farmaceutická univerzita), Statutární město Brno a Jihomoravský kraj.
Další významné aktivity:
-

Jihomoravský kraj – spolupráce v rámci Jihomoravského inovačního centra (JIC), Regionální inovační
strategie (RIS), Jihomoravského centra mezinárodních mobilit (JCMM), Moravian Science Centre,
Multifunkčního centra zámek Lednice, oblast ochrany přírody a krajiny – účast na pořádaných
seminářích, konzultace nové legislativy, rozbor řešení praktických problémů, lesnická strategie,
spolupráce v oblasti analýzy kvality života v regionech z pohledu přírodních, sociálních a kulturních
a environmentálních zdrojů, analýz ekonomické výkonnosti regionů, demografických a statistických
analýz

-

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu – projekt Středoškolská odborná činnost

-

Moravskoslezský kraj - Revize maloplošných zvláště chráněných území
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-

Statutární město Brno – spolupráce v rámci JIC a RIS

-

Ministerstvo zemědělství - tematická sekce „ sucho „ – vodní režim krajiny, Národní lesnický program –
sekce KA 3, 12, 13, 17 – státní lesnická politika, odborný doprovodný program Silva Regina

-

Ministerstvo životního prostředí – sekce ochrany přírody a krajiny – funkční potenciály lesů, konzultační
spolupráce v oblasti obecné ochrany krajiny

-

Ministerstvo pro místní rozvoj – sekce turistického ruchu a rozvoje – optimalizace rekreačního využití
krajiny, odborná spolupráce v oblasti územního plánování

-

Úřad průmyslového vlastnictví – školení pracovníků MENDELU

-

Státní rostlinolékařská správa – odborná spolupráce

-

ÚKZÚZ - doporučování odrůd pšenice a ječmene

-

Regionální poradenská agentura Brno – spolupráce v oblasti poradenství a přednáškové činnosti

-

42 SOŠ a SOU – spolupráce v realizaci praxí ve studijním programu Specializace v pedagogice

-

LAPA SERVICE, s.r.o., Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí, SIVOP, s.r.o.,
TOSHULIN, a.s. – spolupráce v oblasti technického znalectví a expertního inženýrství

-

Česká společnost pro projektové řízení Česká republika – spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání
v projektovém managementu

-

MAS Pošumaví – spolupráce v oblasti rozvoje obcí a mikroregionů spadajících do MAS

-

Region Podluží – spolupráce v oblasti rozvoje obcí mikroregionu

-

Mikroregion Hranicko – spolupráce v oblasti rozvoje obcí mikroregionu

-

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu - spolupráce v oblasti rozvoje obcí mikroregionu

-

Lesy m. Brna – koncepce příměstských lesů města Brna

-

MAS Nad Orlicí – opatření na podporu rekreačního a hydricko-vodohospodářského potenciálu krajiny

-

MAS Živé Pomezí – Jevišovicko-Moravskokrumlovsko – vyhodnocování úspěšnosti opatření programu
LEADER +

-

GEOPARK Vysočina – konzultační činnost

-

CHKO Moravský kras – odborná a pedagogická spolupráce

-

GEOTEST Brno a.s. – odborná a pedagogická spolupráce

-

CDV v.v.i. - unifikace měřičských metod – zpřístupněná krajiny

-

Singltrek s.r.o. - cyklotrasy a cyklostezky a ve zpřístupnění krajiny

-

Geostar s. r. o. – geotechnika účelových komunikací

-

Ateliér FONTES s.r.o. – projekční činnost CAD

-

Jihočeský kraj - NP Šumava

-

ORP krajů ČR – poradenská činnost

-

Hornické muzeum Příbram, Archeologické centrum Olomouc, p.o. - Dendrochronologické datování
vzorků

-

Město Kroměříž, TIC Brno, Park v.o.s, Taiko a.s. – posuzování stavu vánočních stromů

-

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - studie nového arboreta, komplexní vyhodnocení půdních charakteristik

-

Městské lesy Rožnov, s.r.o. - audit na lesních majetcích města Rožnov

-

Statutární město Zlín, Statutární město Olomouc, Město Kroměříš, Město Tišnov, Obec Hlohovec –
odborné práce studentů

-

Statutárrní město Opava, Technické služby Hradec Králové, Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Provedení výchovných řezů stromů

-

Obec Mohelno, Dukovany, Senorady a Lhánice – problematika péče o dřeviny a významné krajinné
prvky zahrnující např. pomoc s přípravou podkladů k žádostem o dotace či vlastní realizaci
navrhovaných zásahů

-

Sdružení obcí Sokolov východ – spolupráce v rámci mezinárodního projektu Interreg IV C pod názvem
ReSource, řešení otázky revitalizace regionu po těžbě
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-

Centrální kompostárna Brno, SITA, a.s. (kompostárna, skládka) společný výzkum rozložitelnosti
bioplastů, TKO Štěpánovice

-

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. – odborná spolupráce v rámci rozvoje území BRDM, účast
v řídících strukturách o.p.s., odborné práce studentů (krajinářské studie)

-

Národní park Podyjí – odborné práce studentů (krajinářské studie)

-

Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. – výchovný řez listnatých stromů

-

Ředitelství silnic s dálnic ČR - Ošetření silničního stromoví

-

UHUL Brandýs nad Labem - Realizace expozice Silva Regina

-

Park Rochus, o.p.s. - Pedologický průzkum

-

Strojírna Novotný – studie vlivu pojezdu traktorů

Poznámka: více o projektech spolupráce v regionech je ve zprávách o vědecko – výzkumné činnosti fakult
MENDELU

5 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu
Internacionalizace univerzity v oblasti vědy a výzkumu zůstává nadále prioritou univerzity, spojenou zejména
s úsilím o tvorbu tzv. evropského výzkumného prostoru.
Podíl výzkumné spolupráce se zahraničními pracovišti ve výzkumných programech v roce 2011 činil v objemu
finančních prostředků 7,842 mil. Kč. v roce 2012 pak již více než 24 mil. Kč. Počet mezinárodních projektů
významně vzrostl (v roce 2012 na 30 projektů).
Nejvýznamnějším úspěchem v oblasti spolupráce se zahraničními institucemi je 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 DERREG Developing
Europe´s Rural Regions in the Era of Globalization (RNDr. Vaishar), pokračuje projekt ZF Sharka Containment
(prof. Krška). Započaty byly nové projekty Výzkum výroby bioplynu z netradičních biologicky rozložitelných
materiálů (6FP, koordinátor Ing. Vítěz) a Welfare, Wealth and Work for Europe (7FP, Ing. Rozmahel).
Mendelova univerzita nadále usiluje o vyšší a aktivní zastoupení v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, které vyhlašuje MŠMT ČR, tj. EUREKA, COST, KONTAKT, AKTION, INGO apod. Jedná se
o např. projekt:
KONTAKT: Vývoj metody hodnocení ročníkového vlivu na výnosnost trvalých travních porostů v podmínkách
Rakouska a České Republiky, Improvement of soil tillage technologies in Central Europe – exchange
knowledged, Vývoj metody pro Integrovaný systém sledování sucha, Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce
v oblasti šlechtění a introdukce rodů rodu Prunus, Taxonomické, evoluční a fotochemické otázky komplexu
Lonicera kamtschatica/coerulea jako genetické zdroje nového ovoce a potřeby, Rozvoj metod a studia stresového
metabolismu a genomiky v Číně a České republice
AKTION: Studium příjmu kadmia z půdy z hlediska vlivu na výnosově-kvalitativní parametry odlišných odrůd sóji,
Možnosti udržitelného opětovného využití městských brownfields v Brně a Grazu
INGO: Zapojení mladých vědeckých pracovníků MENDELU do výzkumných aktivit IUFRO – The Global Network
for Forest Science Cooperation, Zapojení ČR do výzkumných aktivit European Forest Institute (EFI), Zvýšení
ergonomické a uživatelské kvality sedacího nábytku
COST: Monitoring biofyzikálních parametrů a měření tolů v mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech,
Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu – efekt lesnické fytotechniky jako nástroje ke zmírnění účinku globální
změny, Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem, Trvale udržitelné hospodaření s dendromasou,
Biologie a rozšíření Dothistroma spp. v České republice, Metody pracovních studií v oblasti dříví z probírkových
porostů využitelné pro energetické účely, Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního
organismu Phytophthora cactorum v ČR
EUREKA: Zvýšení ergonomické a uživatelské kvality sedacího nábytku,
CENTRAL EUROPE: Traditional and wild - Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social
and economic disparities in Central Europe, Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce
social and economic disparities in Central Europe,
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JEAN MONET: Dynamics of European Economic and Monetary Integration in the times of economic downturns,
European Union after Lisbon Treaty, Center of Excellence: Fiscal and Monetary Aspects of European, CEE
banking sector stability after the reformo f the European financial supervisit architecture.
Významné jsou však i individuální kontakty a společné řešení výzkumných projektů a také zahraniční odborná
spolupráce (bez oficiálního spolunositelství odpovědnosti za grantové projekty) se již stala potřebou kvalitního
výzkumu; pracoviště MENDELU spolupracují s významnými vědeckými ústavy a univerzitami v zahraničí,
především v SRN, Velké Británii, Švédsku, Rakousku, Itálii, Finsku a USA. Řada akademických pracovníků je
členem významných 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).
Významnou podporou internacionalizace vědecké práce jsou rovněž zahraniční výměny v rámci mezinárodních
vzdělávacích programů ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS, Visegrad apod.

5.1 Zapojení pracovníků MENDELU do vědeckých rad zahraničních institucí
Tabulka 14 Zapojení pracovníků do zahraničních institucí
Vědecká rada

počet

Assam University, Indie

1

Deutsche Gesellschaft für Qualitätsforschung (Pflanzliche Nahrungsmittel) a Eurofin Working
group Plums and Prune (Norsko)

1

FA STU Bratislava

1

FEM SPU Nitra

2

FEP BVŠP Bratislava

1

FEŠRR SPU Nitra

2

FZKI SPU Nitra,

3

Lesnícky výskumny ústav Zvolen (Národné lesnícke centrum)

1

OR PGS – FZKI SPU Nitra

1

SPU Nitra

1

Universita Novi Sad, Srbsko

1

VÚEPP Bratislava

1

5.2 Zapojení pracovníků MENDELU do redakčních rad tuzemských a zahraničních
časopisů
Zastoupení pracovníků univerzity v odborných institucích a společnostech se v roce 2012 ve srovnání s rokem
2011 celkově výrazně zvýšilo. Tento vzestup se týká tuzemských institucí, zastoupení ve vědeckých
společnostech v zahraničí zůstává prakticky na stejné úrovni, s výjimkou výrazného zvýšení členství
v zahraničních redakčních radách.

Tabulka 15 Zapojení pracovníků do tuzemských redakčních rad
Redakční rada tuzemského časopisu

počet

Acta pruhoniciana

1

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

10

Agricultural Economics

1
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Central European Journal of Energetic Materials

1

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

1

Dřevařský magazín

1

European Countryside

4

Folia Oecologiga

1

Folia Universitatis

1

Horticultural Science

1

IT Systems

1

Journal of biochemical technology

1

Journal of Forest Science

6

Journal of Landscape Ecology

5

Journal of Landscape Management

3

Komunální technika

1

Kvasný průmysl

1

Lesnická práce

3

Marketingová panoráma

1

Moravian Geographical Report

1

Plant Protection Science

2

Redakční rada Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

1

Scientific Journals International

1

Sensors

1

Stavební partner

4

Studies and Reports, Taxonomical Series

1

Thayensia

1

The Beskids Bulletin

2

Tree Physiology

1

Vědecké práce VŠÚO Holovousy

1

Veronica

3

Veřejné zadávání

1

Wood Research

1

Zahradnictví

1

Zemědělská ekonomika

1

Zpravodaj Čs. Bioklimatologické společnosti

1

Zprávy lesnického výzkumu

1

Tabulka 16 Zapojení pracovníků do zahraničních redakčních rad
Redakční rada zahraničního časopisu
Acta agriculturea Serbica (Srbsko)
Acta horticulturae et regiotecturae Nitra (Slovensko)
Agriculture - Agriculture of the Future, University Craiova, Romania
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Central European Journal of Energetic Materials
Croatian Journal of Forest Engineering
Europe Journal of Horticultural Science (Německo)
International Review on Public and Non Profit Marketing
Journal of Biochemical Technology
Journal of Regional Development, Law Review, Annals of the Konstantin Brancusi University
Microlepidoptera of Europe (Stenstrup, Dánsko)
Microlepidoptera of Europe, Stenstrup, Dánsko
Mitteilungen Klosterneuburg (Rakousko)
Pflanzenbauwissenschaften (Ulmer, Stuttgart, SRN)
Pflanzenbauwissenschaften (Ulmer, Stuttgart, SRN)
Pitomnik & častnij sad
Plant Protection Science
Polskie Pismo Entomologiczne
Polskie Pismo Entomologiczne
Scientific Journals International
Sensors

5.3 Mobility pracovníků v rámci zahraničních projektů
Tabulka 17 Zahraniční výzkumné mobility
Program

vyslaní

přijatí

Erasmus učitelská mobilita

19

13

Erasmus IP programy

3

Erasmus Multilateral

8

Jean Monnet

3

Rozvojové projekty

2

CEEPUS

2
1

VC VaV

28

INGO II

15

COST

4

MZE NAZV

12

TAČR

4

Somopro

2

MF EPH norsko

3

GAČR

5

MPO TIP

2

OPVK

150

32
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Ostatní

120

17

6 Hodnocení kvality vědecko – výzkumné práce a kariérní růst
Hodnocení kvality vědecko - výzkumné činnosti probíhá na univerzitě v souladu s Metodikou hodnocení výsledků
výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (pro rok 2012). Současně se při hodnocení
VVI postupuje dle směrnice č. 7/2012 - Kariérní řád (článku II).
Na odborných ústavech fakult je proporcionálně realizován jak základní, tak aplikovaný výzkum a jeho kvalita se
kontinuálně zvyšuje v obou oblastech, což lze doložit:
-

zvyšujícím se počtem původních vědeckých prací v odborných časopisech (zejména s IF) a monografií
s významným podílem původních vědeckých prací publikovaných v zahraničí

-

novými výstupy v podobě uplatněných certifikovaných metodik, patentů, užitných vzorů, funkčních
vzorků, průmyslových vzorů a prototypů v roce 2012

-

vysokým počtem úspěšně obhájených doktorských disertačních prací

-

standardní úspěšností při získávání projektů MŠMT, významných grantových agentur i rezortních
zakázek a také částečnou úspěšností v zapojování do mezinárodních projektů

Do získávání projektů a jejich řešení se iniciativně a efektivně zapojují všechny ústavy fakult. Je potěšitelné, že
na vzrůstající mezinárodní spolupráci, která dokumentuje zachycení hlavních trendů evropského i světového
výzkumu, se rostoucí měrou podílejí relativně mladé týmy výzkumných pracovníků se získanými zkušenostmi
z pobytů ve významných zahraničních výzkumných centrech, včetně nově habilitovaných docentů.
V dosahovaných výsledcích se sice projevují určité kvalitativní rozdíly, ty jsou však dány převážnou orientací
konkrétního pracoviště na základní nebo aplikovaný výzkum a částečně také náhodnými meziročními rozdíly
v souvislosti s individuálním zaměřením jednotlivých pracovníků a jejich nerovnoměrným zatížením výukou.
Při řešení projektů zaměřených na základní výzkum byly získány významné teoretické poznatky, z nichž řada
byla publikována v časopisech s vysokým IF a mají mezinárodní význam. Na úseku aplikovaného výzkumu byly
řešeny problémy aktuální pro současný rozvoj zemědělství a venkova, produkci kvalitních potravin a pro ochranu
přírody a krajiny. Řada dílčích problémů byla řešena na objednávku praxe a výsledky byly objednavateli
neprodleně využívány. Kvalita výstupů splňovala požadavky zadavatelů. V této souvislosti je také významná
rozsáhlá popularizace dosažených výsledků. Významná je aktivita pracovníků univerzity při zpracování
soudnoznaleckých posudků, odborných expertiz, recenzí původních vědeckých prací.
V rámci kontinuálního zajišťování kvality výzkumné činnosti kladou fakulty především důraz na aktivity
jednotlivých akademických pracovníků a výzkumných týmů odborných ústavů fakult jako řešitelů a spoluředitelů
významných výzkumných projektů, na kvalitu a množství publikačních výstupů (zejména články s IF, monografie,
certifikované metodiky, užitné vzory apod.) a na prezentaci výsledků výzkumu odborné a laické veřejnosti. Vnitřní
hodnocení výkonů pracovníků probíhá na všech součástech univerzity. Každá fakulta má svůj vlastní individuální
způsob evaluace pracovníků a ústavů.
Na úrovni ústavů probíhá vnitřní hodnocení vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovníků zejména podle
hodnocení dle RIV, formou pravidelných týmových setkání, řešením metodických problémů, přípravy programů
dalších výzkumných aktivit a přípravou prezentací výsledků a výročních závěrečných zpráv projektů. Na úrovni
fakult je individuální kvalita vědecko-výzkumné a odborné činnosti akademických pracovníků většinou hodnocena
uplatňováním kvalifikačních kritérií v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Excelentní
výsledky vědecké práce jsou na většině fakult odměňovány. Systém oceňování nejlepších výkonů je upravený
směrnicí nebo rozhodnutím děkana/děkanky.
Vnější hodnocení vědecko-výzkumné činnosti fakult probíhá kontinuálně vědeckou komunitou a odbornou
veřejností a odráží se především v citovanosti publikovaných výsledků (SCI), v ohlasech na vědecké a odborné
prezentace na tuzemských i zahraničních akcích a v diskuzích s externími odborníky a uživateli výsledků
aplikovaného výzkumu.
V krátkodobém horizontu bude systém zajišťování kvality akademických pracovníků fakult realizován kariérním
řádem univerzity zaměřeným především na oblast publikační, vzdělávací a vědecko-výzkumnou. Všechny složky
budou nedílnou součástí kvalifikačního růstu jednotlivých pracovníků, což se dále promítne do rostoucí
kvalifikační úrovně odborných ústavů univerzity. Lze předpokládat, že nově připravovaný kariérní řád (MŠMT)
a metodika hodnocení vědecko – výzkumné a umělecké činnosti (RVVI) přinese nový impulz do stávajícího
systému hodnocení výkonů.
Standardní systém evaluace je uplatňován u studentů doktorských programů v rámci jejich ročního hodnocení
v napojení na výplatu mimořádného stipendia.
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Jmenovaní profesoři v roce 2012:
doc. Ing. Dušan GÖMÖRY, DrSc., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor Pěstění lesa, VR LDF
MENDELU, 6. října 2011, podáno 24. ledna 2012, č.j. 1521/2012
doc. RNDr. Anna Preťová, DrSC., Agronomická fakulta, obor: Fyziologie rostlin, VR AF MENDELU, 18. dubna
2011, podáno 24. ledna 2012, č.j. 1522/2012
doc. Ing. René Kizek, Ph.D., Agronomická fakulta, obor: Zemědělská chemie, VR AF MENDELU 28. listopadu
2011, podáno 27. dubna 2011, č. j. 4357/2012-953
doc. Ing. Miloslav Pejchal, CSc., Zahradnická fakulta, obor: Zahradní a krajinářská architektura, VR ZF
MENDELU 1. června 2012, podáno 7. 11. 2012, č. j. 25229/2012-953
Promovaní čestní doktoři (doctor honoris causa) v roce 2012:
prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Prof. Kim Nasmyth, FRS

Habilitovaní docenti v roce 2012:
RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., Agronomická fakulta MENDELU, obor: Zemědělská chemie spis: Pokročilé
izolační, separační a detekční postupy v bioanalytické chemii, VR AF MENDELU 27. února 2012, účinnost
1. března 2012
Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Materiálové inženýrství dřeva spis:
Stavba dřeva jako východisko pro biologické a technické disciplíny, VR LDF MENDELU 16. února 2012, účinnost
1. března 2012
Ing. František Dařena, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta MENDELU, obor: Systémové inženýrství, spis:
Vybrané přístupy k dolování znalostí ze sociálních medií, VR PEF MENDELU 12. dubna 2012, účinnost 1. května
2012
Ing. Radomír Klvač, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Lesnická a dřevařská technika, spis:
Round Wood Haulage, VR LDF MENDELU 19. dubna 2012, účinnost 1. června 2012
Ing. Šárka Nedomová, Ph.D., Agronomická fakulta MENDELU, obor: Zpracování zemědělských produktů, spis:
Chování slepičích vajec při rázovém zatěžování, VR AF MENDELU 21. května 2012, účinnost 1. června 2012
Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta MENDELU, obor: Finance, spis: Možné přístupy
k uplatnění nových konceptů vykazování leasingů, VR PEF MENDELU 15. června 2012, účinnost 1. července
2012
Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta MENDELU, obor: Ekonomika a management, spis:
Aplikace principů komplexního managementu kvality v evaluaci destinace cestovního ruchu, VR PEF MENDELU
15. června 2012, účinnost 1. července 2012
Ing. Tatiana Kuťková, CSc., Zahradnická fakulta MENDELU, obor: Zahradní a krajinářská architektura, spis:
Květiny v Zahradní a krajinářské architektuře, VR ZF MENDELU 1. června 2012, účinnost 1. července 2012
Ing. Valerie Vranová, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Ekologie lesa, spis: Proteinogenní
a neproteinogenní aminokyseliny půd v terestrických ekosystémech, VR LDF MENDELU 11. října 2012, účinnost
1. listopadu 2012
Ing. Petr Bližkovský, Ph.D., (Odbor ekonomicke a regionalni politiky, Generalni sekretariat Rady EU) Provozně
ekonomická fakulta MENDELU, obor: Ekonomika a management, spis: Are we living in the converging world?
Regional disparities and convergences from the global perspective, VR PEF MENDELU 11. října 2012, účinnost
1. listopadu 2012
Ing. Jana Turčínková, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta MENDELU, obor: Ekonomika a management, spis:
Segmentace spotřebitelů na maloobchodním trhu potravin v České republice, VR PEF MENDELU 11. října 2012,
účinnost 1. listopadu 2012
Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D., Agronomická fakulta MENDELU, obor: Zemědělská chemie, spis: Chemické formy
rtuti, VR AF MENDELU 26. listopadu 2012, účinnost 1. prosince 2012
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6.1 Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na postdoktorandských pozicích
Pro studenty doktorských studijních programů využívají fakulty několik motivačních a podpůrných nástrojů.
Základním nástrojem jsou mimořádná stipendia, která jsou poskytována doktorandům za významné výsledky
tvůrčí činnosti na návrh školitele či vedoucího ústavu. S podporou tvůrčí činnosti souvisí i udělování mimořádných
stipendií za účast na zahraničních či domácích konferencích. Tato stipendia mají charakter pokrytí nákladů
spojených s účastí na konferenci, neboť studenti bez pracovního úvazku na MENDELU si tyto náklady musí
hradit sami.
Mezi podpůrné nástroje patří rovněž projekty specifického výzkumu (respektive IGA), které jsou určeny na
podporu výzkumné činnosti studentů a představují pro studenty doktorského studia významnou pomoc a podporu
v řešení jejich disertačních prací. V neposlední řadě je používáno i motivační stipendium spojené s absolvováním
státní doktorské zkoušky, případně i s obhájením disertační práce v rámci standardní doby studia, které uděluje
většina fakult. Toto stipendium může činit až 15tis. Kč, a je udělováno na základě návhu školitele především těm
studentům, s nimiž fakulty počítají jako s perspektivními pracovníky. Motivaci doktorandů poněkud snižuje fakt, že
stále menší procento z nich má možnost získat na univerzitě po úspěšném ukončení studia pracovní úvazek.
Činnost doktorandů, především cesty doktorandů a jejich účast na konferencích je navíc podpořena z projektů
OP VK osa 2.2 a 2.4. Řada doktoradů je zaměstnána na projektech OP a to jak na adminstrativních pozicích, tak
i na pozicích vědeckých z projektů OPVK 2.3 Lidské zdroje ve vědě a výzkumu.
V roce 2012 bylo promováno 63 absolventů doktorských studijních programů.
Problematika post-doktorandských pozic je na PEF, LDF, AF a ZF řešena v rámci univerzitních projektů OP VK
a dále v rámci projektu Lidské zdroje ve vědě a výzkumu na PEF. V roce 2012 byla tato pozice oficiálně
zavedena do kariérního řádu a do katalogu prací. Post-doktorandským pobytům je dávána na uvedených
fakultách zásadní priorita jako základnímu článku vědeckého výzkumu.

6.2 Realizované nebo připravované inovace doktorských studijních programů
Stávající podoba doktorských studijních programů na PEF po jejich reorganizaci v roce 2009 přináší velmi
pozitivní výsledky. Kvalita disertačních prací se díky užší spolupráci doktorandů s Výzkumným centrem PEF
zvyšuje a přes vyšší neúspěšnost studentů (zejména v prvních ročnících) se daří eliminovat nadměrné
prodlužování studia, ke kterému dříve poměrně běžně docházelo. Významnou inovací bude zavedení ECTS i na
doktorském studiu, které PEF připravuje nejpozději v průběhu roku 2014, ovšem již v roce 2013 započne příprava
implementace tohoto systému.
Na základě podnětu Akreditační komise byly v průběhu roku 2012 rozšířeny oborové rady programů "Ekonomika
a management" a "Hospodářská politika a správa" o další habilitované pracovníky z řad zaměstnanců PEF.
V roce 2012 byla zpracována Souhrnná analýza doktorských studijních programů a oborů uskutečňované na AF,
LDF a ZF MENDELU v rámci kontroly doktorského studia pracovníky akreditační komise. V případě potřeby
budou v roce 2013 provedeny úpravy doktorského studia na základě doporučení kontrolní komise.
O doktorské studium je dlouhotrvající zájem. Úspěšnost studia je různá, pohybuje se kolem 50%. Počet
úspěšných obhajob má stoupající tendenci. Počet prací předkládaných v AJ je dosud poměrně nízký, je ale
zřejmý stoupající trend jako důsledek tlaku na internacionalizaci vědy a výzkumu. Prioritou univerzity je zvyšování
kvality a internacionalizace doktorského studia jako prostředek jeho otevření a následné standardizace kvality
výstupů doktorského studia z hlediska chápání PhD. titulu v zahraničí. Z hlediska publikačních výstupů je prioritní
pozornost věnována kvalitě časopisů, ve kterých jsou publikovány výsledky dizertační práce.

7 Autoevaluace vědecko – výzkumné činnosti na univerzitě
Silné stránky


dlouholetá tradice specializovaného výzkumu (zemědělství, potravinářství, lesnictví a dřevařství,
podniková ekonomika, rozvoj venkova, zahradnictví a zahradní a krajinářská architektura) a z ní
vyplývající image univerzity



dlouholetá spolupráce s tématicky podobně orientovanými univerzitami a vědeckými pracovišti
v tuzemsku i v zahraničí



vysoká odborná úroveň řady akademických pracovníků a jejich uznání ve vědecké komunitě i odborné
veřejnosti



vysoká diverzita výzkumných témat, zvyšování interdisciplinarity ve výzkumu
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realizace výstupů aplikovaného výzkumu prvovýrobci a zpracovateli



zvyšující se participace zahraničních expertů ve výzkumných projektech na univerzitě



zvyšující se podpora mladých výzkumných pracovníků a jejich motivace pracovat v excelentních týmech



zavádění kritérií kvality a excelence do koncepce a motivačních nástrojů podpory systematického
rozvoje vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti pracovníků univerzity přispívající k inovaci vědecké,
výzkumné a vývojové práce,



systematické využívání spolupráce se zahraničními akademickými pracovníky hostujícími na na
univerzitě pro rozvoj vědy a výzkumu



spolupráce s podnikatelskou sférou, s institucemi (regionální) veřejné správy a samosprávy, se
zájmovými a profesními svazy a komorami a dalšími relevantními subjekty v regionech



participace v JIC a RIS, vazba na regionální inovační programy



rozvinutá a fungující síť zahraniční spolupráce



existence excelentních pracovišť a excelentních výzkumných týmů



zapojení MENDELU ve velkých národních a mezinárodních projektech (CEITEC, vědeckotechnologické parky, Moravian Science Center, Multifinkční centrum zámek Lednice, spolupráce
s CzechGlobe)



lokalizace Zahradnické fakulty v Lednicko – valtickém areálu



zabezpečení vědecko – výzkumné, umělecké a tvůrčí práce potřebnou infrastrukturou (laboratorní
vybavení, biotechnologický pavilon, sbírky rostlin a uznané genofondy, IT vybavení, studijní fondy
a dostupné informační databáze, servisní pracoviště univerzity, mateřská školka)



konstituované výzkumné programy většiny fakult jako výsledek řešení výzkumných záměrů



dynamický rozvoj oborů s vysokým
nanotechnologie, genomika, klimatologie)



orientace výzkumu na environmentální témata a rozvojovou pomoc třetím zemím a dlouhodobá
praktická zkušenost v daných oborech

vědecko

–

výzkumným

potenciálem

(elektrochemie,

Slabé stránky


dosud nízká participace pracovníků univerzity na velkých mezinárodních projektech



nízká mobilita výzkumných pracovníků fakulty v rámci možností mezinárodní spolupráce



nerovnoměrné pracovní nasazení jednotlivých akademických pracovníků



vysoká zátěž akademických pracovníků „nevýzkumnými“ aktivitami (např. výukou, administrativou
a řízením projektů, výkaznictvím činnosti, účetnictvím)



obtížná a zdlouhavá aplikace výsledků teoretického výzkumu do praxe, nedostatečná zkušenost
s transferem technologií



nedostatečná úroveň nebo rozsah poskytovaných služeb akademickým pracovníkům (projektový
management, finanční, právní a projektové poradenství, vzájemné poskytování informací, koordinace
činností apod.)



omezené možnosti fakult a univerzity vyhovět požadavkům NAZV a TAČR na dofinancování projektů
z neveřejných zdrojů (nutnost vytváření těchto zdrojů v rámci univerzity není dosud adekvátním
způsobem řešena)



nedostatečná úroveň týmové spolupráce, relativně velká izolovanost výzkumných týmů uvnitř MENDELU



omezený zájem akademických pracovníků o zahraniční pobyty a působení na zahraničních institucích



malá míra specializace jako konkurenční nevýhodnost



nevyjasněné postavení některých nových disciplín prolínající aplikovaný, základní a průmyslový výzkum.



přetrvávající tradicionalismus a konzervativizmus ve výzkumu



nízká konkurenceschopnost v rámci mezinárodní vědecko – výzkumné činnosti, a menší zájem ze strany
zahraničních partnerů



omezené prostorové možnosti pro zřizování nových nebo rozšiřování stávajících pracovišť (výzkumné
laboratoře, moderní knihovna, ateliéry apod.)
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Příležitosti


celosvětová podpora základního výzkumu v oblasti genetiky, molekulární biologie a šlechtění



podpora výzkumných aktivit v oblasti hodnocení vlivu klimatických změn na řízené ekosystémy,
v kvalitologii a bezpečnosti potravin



rostoucí konkurence jako východisko pro změnu chování vzdělávacího a výskumného prostředí; tlak na
sledování kvalitativních výkonových ukazatelů



motivační programy na podporu talentovaných studentů doktorského
profesionálnímu a kariérnímu růstu a na excelentní kariéru postdoktorandů



existence partnerských mezinárodních sítí a rozvoj internacionalizace uvnitř i vně EU



požadavky na rozvoj inovací jako předpoklad konkurenceschopnosti podniků, rostoucí potřeba propojení
výzkumné a aplikační sféry, potřeba transferu znalostí a technologií



zapojení se do aktivit regionální inovační strategie



možnost vytvoření virtuální laboratoře univerzity



v rozvoj nových forem mezinárodní spolupráce ve výzkumu na bázi partnerských sítí a tvorba
integrovaného evropského znalostního systému (Evropské inovační partnerství, operační skupiny pro
rozvoj venkova, vědomostní klastry)



etablování nových oborů a interdisciplinární pojetí řady disciplín.



nástup nové generace, mladých výzkumných týmů, přijímání zahraničních pracovníků na pozice postdoktorandů

studia

k

rychlejšímu

Hrozby


nedostatečná státní finanční podpora vědy a výzkumu v ČR a její dlouhodobá stabilita



nedostatečný zájem a/nebo připravenost podnikatelské sféry finančně participovat na aplikovaném
výzkumu, nízká úroveň poptávky vývoje nových produktů nebo technologií



dlouhodobé podceňování významu a financování výzkumné infrastruktury včetně servisních pracovišť



nízké povědomí o excelentním výzkumu na univerzitě



neschopnost fakult nebo univerzity vyhovět novým požadavkům poskytovatelů projektů na jejich
spolufinancování z neveřejných zdrojů



ztráta konkurenceschopnosti při realizaci smluvního výzkumu cestou doplňkové činnosti v důsledku
stanovení nepřiměřeně vysokých režijních nákladů



nevhodně nastavený systém hodnocení vědecko – výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti



pokles zájmu zahraničních partnerů o spolupráci

8 Priority na úseku vědy a výzkumu pro období 2013 - 2020
Mezi hlavní priority univerzity pro období 2013 – 2020 patří:


podpořit zapojování fakult do programů podpory vědní a rozvojové politiky EU a ČR



zvýšit institucionální podporu center excelence a špičkových výzkumných laboratoří



zavést systém sdílení výzkumné infrastruktury v rámci univerzity i vně v rámci partnerských konsorcií



průběžně modernizovat výzkumnou a informační infrastrukturu



zvýšit podíl mezinárodních výzkumných projektů v portfoliu univerzity



zvýšit využití off shore kempusů pro vědecko – výzkumnou činnost



zintenzivnit spolupráci na regionálních výzkumných projektech s partnerskými organizacemi v České
republice i zahraničí
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inovovat univerzitní informační systém - zavést efektivní systém evidence projektů, jejich managementu
a výsledků, hodnocení vědecko – výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí práce pracovníků, ústavů
a fakult univerzity jako základní databáze pro management univerzity



zlepšit institucionální podporu nejlepším řešitelům a řešitelským týmům v základním i aplikovaném
výzkumu



precizovat systém transferu technologií



zvýšit podíl obchodovatelných výsledků výzkumných, vývojových a inovačních projektů,



iniciovat a podporovat vytváření společných mezinárodních týmů zaměřených na řešení problematiky
spojené se zaměřením univerzity,



inovovat poradenskou činnost univerzity dle aktuálních potřeb regionů a aplikační sféry



zvýšit prestiž kategorie doktorandů a postdoktorandů v oblasti vědeckovýzkumné činnosti a úměrně
jejich výsledkům vytvářet pro ně odpovídající podmínky,



rozpracovat publikační strategii s cílem popularizace výsledků výzkumu pracovníků fakulty ve
střednědobém a dlouhodobém horizontu, včetně prosazení vlastního periodika na seznam periodik s IF



podporovat aktivní účast akademických pracovníků na vědeckých konferencích, seminářích,
workshopech, odborných fórech apod.,



vytvářet podmínky pro širší zapojení talentovaných studentů pregraduálního a postgraduálního studia do
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti univerzity,



vytvářet předpoklady pro zvyšení zapojování akademických pracovníků v expertních týmech, vědeckých,
akademických, oborových radách spolupracujících vysokých škol a hodnotících panelech výzkumných
programů



vytvářet podmínky pro širokou dostupnost a využívání informačních zdrojů z oblasti vědy a výzkumu,
a to jak v oblasti datové základny, tak i pokud jde o další informace odborného či legislativního
charakteru,



výsledky z vědeckovýzkumné činnosti systematicky uplatňovat ve výuce jednotlivých vědních disciplín
na fakultě i v mezinárodních aktivitách i v poradenské a expertní činnosti.
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