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1. Úvod
Věda a výzkum jsou trvalou a tradiční součástí aktivit akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně.
Šíře a diverzifikace výzkumných činností se projevuje ve věcném zaměření výzkumných projektů; které pokrývají
oblast od témat zemědělské, zahradnické, lesnické a dřevařské produkce (půda, voda a další živé a neživé
vstupy), vztahů produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví, zpracování a zhodnocení
primární produkce, organizace a řízení procesů souvisejících se zajištěním relevantních činností v průběhu
celého potravinového řetězce, i hodnocení jejich ekonomické efektivnosti až po dopady těchto činností v širších
ekonomických souvislostech a akcentech na oblast venkova. Specifickými tématy jsou pak udržitelný rozvoj
regionů, veřejná správa, ochrana a tvorba životního prostředí.
Oblastmi, do nichž je směřována disponibilní vědecko-výzkumná kapacita pracovišť univerzity (výzkumný
program), jsou výzkumná centra, grantově financovaný výzkum, specifický výzkum (zejména výzkum studentů
doktorských a magisterských programů) a zapojení do mezinárodních výzkumných programů, které představují
jednu z aktivit priority internacionalizace univerzitních činností.
Základním rysem výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně je společné aplikování poznatků biologických,
technických a společensko-vědních disciplín v zemědělství, zahradnictví, lesnictví, krajinářství a dřevařství a
rovněž rozvíjení uměleckých disciplín v zahradní a krajinářské architektuře a v nábytkářství. Jedná se přitom o
úroveň základního, ale zejména pak aplikovaného výzkumu. Tradičně jsou rozvíjeny vědní obory, které sledují
všechna stadia potravinového řetězce od přírodních vstupů kombinovaných s lidskou prací, přes technickotechnologické 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 2013 poskytovala univerzita vzdělání v 22 doktorských
studijních programech a 31 doktorských studijních oborech, z toho v jazyce anglickém 13 studijních programů s
16 obory. Univerzita měla v r. 2013 rovněž právo udělovat v akreditovaných oborech vědecko-pedagogické
hodnosti docent (32 oborů; Po ukončení akreditace oboru Lesnická a dřevařská ekonomika a politika na konci
dubna 2013 se počet oborů snížil na 31.) 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 v Brně 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 spoluprací a trvale udržovanými kontakty a spoluprací se zemědělskou, lesnickou,
zahradnickou a ekonomickou praxí.
Kvalita výzkumu je ověřována i popularizována zejména publikačními výstupy. Univerzita každoročně provádí
důslednou vnitřní evaluaci výsledků vědecké, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti svých pracovníků. Pro
nezbytné srovnávání kvality vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně s ostatními vědecko-výzkumnými
institucemi jsou využívány světové citační databáze, zprávy SCImago, RIV, RUV i vlastní univerzitní informační
systém.
Zastoupení akademických a výzkumných pracovníků univerzity ve vědeckých společnostech v ČR i v zahraničí,
v komisích grantových agentur a také v redakčních radách vědeckých časopisů je dlouhodobě 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 2013 zabezpečovala univerzita v roce 2013 v realizační rovině:
– 16 projektů mezinárodní spolupráce (10,733 mil. Kč)
– 15 projektů GA ČR (6,65 mil. Kč)
– 49 projektů resortu MZe ČR (27,207 mil. Kč)
– 2 projekty resortu MPO ČR (3,113 mil. Kč)
– 7 projektů resortu MK ČR - NAKI (9,493 mil. Kč)
– 13 projektů TA ČR (6,982 mil. Kč)
– 5 projektů 7. rámcového programu (3,455 mil. Kč)
– 3 projekty OP VaVpI (76,395 mil. Kč)
– 67 projektů OP VK (257,088 mil. Kč)
– specifický výzkum v objemu 28,79 mil. Kč
– smluvní výzkum v objemu 8,694 mil Kč (Pozn. Inovační vouchery mohou být doúčtovány v r. 2014, částka se
tedy může změnit)
– organizaci 58 vědeckých konferencí (14 LDF+ 33 AF + 3 PEF + 6 ZF + 1 FRRMS + 1 ICV) a účast na těchto
aktivitách v ČR i v zahraničí
– širokou publikační aktivitu (v roce 2013: 3780 bodovaných článků v RIV)
– zastoupení pracovníků univerzity v 400 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). (235 (AF)+ 66 (PEF) + 27 (ZF) + 39 (LDF) + 24 (FRRMS) + 9 ICV)

V roce 2013 byla Mendelova univerzita v Brně spolupříjemcem u:
– 8 projektů z GA ČR v celkové hodnotě 5 869 tis. Kč
– 8 projektů z TA ČR v celkové hodnotě 4 616 tis. Kč (z toho poskytovateli vráceno 114 tis. Kč, do FÚUP
převedeno 38 tis. Kč)
– 2 projektů z MK ČR - NAKI v celkové hodnotě 1 656 tis. Kč (z toho do FÚUP převedeno 68 tis. Kč)
– 2 projektů z MŠMT v celkové hodnotě 236 tis. Kč
– 1 projektu z MPO v celkové hodnotě 3 113 tis. Kč (z toho do FÚUP převedeno 155 tis. Kč)
– 1 projektu z MZ ČR v celkové hodnotě 894 tis. Kč

2.2.Zdroje financování výzkumu
Zdroje financování výzkumu jsou v roce 2013 v členění: 99 % státní zdroje, vlastní zdroje vytváří univerzita
v rámci hlavní a doplňkové činnosti – 1 % 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, výnosy z doplňkové
činnosti) 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 dosahovaly v minulém roce 50 024 tis. Kč.. Pokles
objemu grantových prostředků je do jisté míry kompenzován získanými prostředky ze strukturálních fondů EU
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(356,5 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 2013 částku 28 790 tis. Kč.
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí
dosažených výsledků podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací oproti předchozímu
roku (2012: 81 907 tis. Kč.) mírně vzrostla a činila v roce 2013: 101 989 tis. Kč.

2.3.Zapojení univerzity do projektů grantových agentur, zakázky resortů
V roce 2013 zabezpečovala univerzita řešení 120 (2012: 142) grantových vědecko-výzkumných projektů
evidovaných v CEP. Přehled počtu projektů a získaného objemu finančních prostředků v roce 2013 je uveden
v následující tabulce a grafech.
Tabulka 1 Zapojení Mendelovy univerzity v Brně do řešení projektů v programech výzkumu a vývoje ČR
Název programu
podpory výzkumu a vývoje

2013

2012

2011

2010

2009

2013

Počet projektů

2012

2011

2010

2009

Finanční prostředky

Grantová agentura ČR

15

22

32

30

32

6650

16279

17123

13123

12874

Grantová agentura Akademie
věd ČR

0

1

2

5

5

0

1625

2051

4083

3841

Ministerstvo zemědělství ČR

49

69

68

56

65

27207

30234

23951

27439

28633

Ministerstvo životního prostředí
ČR

0

5

5

9

0

14096

4513

5789

Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR

2

2

1

2

3

3113

6945

2506

3454

2854

Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR

0

x

x

1

1

0

x

x

1389

1075

Ministerstvo financí ČR

0

1

x

2

2

0

85

x

558

1360

Ministerstvo dopravy ČR

0

x

x

0

1

0

x

x

x

75

Ministerstvo zdravotnictví

1

x

1

1

1

894

x

1023

994

957

Ministerstvo kultury

7

4

2

x

x

9493

7085

5527

x

x

Ministerstvo zahraničních věcí

0

3

x

x

x

0

8894

x

x

x

Výzkumné záměry

0

1

3

3

3

0

22057

73541

73540

78660

Technologická agentura ČR

13

12

3

x

x

6982

11535

4084

x

x

Národní program výzkumu II

0

x

10

10

10

0

x

7983

12875

9223

COST

4

6

5

6

4

1792

1492

2235

2455

1688

KONTAKT

3

5

5

6

9

1456

2895

2057

1747

1165

AKTION

1

2

2

1

1

21

1572

102

40

26

3

INGO

1

2

1

x

x

1178

74

842

x

x

EUREKA

1

1

1

x

x

135

1930

1136

x

x

7. Rámcový program

5

4

3

x

x

3455

990

1633

x

x

SoMoPro

0

1

1

1

-

0

1475

-

-

-

Central Europe

1

3

-

-

-

370

8426

-

-

-

Visegrad Fund

1

1

-

-

-

294

150

-

-

-

Jean Monet

2

4

-

-

-

4930

4786

-

-

-

Leonardo da Vinci

1

4

-

-

-

420

1795

-

-

-

EHP/Norsko

1

1

-

-

-

137

85

-

-

-

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

Projekty podpořené dotacemi Grantové agentury ČR byly řešeny na čtyřech z pěti fakult Mendelovy univerzity v
Brně. Počet projektů oproti roku 2012 poklesl o 31 %, objem získaných prostředků však oproti roku 2012 poklesl
o 40 %.
Projekty financované MZe ČR (NAZV a zakázky) mají ve financování výzkumu na MENDELU významné
postavení. V roce 2013 bylo řešeno celkem 49 projektů NAZV, objem získaných prostředků se snížil o 10 %
oproti roku 2012. Řešené projekty mapují široké spektrum problematiky lesnického a zemědělskopotravinářského sektoru, což odpovídá tradičnímu vědecko-výzkumnému zaměření univerzity.
Pracovníci MENDELU pokračovali ve zvýšené aktivitě při řešení projektů TA ČR. V roce 2013 bylo řešeno celkem
13 projektů avšak s výrazně nižším objemem finančních prostředků oproti roku 2012 (6,982 mil. Kč.) Výrazně
stoupla úspěšnost zájemců o výzkumné projekty financované Národní agenturou kulturní identity (MK ČR), v
případě mezinárodních projektů objem řešených prostředků stagnuje (podpora zemí třetího světa, podpora mobilit
vědeckých pracovníků, projekty 7. Rámcového programu).

2.4.Zapojení do projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU
Zkušenosti s řešením projektů Strukturálních fondů EU v uplynulém období vedly k postupnému vybudování
interní infrastruktury s cílem maximálně podpořit účast v Operačních programech a využít jejich zdrojů
k financování aktivit realizovaných na podporu výukové i vědecko-výzkumné činnosti. Došlo proto ke stabilizaci
projektových kanceláří jak na úrovni rektorátu, tak i na úrovni některých organizačních sočástí (AF, LDF, PEF).
Také toto odborné zázemí přispělo ke skutečnosti, že MENDELU byla schopna připravit celou řadu dalších
projektových návrhů, a získat tak další potřebné finanční zdroje.
Většina projektů je řešena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Ke
konci roku 2013 bylo na univerzitě řešeno 51 projektů, v nichž byla MENDELU příjemcem finanční podpory,
a 25 projektů, v nichž byla partnerem (spolupříjemcem). Přestože několik projektů bylo ukončeno, celkový počet
projektů, kde univerzita byla řešitelem (51 projektů) nebo spoluřešitelem (25 projektů) vzrostl na 76, což je o 9
více (13 %), než v roce 2012.
Vedle uvedených projektů OP VK byla Mendelova univerzita v Brně řešitelem 3 projektů OP VaVpI a 1 projektu
OP LZZ.
V roce 2013 byl ukončen největší investiční projekt MENDELU - Výukové a výzkumné kapacity pro
biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury v celkové hodnotě téměř 800 mil. Kč, kde převážná část
prostředků byla investována v předcházejících letech. I bez výrazného vlivu tohoto projektu získala Mendelova
univerzita v Brně 356 mil. Kč, z toho 72 mil. Kč na investice. Pokles proti roku 2012 (544 mil. Kč) je způsoben
právě ukončením výstavby výzkumného centra v rámci projektu výukových a výzkumných kapacit. Pokud
z výsledku roku 2012 odečteme 322 mil Kč spojených s tímto projektem (322 mil. Kč), zjistíme, že došlo
k dalšímu výraznému nárůstu příjmu finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU. Tento nárůst se projevil
v rozvoji velkého množství dalších vzdělávacích a jiných aktivit na podporu zvýšení nejen kvality výuky, ale také
výzkumu, vývoje a spolupráce s praxí a regionem. Zvýšila se i možnost pro rozvoj zahraniční spolupráce, a to
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v široké oblasti aktivit, jímž se univerzita věnuje. Její pracovníci měli možnost vyměnit si zkušenosti nebo
realizovat společné programy zaměřené jak na studenty, tak i na vědecké badání, ale také na rozvoj servisních
služeb a projektové řízení. Celkový objem získaných prostředků ze Strukturálních fondů EU dosahuje téměř 2
miliard Kč.
Nejvíce projektů v roli příjemce podpory řeší Agronomická fakulta a Lesnická a dřevařská fakulta. Velký význam
mají také celouniverzitní nebo více fakultní projekty přispívající k lepší týmové spolupráci a integraci pracovníků
v rámci univerzity. K takovým projektům patřily především dva projekty na podporu postdoktorských pozic na
univerzitě, projekt na podporu popularizace vědecko-výzkumné činnosti, ale i projekty na podporu projektového
zázemí a profesionalizace projektového managementu, které umožnily vznik podpůrné organizační struktury
a přispěly ke zlepšní profesionality v oblasti projektového řízení. Velký význam měly i projekty řešené na FRRMS
se zaměřením na budování a rozvoj pracovišť MENDELU v některých rozvojových zemích (Zambie, Nikaragua).
Tyto projekty formují nejen základnu pro provádění vědecko-výzkumné činnosti ve zvolených teritoriích, ale také
vytvářejí předpoklad pro budování vazeb na vzdělávací struktury v těchto zemích s výhledem na zvýšení zájmu
zahraničních studentů o studium na Mendelově univerzitě v Brně.
Všechny řešené projekty přispívají ke zvyšování kvality nabízených studijních programů a jejich propojení s praxí,
přičemž se současně 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. Projekty napomáhají rovněž ke zlepšení spolupráce se středními školami
při vyhledávání talentů a jejich přípravě pro možné studium na Mendelově univerzitě v Brně.
Vedle OP VK zůstává nejvýznamnějším zdrojem podpory Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI).
V jeho rámci řešila univerzita celkem tři projekty. V polovině roku byl slavnostní kolaudací ukončen největší
projekt MENDELU 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 vědecko-výzkumné 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.
Druhým významným projektem je Centrum transferu technologií, jehož záměrem je rozvoj pracoviště Centra
transferu technologií na MENDELU. Centrum bude patřit k mozaice servisních pracovišť, které by měly zajistit
zvýšení kvality výzkumu na MENDELU a využití jeho výsledků v praxi.
Třetím projektem OP VaVpI je projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY. Tento projekt umožnil rozšíření
zdrojové základny MENDELU pro vědeckovýzkumnou činnost prostřednictvím přístupu ke světovým informačním
zdrojům jak v elektronické, tak i v tištěné podobě. Prostřednictvím tohoto projektu se daří vytvářet našim
výzkumníkům srovnatelné zdrojové podmínky, jako mají pracovnici špičkových světových výzkumných institucí.
Významným projektem OP VaVpI nadále zůstáva projekt výstavby Středoevropského technologického
institutu (CEITEC) ve spolupráci s brněnskými vysokými školami a výzkumnými pracovišti Akademie věd České
republiky. V současnosti jsou již týmy CEITEC stabilizované, probíhá doplňování mezinárodní Koordinační rady a
Vědecké rady CEITEC. V roce 2013 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 prof. Ing. René Kizek, Ph.D.) a CEITEC
MENDELU, orientovaný na výzkum v oblasti genomiky (je součástí AF, garantuje Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.).
Tabulka 2 Zapojení do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU
Zapojení vysoké školy do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU, projekty zahajované před rokem
2013

Doba realizace (od-do)

Celkový
rozpočet
projektu dle
Rozhodnutí

Pracoviš
tě

Poskytnutá finanční částka
v roce 2013

OP VaVpI

1.7.2012 - 30.6.2015

24 386 450

REK

4 870 726

OP VK

1.6.2012 - 31.5.2015

34 905 548

LDF

8 751 444

Projekt (číselné
označení)

Operační
program

CZ.1.05/3.1.00/10.0220
- Centrum transferu
technologií MENDELU
CZ.1.07/2.3.00/20.0267
- Výmladkové lesy jako
produkční a biologická
alternativa budoucnosti
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CZ.1.07/2.3.00/35.0008
- MENDELU SCIENCE
POPULARIZATION
(MESPOP)
CZ.1.07/2.3.00/20.0269
- Vytvoření
mezinárodního vědeckovýzkumného týmu pro
vývoj nových materiálů
na bázi dřeva
CZ.1.07/2.2.00/28.0306
- Inovace výuky na
MENDELU s důrazem
na udržitelný rozvoj
krajiny v kontextu priorit
EU
CZ.1.07/2.4.00/31.0089
- Partnerské sítě pro
zahradnictví a
krajinářskou architekturu
CZ.1.07/2.4.00/31.0023
- Partnerská síť centra
excelentního
bionanotechnologického
výzkumu
(NanoBioMetalNet)
CZ.1.17/2.4.00/31.0010
- Podpora tvorby národní
sítě kartografie nové
generace NeoCartoLink
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
CZ.1.07/2.2.00/28.0171
- FytoChem mezioborová integrace
výuky zaměřená na
rostlinnou biochemii a
fytopatologii
CZ.1.07/2.4.00/31.0157
- Partnerství subjektů
meziuniverzitní
studentské sítě

OP VK

1.6.2012 - 31.5.2014

23 849 138

REK

7 377 209

OP VK

1.7.2012 - 30.6.2015

34 181 555

LDF

11 044 764

OP VK

1.7.2012 - 30.6.2015

26 255 581

AF

5 647 973

OP VK

1.9.2012 - 31.8.2014

32 827 573

ZF

5 425 984

OP VK

1.4.2012 - 31.3.2014

4 422 000

AF

1 766 313

OP VK

1.5.2012 - 30.4.2014

3 560 183

LDF

1 056 405

OP VK

1.6.2012 - 30.5.2014

1 481 805

AF

720 133

OP VK

1.7.2012 - 30.6.2015

6 711 808

AF

1 209 473

OP VK

1.9.2012 - 31.8.2014

5 402 771

PEF

841 650

CZ.1.07/2.4.00/31.0239
- Cesty na zkušenou

OP VK

1.8.2012 - 21.7.2014

1 848 236

LDF

640 553

CZ.1.07/2.4.00/31.0025
- BioNetwork

OP VK

1.9.2012 - 31.8.2014

11 409 152

AF

283 636

CZ.1.07/3.1.00/37.0100
- FINEMON: interaktivní
finanční vzdělávání

OP VK

1.8.2012 - 30.10.2013

1 338 245

PEF

345 530

OP VK

1.10.2012 - 30.9.2014

2 352 240

AF

629 784

OP VK

1.8.2012 - 30.6.2015

2 940 102

AF

190 449

CZ.1.07/2.4.00/31.0213
- Nejnovější technologie
dálkového průzkumu
Země ve službách
výzkumu, vzdělávání a
aplikaci pro rozvoj
regionů
CZ.1.07/2.3.00/20.0248
- Vytvoření
interdisciplinárního
vědeckého týmu se
zaměřením na výzkum
sucha
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CZ.1.04/3.4.04/76.00328
- Rodina a práce: PROČ
NE?

OP LZZ

1.5.2012 - 30.4.2015

5 232 555

REK

0

OP VaVpI

1.4.2011 - 31.12.2015

84 792 720

CEITEC

2 183 212

OP VaVpI

1.3.2011 - 30.6.2013

619291640

AF/REK

27 086 146

OP ŽP

1.7.2010 - 31.3.2013

8 807 622

AF

0

OP VK

28.1.2011 - 30.6.2012

2 679 050

ICV

268 233

OP VK

1.4.2010 - 31.3.2013

2 739 770

ICV

241 150

OP VK

1.3.2010 – 28.2.2013

7 114 676

ZF

0

CZ.1.07/1.3.00/19.0015
- Kompetentní učitel
zemědělství

OP VK

1.3.2011 – 28.2.2014

6 823 596

ICV

1 744 921

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

OP VK

1.3.2011 - 31.12.2013

4 205 853

PEF

773 518

CZ.1.07/1.3.10/02.0026
- MODUL – moderní
učitel

OP VK

22.3.2010 - 30.6.2012

2 012 555

ICV

0

OP VK

1.2.2011 - 31.7.2012

3 050 456

AF

309 055

OP VK

12.5.2009 - 30.4.2012

8 797 698

PEF

0

OP VK

12.5.2009 - 31.3.2012

19 822 749

LDF

0

OP VK

12.5.2009 - 30.4.2012

5 033 698

ICV/REK

0

CZ.1.05/1.1.00/02.0068
- CEITEC - central
european institute of
technology
CZ.1.05/4.1.00/04.0135
- Výukové a výzkumné
kapacity pro
biotechnologické obory a
rozšíření infrastruktury
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
CZ.1.07/1.1.02/03.0015
- Rozvoj kariérového
poradenství na středních
školách Jihomoravského
kraje
CZ.1.07/1.3.00/14.0051
- Síť metodických,
vzdělávacích a
informačních center pro
ICT koordinátory a
podporu ICT
CZ.1.07/1.3.00/14.0076
- Rozšíření nabídky
odborného
zahradnického
vzdělávání pracovníků
středních škol

CZ.1.07/1.3.10/03.0005
- Environmentální
vzdělávání pro
pedagogy ZŠ
CZ.1.07/2.2.00/07.0151
- Inovace vzdělávání
v oblasti cestovního
ruchu se zaměřením na
praxi
CZ.1.07/2.2.00/07.0156
- Hospodaření s
přírodními zdroji tropů a
subtropů - inovace
studijních programů LDF
MZLU v Brně
CZ.1.07/2.2.00/07.0158
- Inovací odborného,
pedagogického a
manažerského
vzdělávání ke zvýšení
konkurenceschopnosti

7

CZ.1.07/2.2.00/07.0175
- Příprava studijních
opor pro studenty
navazujícího
magisterského stupně
studia Provozně
ekonomické fakulty
MZLU v Brně
CZ.1.07/2.2.00/15.0060
- Studijní opory pro
studenty bakalářského
stupně studia
CZ.1.07/2.2.00/15.0080
- Perspektivy krajinného
managementu - inovace
krajinářských disciplín
CZ.1.07/2.2.00/15.0084
- Nonverbální a jiné
inovativní formy podpory
ve výuce na
Zahradnické fakultě
v Lednici
CZ.1.07/2.2.00/15.0122
- Optimalizace
vysokoškolského studia
zahradnických oborů na
Zahradnické fakultě
v Lednici
CZ.1.07/2.2.00/18.0017
- Inovace
pregraduálního
vzdělávání učitelů
středních škol v
kombinované formě
studia
CZ.1.07/2.2.00/28.0018
- Inovace biologických a
lesnických disciplín pro
vyšší
konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/28.0258
- Inovace bakalářských
studijních programů
Regionální rozvoj a
Mezinárodní teritoriální
studia
CZ.1.07/2.2.00/28.0303
- Podpora praktických
kompetencí projekční
činnosti v regionálním
rozvoji
CZ.1.07/2.3.00/09.0037
- Další odborné
vzdělávání jako cesta ke
zkvalitnění personálního
zabezpečení pracovníků
pro biotechnologický
výzkum a vývoj
CZ.1.07/2.3.00/09.0041
- Inovativní systém
přípravy pracovníků ve
výzkumu a vývoji
CZ.1.07/2.3.00/09.0081
- Komplexní vzdělávání
lidských zdrojů v
mlékařství
CZ.1.07/2.3.00/09.0090
- Vzdělávání a týmová
spolupráce v oblastech
regenerace krajiny
intenzivně narušené
lidskou činností

OP VK

1.7.2009 - 31.3.2012

7 364 750

PEF

253 496

OP VK

15.9.2010 - 31.3.2013

9 613 326

PEF

0

OP VK

1.1.2011 - 31.12.2013

17 928 673

LDF

5 921 278

OP VK

15.9.2010 - 31.8.2013

14 767 917

ZF

5 157 714

OP VK

15.9.2010 - 31.8.2013

6 376 782

ZF

1 743 289

OP VK

1.1.2011 - 31.12.2013

6 816 452

ICV

1 889 798

OP VK

1.2.2011 - 31.1.2015

64 229 772

LDF

22 783 354

OP VK

1.6.2012 - 31.12.2014

28427454

FRRMS

5 218 530

OP VK

1.12.2011 - 30.11.2014

31 684 162

LDF

10 248 225

OP VK

1.7.2009 - 30.6.2012

6 506 960

AF

0

OP VK

1.7.2009 - 30.6.2012

12 014 708

ICV

0

OP VK

1.10.2009 - 30.9.2012

13 818 476

AF

0

OP VK

1.1.2010 - 31.12.2012

10 103 650

AF

0
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CZ.1.07/2.3.00/09.0157
- Rozvoj lidských zdrojů
v aplikovaném výzkumu

OP VK

1.8.2009 - 31. 7. 2012

926 117

AF

0

OP VK

1.9.2009 - 31.3.2012

1 267 199

AF

0

OP VK

1.1.2011 - 31.12.2013

1 171 477

AF

160 000

OP VK

1.3.2011 - 28.2.2014

29 577 787

LDF

8 181 013

OP VK

1.3.2011 - 28.2.2014

10 099 312

AF

3 242 573

OP VK

1.4.2011 - 31.3.2014

25 547 333

PEF

5 979 679

OP VK

1.1.2010 - 31.12.2012

20 985 893

LDF

0

OP VK

1.1.2011 - 30.11.2012

16 358 101

REK

0

OP VK

30.11.2009 - 14.10.2012

1 711 069

PEF

0

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

OP VK

1.1.2010 - 31.12.2012

9 529 519

AF

234 849

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

OP VK

1.1.2010 - 31.12.2012

8 641 636

AF

0

CZ.1.07/2.4.00/12.0062
- BioNet Centrum

OP VK

1.12.2009 - 30. 11. 2012

1 849 587

AF

0

OP VK

1.3.2011 - 31.8.2013

8 216 257

REK

485 573

OP VK

1.9.2011 - 31.8.2014

13 604 279

AF

3 936 805

OP VK

1.11.2011 - 31.10.2014

19 929 851

LDF

4 092 017

CZ.1.07/2.3.00/09.0192
- Systematické
komplexní vzdělávání
pracovníků VaV v
oblastech širší
problematiky řízení VaV
jako nezbytný prvek
efektivity výzkumu
CZ.1.07/2.3.00/09.0224
- Budování výzkumných
týmů a rozvoj
univerzitního vzdělávání
výzkumných odborníků
pro mikro- a
nanotechnologie
CZ.1.07/2.3.00/20.0004
- Vytvoření a rozvoj
multidisciplinárního týmu
na platformě krajinné
ekologie
CZ.1.07/2.3.00/20.0005
- Excelence doktorského
studia na AF MENDELU
pro navazující
evropskou vědecko výzkumnou kariéru
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
- Informační platforma
pro kulturní krajinu
CZ.1.07/2.4.00/12.0014
- TT Point - Transfer
technologií na
MENDELU v Brně
CZ.1.07/2.4.00/12.0017
- Síť na podporu
spolupráce technicky a
podnikatelsky
zaměřených univerzit s
podniky v
Jihomoravském kraji

CZ.1.07/2.4.00/16.0006
- Metodika Full Cost na
Mendelově univerzitě v
Brně
CZ.1.07/2.4.00/17.0022
- Partnerská síť
Agronomické fakulty
MENDELU s komerční
sférou
CZ.1.07/2.4.00/17.0023
- Platforma pro
systémovou biologii a
ekologii dřevin
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CZ.1.07/2.4.00/17.0025
- Platforma pro posílení
dovedností
interkulturního
managementu

OP VK

1.9.2011 - 31.8.2014

13 336 052

LDF

1 880 557

CZ.1.07/2.4.00/17.0027
- MENDELU
NETWORKING

OP VK

1.6.2011 - 31.5.2014

26 603 052

REK

6 168 908

OP VK

2.5.2011 - 30.4.2014

35 970 480

FRRMS

10 268 885

OP VK

9.5.2011 - 31. 3.2014

8 027 452

AF

1 185 071

OP VK

1.10.2011 - 30. 9. 2014

3 737 380

LDF

735 194

OP VK

1.6.2011 - 31. 5. 2014

1 534 177

LDF

512 866

OP VK

1.9.2011 - 31.8. 2014

831 646

LDF

172 081

OP VK

1.9.2011 - 31.8.2014

1 290 436

AF

400 906

CZ.1.07/3.2.09/01.0024
- Udržitelnost
hospodaření v krajině

OP VK

1.5.2010 - 30.5.2012

542 000

AF

0

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

OP VK

1.9.2011 - 31.8.2014

13 336 052

LDF

1 880 558

CZ.1.07/1.3.00/19.0004
– Vzdělávání
v lesnických disciplínách

OP VK

1.1.2012 - 31.12.2015

7 781 319

LDF

1 640 346

OP VK

1.2.2012 - 30.7.2014

12 206 062

ZF

5 579 792

OP VK

1.1.2012 - 31.12.2014

19 368 690

FRRMS

8 905 908

OP VK

1.1.2012 - 31.12.2014

47 404 005

AF/REK

18 413 641

CZ.1.07/2.4.00/17.0028
- Posílení
konkurenceschopnosti
absolventů Mendelu v
oblasti rozvojové
spolupráce a
managementu
přírodních zdrojů v
zemích třetího světaNIKAZAM
CZ.1.07/2.4.00/17.0045
- Podpora mezinárodní
spolupráce mutidisciplinární témata
ve vědách o živé a
neživé přírodě
CZ.1.07/2.4.00/17.0064
- Partnerství v oblasti
stavebnictví architektury
CZ.1.07/2.4.00/17.0069
- Propojení a rozvoj
spolupráce subjektů v
geoinformatice
(GeoInfoNET)
CZ.1.07/2.4.00/17.0073
- Partnerství pro rozvoj
vzdělávání a
komunikace v ochraně
přírody (KONEV)
CZ.1.07/2.4.00/17.0094
- SPolupráce, INovace a
NETworking
vědeckotechnických
parků a vysokých škol

CZ.1.07/2.4.00/17.0020
– Důsledky a rizika
nedodržování „Evropské
úmluvy o krajině“
CZ.1.07/2.2.00/28.0257
- Zvýšení odborných
kompetencí studentů
bakalářských studijních
oborů Mezinárodní
rozvojová studia a
International
Development Studies
prostřednictvím systému
odborných stáží v
rozvojových zemích
CZ.1.07/2.3.00/30.0017
– Postdoktorandi
v oborech biologických
věd na MENDELU
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CZ.1.07/2.2.00/28.0305
Implementace vědy a
výzkumu do výuky

OP VK

1.2.2012 - 31.1.2015

17 083 726

LDF

4 887 233

OP VK

2.1.2012 - 31.12.2014

19 738 929

ZF

10 719 044

OP VK

1.2.2012 - 31.1.2015

45 486 947

LDF

13 930 078

OP VK

1.7.2012 - 30.6.2015

38 749 540

LDF

11 693 127

OP VK

1.5.2012 - 30.4.2015

35 968 746

LDF

8 133 783

OP VK

1.6.2012 - 31.5.2015

20 092 755

AF

3 006 736

OP VK

1.8.2012 - 31.7.2014

24 582 769

LDF

2 507 904

OP VK

1.9.2012 - 31.8.2014

20 929 977

AF

2 474 100

OP VK

1.12.2012 - 30.11.2014

27 954 352

LDF

3 615 540

OP VK

1.12.2012 - 30.6.2015

41 099 146

PEF

2 866 450

OP VK

1.4.2013 - 30.6.2015

38 543 434

AF

13 844 814

OP VK

1.1.2012 - 31.12.2014

6 918 878

AF

2 576 243

CZ.1.07/3.2.09/01.0024
Udržitelnost
hospodaření v krajině

OP VK

1.5.2010 - 30.5.2012

542 000

AF

85 000

CZ.1.07/2.3.00/20.0226
Podpora sítě excelence
výzkumných a
akademických
pracovníků v oblasti
dopravy

OP VK

1.4.2012 - 31.3.2015

2 191 988

LDF

1 013 776

CZ.1.07/2.2.00/28.0220
Inovace studijních
programů zahradických
oborů s důrazem na
jazykové a odborné
dovednosti a
konkurenceschopnost
absolventů
CZ.1.07/2.2.00/28.0019
Inovace technických a
dřevařských disciplín pro
vyšší
konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/28.0021
Průřezová inovace
studijních programů
Lesnické a dřevařské
fakulty MENDELU v
Brně (LDF) s ohledem
na disciplíny společného
základu
CZ.1.07/2.3.00/20.0265
Indikátory vitality dřevin
CZ.1.07/2.2.00/28.0020
Inovace studijních
programů AF MENDELU
směrem k
internacionalizaci studia
CZ.1.07/2.4.00/31.0032
Platforma pro spolupráci
v oblasti formování
krajiny
CZ.1.07/2.4.00/31.0037
Partnerská sít mezi
univerzitami a
soukromými subjekty s
vazbou na
environmentální techniky
v chovu skotu
CZ.1.07/2.4.00/31.0214
Platforma pro studium a
inventarizaci lesních
ekosystémů
CZ.1.07/2.3.00/30.0031
Postdoktorské pozice v
technických a
ekonomických oborech
na MENDELU
CZ.1.07/2.2.00/28.0302
Inovace studijních
programů AF a ZF
MENDELU směřujících k
vytvoření mezioborové
integrace
CZ.1.07/2.4.00/17.0026
Vytvoření partnerské
sítě vzdělávání a
výzkumu v oblasti
mastitid
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CZ.1.07/2.4.00/31.0026
Podpora transferu
inovací v zemědělství,
potravinářství a oblasti
bioenergií do praxe
CZ.1.07/2.4.00/31.0056
Partnerství v oblasti
výzkumu klimatu a
adaptačních strategií
CZ.1.07/2.4.00/31.0013
Praktická Akademie IT
znalostí - rozvoj
odborných dovedností
studentů pro
prohloubení spolupráce
CZ.1.05/3.2.00/12.0227
MENDELU RESEARCH
LIBRARY

OP VK

1.2.2012 - 31.1.2014

4 740 857

AF

1 967 197

OP VK

1.2.2012 - 31.1.2014

2 345 942

AF

986 152

OP VK

1.2.2012 - 31.1.2014

590 940

LDF

300 387

OP VaVpI

1.1.2013 - 31.12.2014

54 868 800

ÚVIS

51 355 561

Celkem

1 991 744 143

356 644 292

2.5.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:
http://mendelu.cz/cz/veda_vyzkum/specificky_vyzkum?lang=cz
Tabulka 3 Shrnutí IGA MENDELU 2013
Ukazatel

Počet realizovaných
projektů

Dotace v tis. Kč projekty

Náklady v tis. Kč - na
organizaci soutěže

Náklady v tis. Kč celkem

AF

35

11 417

304

12 179

ZF

12

2 305

35

2 390

LDF

44

8 528

212

9 370

PEF

25

4 608

92

4 851

MENDELU

116

26 858

643

28 790
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Tabulka 4 Rozpis IGA MENDELU 2013

Počet
Ukazatel realizovaných
projektů

Zahájení
řešení

Ukončení řešení

Počet členů
řešitelského
týmu

z toho
studentů

Počet
výsledků
předaných do
RIV

Druh
výsledků RIV

Počet DP
a DisP

Dotace v
tis. Kč projekty

Způsobilé
osobní
náklady
v tis. Kč

z toho
způsobilé
osob. náklady
na studenty
v tis. Kč

Náklady v tis.
Kč - celkem

AF

35

1. 3. 2013

31. 12. 2013

152

117

299

B, C, J imp.,
J neimp.,
F užit, N met,
D, M

69

11417

5 614

3300

12179

ZF

13

1. 3. 2013

31. 12. 2013

26

13

4

J, D

9

2305

1435

876

2390

LDF

44

1. 2. 2013

31. 12.2013 (2015*)

218

135

28

J, B, F, R

110

8528

3264

2465

9370

PEF

25

1. 3. 2013

28. 2. 2014

114

82

24

J, C, D, R

29

4608

2550

2239

4851

LDF – údaje za Víceleté projekty / Program V*

Ukončení řešení

Počet členů
řešitelského
týmu

z toho
studentů

Náklady
projektu v
tis. Kč

Způsobilé
osobní
náklady
v tis. Kč

z toho
způsobilé
osob. náklady
na studenty
v tis. Kč

1. 2. 2013

31. 12. 2015

144

85

4944

2018

1469

1. 2. 2013

31. 12. 2015

144

85

3714

2166

1524

1. 2. 2013

31. 12. 2015

144

85

4783

2303

1599

Rok řešení

Počet
realizovaných
projektů

Zahájení
řešení

2013

11

2014

11

2015

11

Celkové
náklady
projektu
v tis. Kč

13441

Pozn. Druhy výsledků dle Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415
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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 2013 bylo podpořeno
celkem 11 týmových a 24 individuálních projektů. V souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na
specifický vysokoškolský výzkum čerpala Agronomická fakulta v roce 2013 částku 12 179 tis. Kč. Z této přiznané
podpory bylo využito na úhradu způsobilých nákladů studentských projektů 11 417 tis. Kč, což je 93,7 % fakultě
přidělené dotace. Částka 458 tis. Kč (3,8 %) byla využita na studentskou konferenci MendelNet 2013. Na úhradu
způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo využito 2,5 % z přidělené dotace,
což činí 304 tis. Kč. Do fondu účelově určených prostředků nebyla převedena žádná částka.
Výsledky:


J imp - uplatněné vědecké články v časopisech s IF – 14



Jneimp - uplatněné vědecké články v oponovaných časopisech bez IF – 44



zahájené uplatnění, vědecké články přijaté k publikaci – 24



vědecké články zaslané k publikaci (nebo připravené rukopisy) – 23



B - rukopis vědecké monografie – 2 (z toho jedna přijatá k publikaci)



C - kapitola v knize – 2



F užit - užitné vzory – 6



N met - certifikovaná metodika – 1



schválený deskriptor ostropestřce mariánského Radou genetických zdrojů



D - příspěvky ve sbornících z vědeckých konferencí – 151



D abstrakty ve sbornících z konferencí – 29



M uspořádané konference – 2



podpořené disertační práce – 69

Jako nejlépe vyřešené byly hodnoceny individuální projekty:


Ing. Jany Strnkové (IP2/2013) – Vliv trhlin ve vaječných skořápkách na jejich vibrační schopnosti



Ing. Gabriely Pozníkové (IP10/2013) – Vliv teplotních poměrů v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vazba
na gradientové měření evapotranspirace

Uvedené řešitelky byly slavnostně oceněny v rámci aktivit projektu OP VK Excelence doktorského studia na AF
MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru na mimořádném zasedání řešitelského týmu
projektu dne 14. 2. 2014.

Umístění řešitelů individuálních projektů na studentských vědeckých konferencích v roce 2013:


Ing. Gabriela Pozníková (10/2013) – 1. místo v sekci Agroekologie na mezinárodní konferenci
MendelNet 2013



Ing. Jana Strnková (IP2/2013) – 1. místo v sekci Technologie potravinna mezinárodní konferenci
MendelNet 2013
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Ing. Ludmila Krejčová (16/2013) – 1. místo v sekci Biologie živočichů na mezinárodní konferenci
MendelNet 2013



Ing. Klára Štiasna (IP12/2013) – 2. místo v sekci Biologie rostlin na mezinárodní konferenci
MendelNet2013



Ing. Barbora Kotková (19/2013) – 2. místo v sekci Technologie potravin na mezinárodní konferenci
MendelNet 2013



Ing. Iva Blažková (22/2013) – 2. místo v sekci Biologie živočichů na mezinárodní konferenci MendelNet
2013



Ing. Kateřina Zákoutská (IP23/2013) – 3. místo v sekci Agroekologie na mezinárodní konferenci
MendelNet 2013

IGA ZF MENDELU
Přehled vyhlášených okruhů a témat pro rok 2013:


Zahradní a krajinná architektura



Management zahradních a krajinářských úprav



Zahradnictví



Vinohradnictví a vinařství



Jakost rostlinných a potravinových zdrojů



Zpracování zahradnických produktů



Řízení zahradnických technologií

Řešení bylo zahájeno 1. 3. 2013 na základě uzavřených smluv. Suma vyčleněných finančních prostředků pro 12
projektů činila 2 390 tis. Kč.
Výsledky


počet výsledků předávaných do RIV – 4 (2x D, 2x JSc)



podpořené disertační práce – 9



konference - 1

IGA LDF MENDELU
Ve výběrovém řízení IGA LDF 2013 bylo možné předkládat projekty v programech I, III a 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)

Program

V-

Podpora tvůrčích a vědeckých týmů (výstupem je společná činnost a publikace ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v dané oblasti, maximálně tříletý
projekt)

Bylo podpořeno celkem 44 projektových návrhů, z toho 33 jednoletých a 11 víceletých projektů. Výše přiznané
podpory na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „SVVŠ“) využité na úhradu způsobilých nákladů
studentských projektů: 8.528 tis. Kč. Částka 630 tis. Kč byla využita na pořádání studentských vědeckých
konferencí, a to SilvaNet - WoodNet 2013. Organizace grantové soutěže byla podpořena částkou 212 tis. Kč.
Celkové náklady IGA LDF MENDELU na rok 2013 činily 9 370 tis. Kč.
Výsledky:


J – článek v odborném periodiku (časopise)
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B – odborná kniha

5
15



F – výsledky s právní ochranou

1



R – software

2

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 2013 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 2013 získala PEF MENDELU prostředky na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „SVVŠ“) ve výši
4 851 tis. Kč. Z přiznané podpory na SVVŠ bylo na PEF MENDELU využito na úhradu způsobilých nákladů
studentských projektů celkem 4 608 tis. Kč.
Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference PEFnet 2013, která se
konala 21. listopadu 2013, bylo využito 151,35 tis. Kč, tj. 3,12 % z celkových prostředků roku 2013.
Na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové soutěže bylo v roce 2013 využito
celkem 92 tis. Kč, tj. 1,90 % z celkových prostředků roku 2013. Převodu do fondu účelově určených prostředků
nebylo v roce 2013 využito.
Řešení projektů se účastnilo celkem 114 řešitelů, z čehož 82 jsou studenti (tj. 71,9 % celkového počtu řešitelů.
Studenti získali celkem 2 239 tis. Kč z celkových 2 550 tis. Kč, tj. 87,8 % celkových mzdových prostředků.
V roce 2013 bylo podpořeno celkem 25 projektů. Z přiznané podpory na SVVŠ bylo využito na úhradu
způsobilých nákladů studentských projektů celkem 4 608 tis. Kč (94,90 %)
Výsledky:
1.

Počet výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIV: 24 článků
v recenzovaných časopisech

2.

66 vystoupení na konferencích

3.

Počet disertačních (příp. diplomových) prací, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ: celkem 29,
z toho 24 diplomových a 5 disertačních prací – kromě toho je však celá řada dalších disertačních a
diplomových prací ve stadiu rozpracování (využívají výsledky řešených projektů, ovšem dosud nebyly
finalizovány a obhájeny).

2.6.Významné výsledky výzkumné činnosti Mendelovy univerzity v roce 2013
2.6.1.

Hodnocení dle Web of Science

V letech 2003–2013 bylo do databáze Web of Science (dále jen WoS) zařazeno 2 193 prací autorů Mendelovy
univerzity v Brně. H-index je pro uvedené roky roven hodnotě 47. Práce autorů z MENDELU byly ve WoS
v uvedených letech citovány 14 055x, po odečtení autocitací 9 525x, průměný počet citací/článek činil 6,57.
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Obr. 1 Údaje MENDELU ve WoS v letech 2003-2013

Obr. 2 Počet dokumentů autorů z MENDELU zařazených do WoS v letech 2003–2013 a jejich citovanost

Obr. 3 Rozdělení záznamů MENDELU ve WoS podle typu dokumentu
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Obr. 4 Tituly časopisů, ve kterých autoři z MENDELU publikovali nejčastěji

Tabulka 5 Autoři z MENDELU s nejvíce publikacemi ve WoS
Field: Authors

Record Count

% of 2139

KIZEK R

421

19 682 %

ADAM V

380

17 765 %

HUBALEK J

123

5 750 %

ZITKA O

106

4 956 %

KRIZKOVA S

100

4 675 %

BABULA P

98

4 582 %

KLEJDUS B

96

4 488 %

HAVEL L

91

4 254 %

ZEHNALEK J

75

3 506 %

MASARIK M

67

3 132 %

HUSKA D

61

2 852 %

SOCHOR J

61

2 852 %

TRNKA M

55

2 571 %

CERMAK J

49

2 291 %

HYNEK D

45

2 104 %

KRSKA B

45

2 104 %

KRYSTOFOVA O

42

1 964 %

NADEZHDINA N

41

1 917 %

ZALUD Z

40

1 870 %
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2.6.2.

Hodnocení dle SCOPUS

V roce 2013 bylo do databáze SCOPUS zařazeno 492 prací autorů z MENDELU, za období 2003-2013 obsahuje
celkem 3 459 výsledků, H-index je pro uvedené roky roven hodnotě 25. Práce autorů byly celkem citovány 2000x.
Po přejmenování univerzity se po dvou letech práce konečně podařilo sjednotit afiliaci MENDELU pod Affiliation
ID: 60004261. Uvádění správného názvu univerzity v článku v rámci adresy autora má vliv na mezinárodní
srovnávání a hodnocení vědeckého výkonu organizace.

Obr. 5 Počet dokumentů autorů z MENDELU zařazených do SCOPUS v letech 2003–2013

Obr. 6 Pořadí titulů časopisů, ve kterých nejvíce publikovali vědečtí pracovníci z MENDELU
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Obr. 7 Pořadí autorů z MENDELU s nejvíce publikacemi ve SCOPUS
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Obr. 8 Typy dokumentů autorů z MENDELU ve SCOPUS

Obr. 9 Oborové rozdělení publikací autorů z MENDELU ve SCOPUS
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Celkové hodnocení MENDELU
Dle hodnocení SCIMAGO Institution ranking, World Report 2013, se MENDELU umístila celosvětově na 1 537.
pozici (SIR 2012 1 692) s celkem 1 820 hodnocenými pracemi za období 2007-2011. Ve srovnání se SIR 2012
celková úroveň dlouhodobé průměrné citovanosti článků klesla (NI = 0,55), klesá také index excelence (Exc. % =
6,01 resp. 6,5). Oproti tomu si univerzita v indexu Leadership svoje postavení zlepšila (73,74). V rámci České
republiky MENDELU klesla z 9. pozice v roce 2011 na 12. místo v hodnocení vědecko–výzkumných institucí v
SIR 2013. Rozhodující podíl na hodnocených výsledcích mají Acta Universitatis Mendeliana Brunensis. Lepšímu
hodnocení MENDELU by pomohla větší diverzifikace časopisů, ve kterých autoři z MENDELU publikují, a vyšší
citovanost v prestižních časopisech skenovaných ve SCOPUS a Thomson Reuters.

2.6.3.

Nejcitovanější publikační výsledky

Nejcitovanější práce autorů z MENDELU publikované v roce 2013 (jména bez diakritiky) podle WoS:
1.

Lebuhn, Gretchen; Droege, Sam; Connor, Edward F.; et al. Detecting Insect Pollinator Declines on
Regional and Global Scales. Conservation biology, 27 (1), pp. 113-120, 2013 Times Cited 5

2.

Long, Quan; Rabanal, Fernando A.; Meng, Dazhe; et al. Massive genomic variation and strong selection
in Arabidopsis thaliana lines from Sweden. Natrure genetics, 45 (8), pp. 884-U218, 2013 Times Cited 6

3.

Ruttkay-Nedecky, Branislav; Nejdl, Lukas; Gumulec, Jaromir; et al. The Role of Metallothionein in
Oxidative Stress. Internacional journal of molecular science, 14 (3), pp. 6044-6066, 2013 Times Cited 5

4.

Santini, A.; Ghelardini, L.; De Pace, C.; et al. Biogeographical patterns and determinants of invasion by
forest pathogens in Europe. New Phytologist, 197 (1), pp. 238-250, 2013 Times Cited 14

5.

Slotte, Tanja; Hazzouri, Khaled M.; Agren, J. Arvid; et al. The Capsella rubella genome and the genomic
consequences of rapid mating system evolution. Natrure genetics, 45 (7), pp. 831-U165, 2013 Times
Cited 6

Nejcitovanější práce autorů z MENDELU publikované v roce 2013 (jména bez diakritiky) podle SCOPUS:
1.

Krejcova, L., Huska, D., Hynek, D., Kopel, P., Adam, V., Hubalek, J., Trnkova, L., Kizek, R. Using of
paramagnetic microparticles and quantum dots for isolation and electrochemical detection of influenza
viruses specific nucleic acids. International Journal of Electrochemical Science, 8 (1), pp. 689-702, 2013
Cited 6 times.

2.

Lebuhn, G., Droege, S., Connor, E.F., Gemmill-Herren, B., Potts, S.G., Minckley, R.L., Griswold, T.,
Jean, R., Kula, E., Roubik, D.W., Cane, J., Wright, K.W., Frankie, G., Parker, F. Detecting Insect
Pollinator Declines on Regional and Global Scales. Conservation Biology, 27 (1), pp. 113-120, 2013
Cited 7 times.

3.

Ruttkay-Nedecky, B., Nejdl, L., Gumulec, J., Zitka, O., Masarik, M., Eckschlager, T., Stiborova, M.,
Adam, V., Kizek, R. The role of metallothionein in oxidative stress. International Journal of Molecular
Sciences, 14 (3), pp. 6044-6066, 2013 Cited 7 times

4.

Santini, A., Ghelardini, L., De Pace, C., Desprez-Loustau, M.L., Capretti, P., Chandelier, A., Cech, T.,
Chira, D., Diamandis, S., Gaitniekis, T., Hantula, J., Holdenrieder, O., Jankovsky, L., Jung, T., Jurc, D.,
Kirisits, T., Kunca, A., Lygis, V., Malecka, M., Marcais, B., Schmitz, S., Schumacher, J., Solheim, H.,
Solla, A., Szabò, I., Tsopelas, P., Vannini, A., Vettraino, A.M., Webber, J., Woodward, S., Stenlid, J.
Biogeographical patterns and determinants of invasion by forest pathogens in Europe. New Phytologist,
197 (1), pp. 238-250, 2013 Cited 19 times

5.

Vranova, V., Rejsek, K., Skene, K.R., Janous, D., Formanek, P. Methods of collection of plant root
exudates in relation to plant metabolism and purpose: A review. Journal of Plant Nutrition and Soil
Science, 176 (2), pp. 175-199, 2013 Cited 4 times.

Nejvýznamnější výsledky aplikovaného výzkumu
V průběhu roku 2013 bylo realizováno podáno a doplněno několik patentových přihlášek s potenciálem
komercionalizace. Konkrétně:
1.
Kopel, P., Heger, Z., Cernei, N., Zítka, O., Kízek, R., Adam, V. Modifikované paramagnetické částice pro
použití k izolaci aminokyselin a glutathionů z biologických matric, PV 2013-901. Datum podání přihlášky
18. 11. 2013. Vlastník patentu: MENDELU
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2.

Kopel, P., Adam, V., Kízek, R. Způsob detekce biologického materiálu pomocí anorganických nanočástic
ukotvených na chromatografickém papíru, PV 2013-412. Datum podání přihlášky 1.6.2013. Vlastník
patentu: MENDELU

2.6.4.

Nejvýznamnější výsledky výzkumu a vývoje za rok 2013 dle vlastního hodnocení fakult

Agronomická fakulta

Vodní bilance rychle rostoucích dřevin a efektivita jejich pěstování na orné půdě ve vyšších
nadmořských výškách
Řešitelé: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (projekt NAZV QI91C54), doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
(projekty KONTAKT LH11010; CLIMSAVE 7 FP č. 244031)
Přínos: Často udávaným limitem pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD), jakožto dřevin intenzivně vytvářejících biomasu, je zabezpečení vodou. Dřívější, spíše empirické studie poukazují na skutečnost, že RRD jsou
extrémně náročné na vláhu. Výsledky exaktního výzkumu poukazují na srovnatelnost těchto porostů s náročností
travního porostu a naznačují spíše jejich dostatečnou zabezpečenost z pohledu vody na testované lokalitě
(Českomoravská vrchovina) a na základě aplikace moderních měřících technik vyvrací dříve rozšířené teorie.
Reference:
1. Fischer, M., Trnka, M., Kučera, J., Deckmyn, G., Orság, M., Sedlák, P., Žalud, Z., Ceulemans, R.
Evapotranspiration of a high-density poplar stand in comparison with a reference grass cover in the
Czech–Moravian Highlands. Agricultural and Forest Meteorology, 181, pp. 43-60, 2013 ISSN 0168-192
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192313001846# (IF = 3.5)
2. King, SJ., Ceulemans, R., Albaugh, JM., Dillen, SY., Domec, JCh., Fichot, R., Fischer, M., Leggett. Z.,
Sucre, E., Trnka, M., Zenone T. The Challenge of Lignocellulosic Bioenergy in a Water-Limited World,
BioScience, 2013 http://www.bioone.org/doi/full/10.1525/bio.2013.63.2.6. (IF = 4,7)
Projekt:

Projekt: Analýza výskytu škůdců v kontextu změny klimatu
Řešitel: doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. (projekt CLIMSAVE 7 FP č. 244031)
Přínos: V roce 2013 se podařilo dokončit dvě studie zaměřené na regionální a současně evropský výskyt
škůdců, jejichž výskyt a počet generací je ovlivněn klimatickými podmínkami. Jedná se o završení modelových
experimentů, které jsou podpořeny databázemi reálných výskytů. Výsledky podporují pozorované výskyty
teplomilnějších škůdců v severnějších lokalitách Evropy či vyšších nadmořských výškách a podle scénářů klimatu
vymezují jejich potenciální klimatické niky v testovaných časových horizontech. Kromě publikací byly výsledky
zhodnoceny v řadě vyžádaných přednášek pro praxi.
Reference:
3. Svobodová, E., Trnka, M., Žalud, Z., Semerádová, D., Dubrovský, M., Eitzinger, J., Štěpánek, P., Brázdil,
R. Climate variability and potential distribution of selected pest species in south Moravia and north-east
Austria in the past 200 years - lessons for the future. Cambridge University Press Journal of Agricultural
Science. 2013 doi:10.1017/S0021859613000099 (IF = 2,9)
4. Svobodová, E., Trnka, M., Dubrovský, M.,; Semerádová, D., Eitzinger, J., Štěpánek, P., Žalud, Z.
Determination of areas with the most signiﬁcant shift in persistence of pests in Europe under climate
change.
Pest
Management
Science,
2013.
ISSN
1526-498X.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.3622/pdf (IF=2,6)
Projekt: Potenciální rizika cyanotoxinů
Řešitelé: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Mareš a kol.
Přínos: V roce 2013 byla kompletována data monitoringu obsahu microcystinů sinic ve svalovině a játrech
sladkovodních ryb stojatých vod České republiky. V průběhu let 2007– 2009 bylo analyzováno celkem 351 vzorků
od 16 druhů ryb. Microcystiny byly detekovány pouze u 53 vzorků jater, nejvyšší koncentrace microcystinů byly
zjištěny v játrech dravých druhů ryb (okoun, candát). V žádném z analyzovaných vzorků svaloviny nebyl obsah
microcystinů nad limitem detekce. Realizovaný monitoring prokázal nízkou úroveň kumulace toxinů v rybích
tkáních, navíc zjištované koncentrace microcystinů v tkáních ryb nejsou vysoké. Potenciální riziko ohrožení zdraví
člověka při konzumaci ryb je tak velmi nízké.
Reference:
1. Kopp, R., Palíková, M., Adamovský, O., Ziková, A., Navrátil, S., Kohoutek, J.,Mareš, J., Bláha, L.
Concentrations of microcystins in tissues of several fish species from freshwater reservoirs and ponds.
Environmental Monitoring and Assessment, 185 (12), pp. 9717-9727, 2013 ISSN 0167-6369 (IF=1,4)
Projekt: Účinek hnojení na růst kořenů na vlhkých podhorských loukách
Řešitelé: Ing. Ivan Tůma, Ph.D.a kol.
Přínos: Výsledky pokusů ukazují, že hnojení chudých vlhkých podhorských luk má za následek vyšší primární
produkci kořenů. Toto ovšem platí jen do určité míry (90 kgN/ha), protože při nejvyšší dávce hnojení dochází
naopak ke snížení růstových parametrů kořenů. Získané výsledky signalizují ve vztahu k celkové produkci
biomasy různorodou roli těchto trávníků v akumulaci biomasy při různé úrovni hnojení.
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Reference:
1. Holub, P., Tůma, I., Fiala, K. Effect of fertilization on root growth in the wet submontane meadow. Plant
Soil Environ, 59 (8), pp. 342–347, 2013 (IF 1,1)
Projekt: Nové poznatky ze studia biodiverzity vybraných skupin hmyzu
Řešitelé: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Přínos: První z řešitelů se dlouhodobě věnuje taxonomii čeledi mandelinkovití (Chrysomelidae) palearktické a
orientální oblasti. V roce 2013 publikoval pět prací v časopisech s IF (Zootaxa, Annales Zoologici, ZooKeys,
Zoological Studies, Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae), kde je celkem popsáno 6 nových druhů pro
vědu a doplněny další nové poznatky. Výsledkem výzkumu minujících motýlů Pyrenejského poloostrova druhého
z řešitelů je objev dalších 4 nových druhů pro vědu a podrobná revize celé skupiny příbuzných druhů. Výsledky
byly publikovány v časopisech SHILAP Revista de Lepidopterologia a Tijdschrift voor Entomologie.
Projekt: Metody hodnocení struktury porostu obilnin využitelné pro zefektivnění jejich pěstování
Řešitelé: prof. Ing.Jan Křen, CSc., Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D., Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.,
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
Přínos: Bylo provedeno shrnutí historického vývoje východisek a metodických postupů používaných pro
hodnocení vývoje struktury porostu obilnin. Jsou diskutovány přednosti a nedostatky metodických postupů
založených na:
rozkládání výnosu obilnin na výnosové prvky
růstové analýze
modulárním pojetí růstu rostlin
využití zákonitostí populační biologie rostlin
Uvedené metodické postupy jsou posouzeny z hlediska pracnosti i možností využití získaných
informací. Jsou naznačeny další možnosti inovací diagnostiky stavu a struktury porostu obilnin
s využitím současné úrovně poznání a nových technologií, umožňující stanovení spektrálních charakteristik
plošným snímkováním porostů a vyhodnocením digitálních snímků. Podle charakteru procesů podílejících se
na utváření struktury porostu bylo vegetační období obilnin rozděleno na tři části:
1. vegetativní, zahrnující období vzcházení a odnožov ání (BBCH 1 – 29)
2. generativní, zahrnující období sloupkování až metání (BBCH 30 – 59)
3. reprodukční, zahrnující kvetení, tvorbu a zrání zrna (BBCH 60 – 99)
Pro uvedená období bylo na základě maloparcelních pokusů prováděných na dvou lokalitách (Žabčice a
Kroměříž) provedeno podrobné vyhodnocení změn struktury porostu ozimé pšenice a jarního ječmene a jejich
spektrálních charakteristik pomocí normalizovaných rozdílů vegetačního indexu (NDVI). Byly analyzovány vztahy
mezi morfologickými charakteristikami struktury porostu a hodnotami NDVI. Na základě těchto analýz byly
stanoveny znaky a jejich hodnoty potřebné pro rozhodování o pěstitelských opatřeních vedoucích k
optimalizaci struktury porostu pšenice a ječmene v zemědělské praxi.
Reference:
1. Křen, J., Dryšlová, T., Neudert, L., Lukas, V.: Cereal canopy structure – its assessment and use in
efficient crop management. In Matovic, M. D, (Ed.) Biomass – sustainable growth and use. INTECH pp.
35-74, 2012 ISBN 979-953-307-804-4
Projekt: Technologie pro precizní zemědělství
Řešitelé: Ing. Vojtěch Lukas, P.D., Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.
Přínos: Bylo provedeno ověření využitelnosti IT a DPZ při hospodaření na půdě v následujících oblastech:
a) aplikace bezdrátových senzorových sítí v agrometeorologickém monitoringu (využitelné při
bezkontaktním sledovaní mikroklimatu v různých částech porostu)
b) hodnocení pokryvnosti meziplodin na orné půdě s využitím metod analýzy obrazu (využitelné při kontrole
plnění dotačních titulů na meziplodiny)
c) metoda pro prostorovou interpretaci stavu rostlin ozimé pšenice v precizním zemědělství (využitelné pro
zpracování prostorově orientovaných informací při tvorbě aplikačních map)
Reference:
1. Kubíček, P., Kozel, J., Stampach, R., Lukas, V. Prototyping the visualization of geographic and sensor
data for agriculture. Computers and Electronics in Agriculture, 97, pp. 83-91, 2013 ISSN 0168-1699
2. Lukas, V., Procházková, B., Smutný, V., Dryšlová, T., Neudert, L. Estimation of coverage of soil by the
catch crops using ground-truth imaging in visible spectrum. Növénytermelés, 62 (1), pp. 425-428, 2013
ISSN 0546-8191
3. F. Rodriguez-Moreno, V. Lukas, L. Neudert, T. Dryšlová: Spatial interpretation of plant parameters in
precision agriculture with winter wheat. Precision Agriculture, ISSN 1385-2256, přijato do tisku.
Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek
s ambivalentním nutričním účinkem
Řešitelé: prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc. a kol.
Přínos: Uplatnění netradičních a nových druhů pro výrobu pekařských, pekárenských a pečivárenských
výrobků s pozitivním nutričním účinkem
Reference:
1. Užitný vzor (č. přihlášky: E177314) – Chlebová směs pro přípravu vícezrnného chleba
Projekt:
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2.
3.

Užitný vzor (č. přihlášky: E177317) – Mlýnské obilné směsi pro přípravu pekárenských a pečivárenských
výrobků
Užitný vzor (č. přihlášky: E177318) – Pekařská směs pro přípravu chleba a běžného pečiva

Projekt: Zařízení pro měření proměnlivého průtoku vzduchu součástmi dojicího zařízení
Řešitelé: doc. Ing. Jiří Fryč, CSc., Ing. Jiří Fryč, Ph.D., prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., Ing. Josef Los, Ph.D.,
Dr. Ing. Radovan Kukla
Přínos: Vyvinuté zařízení je využitelné v oblasti výzkumu pro měření krátkých dynamických změn průtoku
vzduchu, je možné je použít i v zemědělské prvovýrobě pro servis a kontrolu správné funkce dojicích
zařízení.
Reference:
Užitný vzor PUV 2013-27784 Zařízení pro měření proměnlivého průtoku vzduchu součástmi dojicího
zařízení
Projekt: Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky v oblasti zemědělské techniky
Řešitelé: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. doc. Ing. Vlastimil Chrást, CSc., Ing. Michal Jukl, Ing. Dušan Slimařík,
Ing. Antonín Skřivánek, Ing. Jakub Katrenčík, Ing. Stanislav Koláček, Ing. Jaromír Tlačbaba
Přínos: V rámci řešení projektu IGA AF MENDELU byly zkonstruovány užitné vzory pro nanofiltraci kapalin,
analýzu destrukčních procesů vnitřních ploch potrubí a pádová měření
Reference:
3. Užitný vzor UPV 25551 – Zařízení pro nanofiltraci kapalin
4. Užitný vzor UPV 25552 – Pádové zařízení
5. Užitný vzor UPV 25796 – Zařízení pro analýzu degradačních procesů vnitřních ploch potrubí
Přední umístění na mezinárodním porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice
a jarního ječmene
Řešitelé: prof. Ing. Jan Křen, CSc., Ing. Martin Houšť, Ing. Karel Klem, Ph.D.
Přínos: Ve vegetačním období 2012/2013 se řešitelé za AF MENDELU zúčastnili mezinárodního porovnávání
pěstebních technologií ozimé pšenice a jarního ječmene, organizovaného Zemědělským výzkumným ústavem
Kroměříž, s. r. o. Pěstební technologie těchto plodin navržené zúčastněnými organizacemi (11 u ozimé pšenice a
9 u jarního ječmene) byly realizovány v maloparcelních polních pokusech a po jejich sklizni ekonomicky
vyhodnoceny příspěvkem na úhradu (rozdíl tržeb a přímých nákladů). Pěstební technologie prezentované za AF
MENDELU byly vyhodnoceny na prvním místě ze 16 u jarního ječmene a na čtvrtém místě z 22 u ozimé pšenice.
Reference: S výsledky, které byly zveřejněny 22. 11 .2013, bude seznámena zemědělská praxe v odborných
publikacích a na konferencích, včetně konference pro zemědělskou praxi MendelInfo v únoru 2014.
Projekt:

CEITEC – Středoevropský technologický institut
Výzkumná skupina „Vývojová a produkční biologie – omické přístupy“ vedoucí výzkumné skupiny prof.
B. Brzobohatý, CSc.
Název:

Rozdílné a společné odpovědi ke snížení a zvýšení hladin cytokininů zjištěné proteomickým a
metabolomickým profilováním jejich účinků u Arabidopsis thaliana
Řešitelé: Mgr. Martin Černý, Ph.D., Mgr. Alena Kuklová, Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.,Kateřina Žáková, prof.
RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Přínos: Integrace získaných proteomických a metabolomických datových souborů vedla k odhalení (i) nových
regulačních obvodů podílejících se na realizaci účinků cytokininů, (ii) doposud neznámých spojitostí mezi
redoxními regulacemi a signální sítí hormonů participující ve stresových odpovědích a konečně (iii) markery
hladin cytokininů. Experimentální výsledky vedly k formulaci hypotézy vysvětlující řadu shodných účinků
snížených a zvýšených hladin cytokininů.
Reference: Publikováno v Journal of Experimental Botany (IF2012 = 5.242)
Název:

Vysoké hladiny cytokininů indukují u tabáku reakci podobnou hypersensitivní odpovědi k ataku
patogenů
Řešitelé: Mgr. Jan Novák, Ph.D., Mgr. Jaroslav Pavlů, Mgr. Šárka Koukalová, Mgr. Jan Skalák, Mgr. Martin
Černý, Ph.D., prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Přínos: Získané výsledky ukazují na možné zapojení rostlinných hormonů cytokininů v odpovědi rostlin vůči
ataku patogenů, a tím upozorňují na možnost modulovat odpovědi k rostlinným patogenům ovlivňováním hladin
těchto hormonů v rostlinném těle.
Reference: Publikováno v časopise Annals of Botany (IF2012 = 3.449).
Název:
Pokroky v purifikaci a separaci post-translačně modifikovaných proteinů
Řešitelé: Mgr. Martin Černý, Ph.D., Mgr. Jan Skalák, Mgr. Hana Černá, Ph.D., prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý,
CSc.
Přínos:
Vyžádaný přehledový článek kriticky shrnuje nejnovější poznatky v oblasti purifikace a separace posttranslačně modifikovaných proteinů.
Reference: Publikováno v časopise Journal of Proteomics (IF2012 = 4.088)
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Výzkumné skupina „Metabolomika sekundárních metabolitů“ – vedoucí výzkumné skupiny Prof. ing.
Zdeněk Glatz, CSc., Masarykova univerzita, prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. – senior researcher
Název:
Vliv kadmia na oxidativní stres a antioxidanty
Řešitelé: prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., RNDr. Jozef Kováčik, Ph.D.
Přínos: Problematika vlivu kovů na oxidativní stres a tvorbu oxidu dusnatého je intenzivně zkoumaná v
celosvětovém měřítku, avšak využití modulátorů oxidu dusnatého a následné změny oxidačního stavu a
kvantitativní změny antioxidantů a chelátů kadmia nebyly podrobněji známé
Reference: Kováčik, et al., 2013; Štork, F., et al., 2013
Výzkumná skupina „Imunogenomika zvířat“ – vedoucí výzkumné skupiny – prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín,
CSc., prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. – senior researcher
Název:
Mapování lokusů kvantitativních znaků pro kvalitu masa
Řešitelé: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D., ing. Filip Weisz, mgr. Zuzana Vykoukalová, Ph.D.
Přínos: Výzkum byl zaměřen především na mapování lokusů kvantitativních znaků pro kvalitu masa ve střední
část chromozomu 2 a dále na studium porcin-ubikvitinového genu Ubl , a porcinového NREP genu (genomová
organizace, polymorfismy, varianty sestřihu, asociační studie, expresní profily).
Reference: Čepica, et al., 2013
Přehled publikací IF větší než medián oboru:
1.

Čepica, S., Zambonelli, P., Weisz, F., Bigi, M., Knoll, A., Vykoukalová, Z., Masopust, M., Gallo, M.,
Buttazzoni, L.-Davoli, R.: Association mapping of quantitative trait loci for carcass and meat quality traits
at the central part of chromosome 2 in Italian Large White pigs. Meat Science, 95: 368-375, 2013,

2.

Černý, M., Kuklová, A., Hoehenwarter, W., Fragner, L., Novák, O., Rotková, G., Jedelský, P.L., Žáková,
K., Šmehilová, M., Strnad, M., Weckwerth, W., Brzobohatý, B.: Proteome and metabolome profiling of
cytokinin action in Arabidopsis identifying both distinct and similar responses to cytokinin down- and upregulation. Journal of Experimental Botany, 64, pp.4193-4206, 2013

3.

Černý, M., Skalák, J., Černá, H., Brzobohatý, B.: Advances in purification and separation of
posttranslationally modified proteins. Journal of Proteomics, 92, pp. 2-27, 2013

4.

Klejdus B., Kovacik J., Babula P.: PAL inhibitor evokes different responses in two Hypericum species.
Plant Physiology and Biochemistry, 63, pp. 82-88, 2013

5.

Kovacik, J., Babula, P., Klejdus, B., Hedbavny, J.: Chromium Uptake and Consequences for Metabolism
and Oxidative Stress in Chamomile Plants. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, pp. 78647873, 2013

6.

Musilova, J., Klejdus, B., Glatz, Z.: Simultaneous quantification of energetically important metabolites in
various cell types by CZE. Journal of Separation Science, 36, pp. 3807-3812, 2013

7.

Novák, J., Pavlů, J., Novák, O., Nožková-Hlaváčková, V., Špundová, M., Hlavinka, J., Koukalová. Š.,
Skalák, J., Černý, M., Brzobohatý, B.: High cytokinin levels induce a hypersensitive-like response in
tobacco. Annals of Botany, 112, pp. 41-55, 2013

8.

Stork, F., Backor, M., Klejdus, B., Hedbavny, J., Kovacik, J.: Changes of metal-induced toxicity by
H2O2/NO modulators in Scenedesmus quadricauda (Chlorophyceae). Environmental Science and
Pollution Research, 20, pp. 5502-5511, 2013

9.

Vantova, I., Backor, M., Klejdus, B., Backorova, M., Kovacik, J.: Copper uptake and copper-induced
physiological changes in the epiphytic lichen Evernia prunastri. Plant Growth Reguation, 69, pp. 1-9,
2013

Smluvní výzkum, zakázky:
Zadavatel: FOSFA a.s., Hraniční 268, 691 41 Břeclav - Poštorná
Řešitel: doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., Ing. Tomáš Kopta, Ph.D., Ing. Jindřiška Vábková
Spolupráce: „Ověření účinnosti růstových regulátorů u papriky“
Doba řešení: 19. 4. 2013 – 10. 12. 2013
Sjednaná cena: 121 tis. Kč; investice: 0,- Kč
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Zdroj
finanování
ústav AF
Mendelu

Oblast
podpory

Projekt
Název projektu

zahájení

řešitel

ukončení

Smlouvy

211

Smlouvy

1.1.2013

Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D.

31.12.2013

Desinfekční prostředky používané v
1.1.2013
chovech hospodářských zvířat

1.1.2013

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

31.12.2013

240

Inovační voucher
Olomoucký kraj

242

Arysta LifeScience
Czech, s. r. o.

110

AGROFERT
HOLDING, a. s.

130,6

ATC – Agro Trial
Center, GmbH

90

EKONBIO, s. r. o.

43,6

Bayer, s. r. o.

807,3

Realizace
DČ Maloparcelní pokus s ozimou
pšenicí s využitím různých hnojiv
aplikovaných na slámu

1.1.2013

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

31.12.2013
Realizace

DČ Maloparcelní pokus – účinnost
1.1.2013
insekticidů na zavíječe kukuřičného
Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

Smlouvy

31.12.2013
Realizace

DČ Maloparcelní pokus – ověření
účinnosti přípravků

1.1.2013

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

31.12.2013

Smlouvy

Smlouvy

Inovační voucher
Olomoucký kraj

31.12.2013

DČ Vyhodnocení biologické
účinnosti postemergentního
přípravku v cukrovce

Smlouvy

217

25

Realizace

Smlouvy

217

Jihomoravské
centrum pro
mezinárodní
mobilitu

Realizace

Smlouvy

217

25

31.12.2013

Stanovení obsahu cukru a
biologicky aktivních látek v míze
javoru cukrového

MVDr. Ing. Václav Trojan

217

Jihomoravské
centrum pro
mezinárodní
mobilitu

Realizace

Smlouvy

217

( v tis. Kč )

31.12.2013

SOČ – Charakteristika pšenic s
modrou pigmentací obilky využitím 1.1.2013
molekulární biologie

Smlouvy

211

Dotace na
rok 2013

Realizace

MVDr. Ing. Václav Trojan

211

Zadavatel projektu

Realizace
SOČ – Molekulárně-genetická
charakteristika genů zodpovědných
1.1.2013
za purpurové zabarvení obilky
pšenice
Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

211

Realizace
projektu

Realizace
DČ Registrační a demonstrační
pokusy s přípravky na ochranu
rostlin

1.1.2013

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

31.12.2013
Realizace

Moravskoslezské

27

217

DČ Maloparcelní pokus – ověření
účinnosti insekticidních mořidel v
cukrovce

1.1.2013

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

31.12.2013

Smlouvy

217

1.1.2013

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

31.12.2013

1.1.2013

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

31.12.2013

1.1.2013

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

31.12.2013

DČ Maloparcelní pokus – hybridy
kukuřice, čiroku, slunečnice

1.1.2013

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D

31.12.2013

DČ Maloparcelní pokus – herbicidy
v kukuřici

1.1.2013

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

31.12.2013

Smlouvy
219
Smlouvy
219

Smlouvy
221
Smlouvy

Syngenta Crop
Protection, AG Švýcarsko

172

Syngenta Czech,
s. r. o.

113

Syngenta Czech,
s. r. o.

80

Syngenta Czech,
s. r. o.

43,5

VÚRV Praha,
v. v. i.

65,3

Realizace
DČ Maloparcelní pokus –
herbicidy/fungicidy ve slunečnici

1.1.2013

Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

31.12.2013

Smlouvy
217

172

Realizace

Smlouvy
217

Syngenta Czech,
s. r. o.

Realizace

Smlouvy
217

180,7

Realizace
DČ Maloparcelní pokus –
vyhodnocení účinnosti insekticidů
na škůdce v kukuřici

Smlouvy
217

Syngenta Agro,
GmbH

Realizace
DČ Maloparcelní pokus – herbicidy
v kukuřici, fungicidy v révě vinné

Smlouvy

217

103

Realizace
DČ Maloparcelní pokus –
vyhodnocení účinnosti fungicidů v
révě vinné

Smlouvy
217

cukrovary, a. s.

Realizace
DČ Dlouhodobé činnosti,
provoz a základní
vyhodnocení
prof. Ing. Jan Křen, CSc.

1.1.2013
31.12.2013

Realizace
SV 2130431
1.1.2013
Dr. Ing. Pavlína Smutná
31.12.2013
Realizace
SV 2130251
1.1.2013
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. 31.12.2013

Univerzita
Palackého v
Olomouci

25

Selgen, a. s.

55

TIMAC AGRO
CZECH, s. r. o.

40

Realizace
Aplikace různých hnojiv „pod
1.1.2013
patu“ u kukuřice seté
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
31.12.2013
Realizace

FERTISTAV CZ,
28

221

Ověření účinku hnojiva
WIGOS S formou
maloparcelkového polního
pokusu s pšenicí ozimou
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Smlouvy
221

Regionální referenční
centrum
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D.

Smlouvy

221

Smlouvy

224

Smlouvy
224
Smlouvy

224

Smlouvy

224

Smlouvy

1.1.2013

14

31.12.2013
Realizace
1.1.2013

MŽP

40

Chemap Agro

70

VETLABFARM,
s. r. o.

48

ŠTIČÍ LÍHEŇESOX, spol. s r.
o.

459,8

ŠTIČÍ LÍHEŇESOX, spol. s r.
o.

396

Rybníkářství
Pohořelice, a.
s.

444

31.12.2013
Realizace

Vliv vybraných
mikroelementů (MiE) na
1.1.2013
jejich příjem rostlinami máku
a slunečnice
Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
31.12.2013

Smlouvy
223

a. s.

Realizace
Metabolické testy krve skotu

1.1.2013

Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.

31.12.2013

Realizace
Produkce plůdku lína s
počátečním odchovem v
1.6.2013
kontrolovaných podmínkách s
podporou přirozené produkce
doc. Dr. Ing. Jan Mareš
28.7.2014
Realizace
Produkce plůdku kapra s
využitím počátečního odchovu 21.3.2012
v kontrolovaných podmínkách
doc. Dr. Ing. Jan Mareš
30.4.2013
Realizace
Provozní ověření efektivní
technologie chovu
5.2.2012
generačních ryb a odchovu
plůdku jesetera malého
doc. Dr. Ing. Jan Mareš
31.8.2013

Realizace
Provozní ověření různých
typů aerátorů ke zvýšení
18.4.2012
obsahu rozpuštěného kyslíku
v rybnících
doc. Ing. Radovan Kopp,
31.8.2013
Ph.D.
Realizace

Rybářství
Hodonín,
s. r. o.

366

Rybářství
29

224

Provozní ověření
kontinuálního monitoringu
základních fyzikálněchemických parametrů na
sádkách
doc. Ing. Radovan Kopp,
Ph.D.

Smlouvy

224

Vliv řas v krmné směsi na
růst, zdravotní stav a složení
tkání kapra obecného
doc. Ing. Radovan Kopp,
Ph.D.

Smlouvy
224

Smlouvy

227

Smlouvy
227
Smlouvy

227

Smlouvy

296,5

30.12.2014

1.12.2013

Rybníkářství
Pohořelice, a. 544,5
s.

30.11.2014
Realizace
25.11.2013

Botanický
ústav
AV ČR, v. v. i.

54,5

5.12.2013
Realizace

Rybářská stráž – kurz a
zkoušení
prof. Ing. Petr Spurný, CSc.

Smlouvy

224

1.12.2013

Realizace
Ověření optimalizace
technologie přípravy
jikernaček kapra obecného
pro časný výtěr
doc. Dr. Ing. Jan Mareš

Smlouvy

224

Kardašova
Řečice, s. r. o.

Smluvní zakázky pro MZe OP
Rybářství – posudky návrhů
projektů a technických zpráv
(počet zpráv : 7)
doc. Dr. Ing. Jan Mareš

1.1.2013

MENDELU z
pověření MZe

71,5

MZe – OP
Rybářství

101,6

31.12.2013
Realizace
1.1.2013
31.12.2013
Realizace

Laboratorní testování vlivu
přípravku BioCat+™ na
1.1.2013
kvalitu a kvantitu vznikajícího
bioplynu
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
31.12.2013
Realizace
Testování produkce bioplynu
1.1.2013
hybridů čiroku
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
31.12.2013
Realizace
Zkouška rozložitelnosti a
kompostovatelnosti dle
normy ČSN EN 13 432
1.1.2013
dodaných vzorků
kompostovatelné fólie
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
31.12.2013
Realizace

Bosix, spol. s r.
108,9
o.

KWS OSIVA, s.
108,9
r. o.

MERYL PLAST,
35,1
s. r. o.

Centrum
30

227

Testování produkce bioplynu
1.1.2013
z biomasy
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Smlouvy

227

Testování technologie
(metodiky) na měření
proudění geogenního oxidu
uhličitého (CO2) pro
prospekci proplyněných
minerálních vod
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Měření na dynamometru –
průběžná
Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Zetor Tractors, a. s.
prof. Ing. František Bauer,
CSc.

Smlouvy
228

Farmet, a. s.
Ing. Jiří Votava, Ph.D.

Smlouvy
228

Milata Technology, a. s.
Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy
228

NHC, a. s.
prof. Ing. František Bauer,
CSc.

Smlouvy
228

Měření na dynamometru –
průběžná
Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
AGRI CS, a. s.
Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy
228

175,4

AQUA
ENVIRO,
s. r. o.

146,4

31.12.2013

1.1.2013

31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013
Realizace
1.1.2013
31.12.2013
Realizace
1.1.2013
31.12.2013
Realizace
1.1.2013
31.12.2013
Realizace
1.1.2013

Dle objednávek 38,9

Zetor Tractors,
a. s.

150

Farmet, a. s.

20,7

Milata
Technology,
a. s.

16

NHC, a. s.

60

31.12.2013
Realizace

Smlouvy
228

BAKTOMA,
spol. s r.o.

Realizace

Smlouvy
228

1.1.2013

Realizace

Smlouvy
228

25

Realizace
Ověřování vlivu vzorků
enzymatických přípravků na
tvorby bioplynu v
laboratorních podmínkách
Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Smlouvy

227

31.12.2013

výzkumu
globální
změny AV ČR,
v. v. i.

Pöttinger CZ
prof. Ing. František Bauer,

1.1.2013
31.12.2013
Realizace
1.1.2013
31.12.2013
Realizace
1.1.2013
31.12.2013

Dle objednávek 314,0

AGRI CS, a. s.

25,6

Pöttinger CZ

20
31

CSc.
Smlouvy
228

Agrotec, a. s.
Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy
228

Preol, a. s.
Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy
228

Agentura pro podporu
podnikání
doc. Ing. Miroslav Havlíček,
CSc.

Smlouvy
228

Kurzy Česká Pojišťovna, a. s.
Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Smlouvy
228

Kurzy fyziky
doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.

Smlouvy
228

Smlouvy

234

Smlouvy

31.12.2013
Realizace
1.1.2013
31.12.2013
Realizace
1.1.2013
31.12.2013

Konference KOKA 2013

1.1.2013

Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

31.12.2013

Ingrovy dny 2013
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

Smlouvy

234

1.1.2013

Agrotec, a. s.

5

Preol, a. s.

72

Agentura pro
podporu
podnikání
Česká
Pojišťovna,
a. s.

9,9

62

16,4

Realizace

Smlouvy
234

Realizace
1.1.2013
31.12.2013
Realizace
1.1.2013
31.12.2013
Realizace

Ověření přípravku Aktifol® –
Mag a Folit® S 450SC na
výnos a kvalitu ječmene a
přípravku Borostim® na
výnos a kvalitu cukrovky
doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna

Realizace
1.1.2013
31.12.2013
Realizace

1.1.2013

58

234 – Ústav
72
technologie potravin

CHEMAP AGRO,
s. r. o., Dašice

109

YARA Agri Czech
republic, s. r. o.

124

31.12.2013
Realizace

Provedení pokusu s hnojivy
firmy YARA Agri Czech
republic, s. r.o. – NPK
7:12:25, NPK 7:20:28 a YARA 1.1.2013
Vita Thiotrac u ozimé pšenice
a vyhodnocení jejich vlivu na
výnos a kvalitu produkce
doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna
31.12.2013
Realizace

Group of the

32

234

Senzorické hodnocení 24
vzorků potravin včetně
prezentace výsledků na
veřejném slyšení

1.1.2013

doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna

31.12.2013

Smlouvy

Realizace
Úhrada studijního pobytu
Lazat Umiraliyevy
1.1.2013

234
doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Smlouvy

Realizace
Účinnost nízkoproteinových
krmných směsí za použití
doplnění limitujících
aminokyselin
doc. Ing. Martina
Lichovníková, Ph.D.

235

31.12.2013

Progressive Alliance
of
Socialists&Democrats 18
in the European
Parliament, Rue
Wiertz 60, B-1047
Brussels, Belgium
JSC „Center for
International
Programs“ Left bank
of the Ishim Riv.
103
Orynbor str. 18,
Office 21, Astana
010000, Republic of
Kazakhstan

1.1.2013

AFEED CZ, a.s.

199,7

31.12.2013

Zahradnická fakulta

Nejlepší výsledky za fakultu
1.

Balík, J., Kumšta, M., Rop, O. Comparison of anthocyanins present in grapes of Vitis vinifera L. varieties
and interspecific hybrids grown in the Czech Republic. Chemical Papers, 67 (10), pp. 1285-1292, 2013
ISSN 0366-6352, (výsledek Jimp).

2.

Cheel Horna, J., C., Tůmová, L., Areche, C., Van Antwerpen, P., Néve, J., Zouaoui Boudjeltia, K., San
Martin, A., Vokřál, I., Wsól, V., Neugebauerová, J. Variations in the chemical profile and biological
activities of licorice (Glycyrrhiza glabra L.), as influenced by harvest times. Acta Physiologiae Plantarum,
35 (4), pp. 1337-1349, 2013 ISSN 0137-5881, (výsledek Jimp).

3.

Juríková, T., Balla, Š., Sochor, J., Pohanka, M., Mlček, J., Baroň, M. Flavonoid Profile of Saskatoon
Berries (Amelanchier alnifolia Nutt.) and Their Health Promoting Effects. Molecules, 18 (10), pp. 1257112586, 2013 ISSN 1420-3049, (výsledek Jimp).

4.

Marhol, P., Bednář, P., Tománková, E., Papoušková, B., Stávek, J., Híc, P., Barták, P., Křen, V., Balík,
J. Preparative Purification and Isolation of Pyranoanthocyanins from Red Wine and Evaluation of Their
Antioxidant Activity. Chromatographia, 76 (17-18), pp. 1107-1115, 2013 ISSN 0009-5893, (výsledek
Jimp).

5.

Pavloušek, P., Kumšta, M. Authentication of Riesling wines from the Czech Republic on the basis of the
non-flavonoid phenolic compounds. Czech Journal of Food Sciences, 31 (5), pp. 474-482, 2013 ISSN
1212-1800, (výsledek Jimp).

Výsledky aplikovaného výzkumu:
1.

Kobza, F., Řezníček, V.: Moravia, odrůda jabloně s klasickým typem růstu.
Výsledek typu (Zodru) odrůda s právní ochranou.

33

2.

Salašová, A., Kulišťáková, L., Sedláček, J., Dohnalová, B., Flekalová, M., Vítovská, D., Krusová, A. KPZ
Lednicko-valtický areál. Krajinářsko - analytický výkres A: Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy.
specializovaná mapa s odborným obsahem

3.

Burg, P., Zemánek, P., Jelínek, A., Dědina, M., Skala, O.: Separace semen révy vinné z matolin.
Výsledek typu (Fuzit) užitný vzor:

4.

Balík, J., Němcová, A., Vrba, S., Vespalcová, M., Mácová, H., Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická
fakulta, Lednice, CZ Agrofrukt, družstvo Hustopeče, CZ Vysoké učení technické, Fakulta chemická,
Brno, CZ Mácová Hana MUDr., Kurdějov, CZ.. Nealkoholický nápoj z bezinek s obsahem ovocné a/nebo
zeleninové šťávy.
Výsledek typu (Nmap) specializovaná mapa s odborným obsahem:

5.

Boček, S., Dokoupil, L., Demková, K., Baroš, A.: Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin
nalezených v mikroregionech Moravský kras a Časnýř.
Výsledek typu (Nmap) specializovaná mapa s odborným obsahem.

Smluvní výzkum, zakázky:
Počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Celkový
počet platných smluv v roce 2013 a nově uzavřených smluv v tomto roce.
Zadavatel: FOSFA a.s., Hraniční 268, 691 41 Břeclav - Poštorná
Řešitel: doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., Ing. Tomáš Kopta, Ph.D., Ing. Jindřiška Vábková
Spolupráce: „Ověření účinnosti růstových regulátorů u papriky“
Doba řešení: 19. 4. 2013 – 10. 12. 2013
Sjednaná cena: 121 tis. Kč; investice: 0,- Kč
Zadavatel: Zahradnictví LITOL s.r.o., Na Brůdku 459, Lysá n. Labem
Řešitel: doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., prof. Ing. František Kobza, CSc.
Spolupráce: „Návrh technického inovativního řešení rootické technologie pro Zahradnictví Litol, s.r.o. „
Doba řešení: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Sjednaná cena: 1.200 tis. Kč; investice: 0,- Kč
Zadavatel: UVP Brno s.r.o., Radlas 7, 602 00 Brno
Řešitel: Ing. Jiřina Vojtíšková
Spolupráce: „Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový.“
Doba řešení: 1. 1. 2013 – 30. 9. 2013
Sjednaná cena: 52 tis. Kč; investice: 0,- Kč
Zadavatel: Réva Rakvice s.r.o., Rakvice
Jméno řešitele: doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Název: „Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu“
Doba řešení: 5. 4. 2013 – 31. 10. 2013
Přidělené finanční prostředky pro rok 2013: 1 030 000,-Kč, investice 0,- Kč
Zadavatel: PRECIOSA GS, a.s. Jablonec nad Nisou
Jméno řešitele: Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Doba řešení: 1. 11. 2012 – 31. 12. 2013
Přidělené finanční prostředky pro rok 2013: 88.149,- Kč, z toho investice: 0,- Kč
Zadavatel: Biocont Laboratory spol. s r. o., Brno
Jméno řešitele: Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Doba řešení: 1. 10. 2013 – 31. 12. 2013
Přidělené finanční prostředky pro rok 2013: 30.000,- Kč, z toho investice: 0,- Kč
Zadavatel: Ing. Miroslav Volařík, Mikulov
Jméno řešitele: Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Doba řešení: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2016
Přidělené finanční prostředky pro rok 2013: 1.200,- Kč (celkem 2013-2016: 30.780,- Kč), z toho investice: 0,- Kč
Zadavatel: ZNOVÍN ZNOJMO a.s., Znojmo
Jméno řešitele: doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Doba řešení: 2. 9. 2013 – 10. 11. 2014
Přidělené finanční prostředky pro rok 2013: 58.550,- Kč (celkem 2013-2014: 1.210.121,- Kč), z toho investice: 0,Kč
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Zadavatel: MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem
Jméno řešitele: Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Doba řešení: 1. 9. 2013 – 20. 10. 2013
Přidělené finanční prostředky pro rok 2013: 188.680,- Kč, z toho investice: 0,- Kč
Zadavatel: Město Hustopeče
Jméno řešitele: Ing. Věra Holleinová, Ph.D.
Doba řešení: 2012 - 2014
Přidělené finanční prostředky: 90.750,- Kč, z toho investice 0
Zadavatel: Technické služby Hustopeče, s.r.o.
Jméno řešitele: Ing. Miroslav Baránek, Ph.D.
Číslo a název projektu: (SV5120181) Identifikace vzorků mandloní dodaných objednavatelem pomocí SSR
markerů a vyhodnocení jejich genetické příbuznosti. Inovační voucher JIC
doba řešení: 2012 - 2013
Přidělené finanční prostředky: 138.225,56 Kč, z toho investice 0
Zadavatel: VITROTREE BY BATTISTINI s.r.o. Brno
Jméno řešitele: Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Číslo a název projektu: (SV5120271) Sledování vlivu vybraných látek s hypometylačním účinkem na chování
rostlin v in vitro kulturách. Inovační voucher JIC
Doba řešení: 2012 - 2013
Přidělené finanční prostředky: 160.930,- Kč, z toho investice 0,- Kč
Celková finanční hodnota smluvního výzkumu realizovaného na ZF v roce 2013: 3 159 484,56 Kč.
Lesnická a dřevařská fakulta

1.

Santini, A., Ghelardini, L., De Pace, C., Desprezloustau, M. L., Capretti, P., Chandallier, A., Cech, T. L.,
Chira, D., Diamandis, S., Gaitnekis, T., Jankovsky, L. et al. Biogeographical patterns and determinants
of invasion by forest pathogens in Europe. New Phytologist, 197 (1), pp. 238-250, 2013

2.

Tomsovsky, M., Kout, J. Porodaedalea cedrina (Basidiomycota, Agaricomycetes, Hymenochaetaceae) a new polypore from the Mediterranean area. Nova Hedwigia, 96 (3-4), pp. 419-426, 2013 ISSN 00295035.

3.

Lefevre, F., Kostela, J., Hubert, J., Kraigher, H., Longauer, R., Olrik, D., Schueler, S. et al. Dynamic
conservation of forest genetic resources in 33 European countries. Conservation Biology, 27 (2), pp.
373-384, 2013. ISSN 0888-8892.

4.

Purchart, L., Tuf, I., -- Hula, V., Suchomel, J. Arthropod assemblages in Norway spruce monocultures
during a forest cycle -- A multi-taxa approach. Forest Ecology and Management, 306 (1), pp. 42-51,
2013 ISSN 0378-1127.

5.

Šamonil, P., Schaetzl, R. J., Valtera, M., Golias, V., Baldrian, P., Vasickova, I., Adam, D., Janik, D., Hort,
L. Crossdating of disturbances by tree uprooting: Can treethrow microtopography persist for 6,000
years?. Forest Ecology and Management, 307 (1), pp. 123-135, 2013 ISSN 0378-1127.

6.

Volarik, D., Hedl, R., Expansion to abandoned agricultural land forms an integral part of silver fir
dynamics. Forest Ecology and Management, 292 (1), pp. 39-48, 2013 ISSN 0378-1127
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112712007396

7.

David, T. S., Pinto, C., Nadezdina, N., Čermak, J., David, J. Root functioning, tree water use and
hydraulic redistribution in Quercus suber trees: A modeling approach based on root sap flow. Forest
Ecology and Management, 307 (1), pp. 136-146, 2013 ISSN 0378-1127

Výsledky aplikovaného výzkumu:
Objednatel: Wotan Forest, a.s.
Zhotovitel : LDF, Ústav lesnické a dřevařské techniky, zastoupení prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Předmět smlouvy: Využití Užitného vzoru Prostředek pro zvýšení únosnosti vodou přesycených lokalit,
vypracovaným zhotovitelem.
Cena za dílo 120 000,- Kč včetně DPH
Termín: do 31.5.2013
Objednatel: Lesy České republiky, s.p
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Zhotovitel: doc. Dr.Ing.Dušan Vavříček, ing. Gabriel Baláž, Ph.D., Ing. Pavlína Šimková, Ph.D., Ing. Jan
Pecháček.
Předmět smlouvy: 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.“
a v rámci výzkumného záměru MSM 6215648902 Les a dřevo – Revitalizace horských lesních ekosystémů
poškozených imisemi s názvem Metodický postup revitalizace liniových valů Krušných hor.
Cena: bezplatně
Termín: Doba neurčitá.
Objednatel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Zpracovatelé: autorský tým doc. Dr. Ing. Petr Maděra a kol.
Předmět smlouvy: Uplatnění specializovaných map
Cena: bezplatně
Termín: Doba neurčitá
Objednatel: Lesy České republiky, s.p
Zpracovatelé: doc. Dr. Ing. Petr Maděra a kol.Předmět smlouvy: Uplatnění certifikované metodiky Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů
ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku.
Cena: bezplatně
Termín: Doba neurčitá
Objednatel: Lesy České republiky, s.p
Zpracovatelé : Zuzana Špindlerová
Předmět smlouvy: Uplatnění certifikované metodiky Metodika stanovení biomasy kleče jqko podklad pro
realizační projekty jejího odstranění
Cena: bezplatně
Termín: Doba neurčitá
Objednatel: Lesy České republiky, s.p
Zpracovatelé: Roman Gebauer, Josef Urban, Isabella Borja, Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík, Daniel Kolařík, Petra
Rychecká, Václav Hurt, Marie Svozilová.
Předmět smlouvy: Uplatnění certifikované metodiky Metodika sledování vitality lesních ekosystémů vystavených
suchu k podpoře trvale udržitelného lesnictví.„
Cena: bezplatně
Termín: Doba neurčitá
Tabulka 6 Smluvní výzkum, zakázky
Smluvní výzkum - nové 2013
číslo smlouvy

předmět smlouvy

ústav

řešitel

objednatel

pozn.

SV4130481

Pedologické šetření

413

Vavříček

SV4130451

Mikrobiální
půd

413

Formánek

158 000,00 Kč

SV4130441

Respirační aktivita

413

Formánek

158 000,00 Kč

SV4130261

Odběry půdy

413

Vranová

Centrum výzkumu
25 168,00 Kč
glob. Změn AV ČR

SV4130231

Analýza důsledků změn 421
dřevní biomasa

Badal

Invicta Bohemica

48 400,00 Kč

SV4130221

Analýza
postupy

421

Šafařík

Lesy
Mohelnice

136 851,00 Kč

do roku
2014

SV4130181

Testování vlastností korku

414

Danzer

Bělecký Mlýn

239 600,00 Kč

do roku
2014

SV41300171

Pedologické šetření

413

Vavříček

LČR

31 460,00 Kč

SV4130141

Difuzní limitace proteolýzy

413

Formánek

Centrum výzkumu
150 000,00 Kč
glob. Změn AV ČR

charakteristika

-

auditorské

LČR

částka
35 200,00 Kč

města

36

SV4130121

Optimalizace růstu bk, sm,
413
db

Vavříček

VLS

30 250,00 Kč

SV4130061

Laboratorní
vzorků

Marosz

Roman Hadacz

20 001,30 Kč

zpracování

413

Provozně ekonomická fakulta

1.

Darena, F., Žizka, J. Approaches to Samples Selection for Machine Learning Based Classification of
Textual Data. Computing and Informatics, 32 (5), pp. 949-967, 2013

2.

Grochova, L. How Does Corruption in Central and Eastern Europe Hurt Economic Growth? Granger Test
of Causality. Journal of Economics, 61 (6), pp. 563-577, 2013

3.

Huber, P., Oberhofer, H., Pfaffermayr, M. Job Creation and the intra-distribution dynamics of the firm size
distribution. Industrial and Corporate Change, 23 (1), pp. 171-197, 2014

4.

Kouba, L., Krizova, H. The Causes of non-convergence of east Germany. E & M Ekonomie a
management, 16 (1), pp. 5-17, 2013

5.

Solilova, V., Nerudova, D. Transfer pricing: General Model for Tax Planning. Journal of Economics, 61
(6), pp. 597-617, 2013

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

1.

Bečvářová, V., Zdráhal, I. Agriculture and Rural Development in the European Model of Agricultural
Policy - Shaping Strategy in the Context of Environmental Changes. 1. vyd. Brno: Mendel University in
Brno, 2013. 144 s. 1. ISBN 978-80-7375-858-5.

2.

Minařík, B., Borůvková, J., Vystrčil, M. Analýzy v regionálním rozvoji. 1. vyd. Praha: Professional
Publishing, 2013. 240 s. ISBN 978-80-7431-129-1.

3.

Palát, M. Ekonomické aspekty mezinárodní migrace: Teorie a praxe v Evropské unii. 1. vyd. Ostrava:
Key Publishing, 2013. 94 s. ISBN 978-80-7418-161-0.

4.

Tóth, P., Hrudová, E., Sapáková, E., Závadská, E., Seidenglanz, M. Species of the genus Meligethes
occurring in oil-seed crop fields in the Czech Republic. Plant Protection Science. 2013. sv. 49, č. 4, s.
177-186. ISSN 1212-2580.

5.

Vaňová, A., Božíková, A., Foret, M. Communicating Town. In: Best Practices in Marketing and their
Impact on Quality of Life. Dordrecht: Springer, 2013. s. 63-78. ISBN 978-94-007-5877-3.

Aplikovaný a smluvní výzkum:
V roce 2013 fakulta zakázky aplikovaného ani smluvního neřešila.

Institut celoživotního vzdělávání

V roce 2013 dochází ke vzrůstu publikací v ukazateli monografie, kapitola v knize a původní vědecké práce. Je
potěšitelný vzrůst v ukazateli odborných článků publikovaných v zahraničních periodicích.

1.

Danielova, L., Horackova, M., Skalicka, I., Vyletal, P. a kol. Celoživotní učení v podmínkách středních a
vysokých škol. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 314 s. ISBN 978-80-7375-918-6.

2.

Danielova, L., Janderkova, D., Vyletal, P., Foltova, L. a kol. Vybrané trendy celoživotního učení v České
republice a dalších státech Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 276 s. ISBN
978-80-7375-883-7.
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3.

Foltova, L., Portesova, Š., Kukla, L. Behaviorální, emoční a sociální potíže dyslektických dětí během
školní docházky (7-15 let) - longitudinální výzkum. Československá psychologie, 57 (6), pp. 505-520,
2013 ISSN 0009-062X.

4.

Hlado, P. A comparative study of social influences in the transition of students of lower- and upper
secondary schools between educational levels and to the labour market. International Journal of Global
Education,
2
(2),
pp.
10-18,
2013.
ISSN
2146-9296.
URL:
http://www.ijge.net/ojs/index.php/ijge/issue/view/27.

Hlado, P., Danielova, L. Profese učitele odborných předmětů. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2013. 160 s. ISBN 978-807302-167-2.
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2.6.5.

oblast

Hodnocení výsledků MENDELU dle RIV 2013

ozn. ukazatel

B1

věda a
výzkum
B2

B3

rozsah
vědecké,
výzkumné a
umělecké
činnosti ve
vztahu k počtu
akademických
pracovníků VŠ

rozsah
vědecké,
výzkumné a
umělecké
činnosti ve
vztahu k počtu
bakalářských,
magisterských
a doktorských
studentů

zastoupení
akademických
pracovníků
vyšší
kvalifikace

standard vstupní
optimální
parametry
stav
P12 - počet
získaných
bodů podle
RIV
P6 přepočtený
počet
akademických
pracovníků
vypočtená
hodnota
ukazatele =
P12/P6
70 bodů a více
P12 - počet
získaných
bodů podle
RIV
P13 - počet
studentů
bakalářských,
magisterských
a doktorských
stud.
programů po
přepočtu
vypočtená
hodnota
ukazatele =
P12/P13
1 a více
P14 přepočtený
počet
profesorů
(násobený
vahou 1,67
pro poměr
mezi

vypočtená
vypočtená
vypočtená
vypočtená
vypočtená vypočtená
hodnota plánovaná hodnota plánovaná hodnota plánovaná hodnota plánovaná hodnota
hodnota
ukazatele
cílová
ukazatele
cílová
ukazatele
cílová
ukazatele
cílová
ukazatele ukazatele
k
hodnota
k
hodnota
k
hodnota
k
hodnota
k
k
31.12.2010
2012
31.12.2011
2013
31.12.2012
2014
31.12.2013
2015
31.12.2014 31.12.2015

30 721,8

37 076,0

44 527,7

501,8

500,4

497,1

61,2

65,0

74,1

68,0

89,6

30 721,8

37 076,0

44 527,7

36 887,0

47 737,0

36 606,0

0,8

211,5

-

0,8

209,7

-

42 796,3

42 796,3

1,2

206,8
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profesorem a
docentem) a
docentů

P15 - celkový
počet
akademických
pracovníků
vypočtená
hodnota
ukazatele =
P14/P15

614,0

0,3 a více

0,34

585,0

-

0,36

567,0

-

0,36

Vysvětlivky:
- plánovaná cílová hodnota pro dané období nebyla stanovena
- ke dni vypracování tabulky 27. 3, 2014 nebyla oficiální data Hodnocení VaVaI za rok 2013 (H13) zveřejněna viz http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=708471
Údaje vycházejí z pracovních tabulek H13e3_tab3_MendelU (41 313,93 bodů) a H13e3_tab5_MendelU (1 482,351 bodů)
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2.7. Výsledky umělecké a další tvůrčí činnosti
Pracovníci a studenti MENDELU kromě vědecko-výzkumné a vývojové činnosti rozvíjejí i uměleckou a tvůrčí
činnost, a to zejména v oblasti architektury, krajinářské architektury a designu. V roce 2013 se univerzita,
respektive Zahradnická fakulta a Lesnická a dřevařská fakulta, aktivně zapojily do řešení národního projektu RUV
(Registr uměleckých výstupů) v testovacím provozu.
Aplikace RUV vznikla za účelem podpory procesu registrace a hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti na
celostátní úrovni. Aplikace umožňuje vkládání a editaci záznamů o uměleckých výstupech, podporuje proces
certifikace těchto výstupů a slouží 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, která plynule pokračovala i v roce
2013 tak, aby se data zadaná v roce 2014 stala podkladem pro výpočet příspěvku na rok 2015.
V roce 2013 se MENDELU do procesu zapojila v testovacím režimu, jako tzv. přistupující univerzita. Záznamy
(díla vytvořená v roce 2012) vložené do registru v roce 2013 byly řádně certifikované a podrobené důsledné
analýze; koncem roku 2013 byly podle dohody z registru smazané. Cílem jejich řádného posuzování bylo
srovnání úrovně sebehodnocení všech fakult a univerzit a doladění celého systému, tj. aplikace RUV i v procesu
sběru a hodnocení výsledků. Hodnocení všech zadaných děl ZF a LDF bylo souhlasně potvrzeno externími
certifikátory. Lze tedy předpokládat, že univerzita má správně nastavené mechanizmy kontroly dat a její
pracovníci jsou ke svým výstupům adekvátně sebekritičtí. Za záznamy vložené v roce 2013 obdržela LDF celkem
339 bodů a ZF 126 bodů RUV.
V roce 2013 pokračovala aktivní účast MENDELU v precizaci celého systému RUV, a to jak na interní, tak na
národní úrovni. Na školeních a seminářích pořádaných kanceláří RUV došlo k výměně informaci a zkušeností s
ostatními fakultami a vysokými školami. Získané poznatky byly následně přenášeny do vnitřního prostředí
univerzity. Řídicí orgány univerzity (vedení univerzity, kolegium rektora a děkanů zúčastněných fakult,
akademický senát univerzity) byly v roce 2013 průběžně informovány o postupu projektu a o jeho významu pro
další rozvoj univerzity.
Doktorandi a akademičtí pracovníci relevantních oborů a kreativních disciplín byli se systémem RUV podrobně
seznámeni. Procesně byly nastaveny role jednotlivých řešitelů na úrovni ústavu, fakulty a univerzity a určeni
pracovníci zastupující univerzitu ve vybraných segmentech a jejich radách (architektura, design, výtvarná umění)
a v arbitrážní komisi.
Zástupci LDF a ZF MENDELU aktivně pracovali v segmentech architektura, design a výtvarná umění a v Radách
segmentů architektura a design. Z hlediska pozice přistupující instituce se aktivity zaměřily zejména na:
-

seznámení se s procesem sběru a hodnocení dat v RUV

standardizaci záznamů a jejich hodnocení dle kategorií. S ohledem na specifika některých disciplín
(např. oboru Krajinářská architektura) bylo nezbytné sjednotit pohledy na hodnocení rozsahu a významu
uměleckých výkonů.
-

doplnění číselníků do registru

Po skončení vyhodnocení výsledků RUV 2013 se práce v Radách zaměřily zejména na precizaci registru tak, aby
více postihoval specifika jednotlivých segmentů a zefektivnil hodnocení výkonů. Hodnocení kvality uměleckých
výkonů je významným motivačním nástrojem pro rozvoj tvůrčí činnosti studentů a zaměstnanců univerzity. Jeho
role může být výrazně posílena v případě, kdy se toto hodnocení stane součástí manažerských a/nebo
ekonomických nástrojů univerzity.
V roce 2013 MENDELU přijala nové vnitřní předpisy (Kariérní řád a Rozhodnutí rektora č. 9/2013 – Kritéria pro
posuzování vědecké a další tvůrčí kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče o jmenování docentem nebo
profesorem), do kterých nové kategorie RUV implementovala. Tímto krokem byl výrazně posílen význam RUV,
kde hodnocení pracovníků vycházelo dosud téměř výhradně z hodnocení vědecké práce (RIV).
ZF MENDELU v roce 2013 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.
Nejvýznamnější umělecká díla v kategorii A eviduje univerzita v oblasti designu (nábytku).
Zapojení univerzity do projektu v roce 2013 ve zkušebním režimu je velmi významné z několika důvodů:
-

na univerzitě se „zviditelnila“ umělecká činnost a její význam pro rozvoj vzdělání a poznání

-

podpořila se větší rovnoprávnost mezi vědecky a umělecky zaměřenými disciplínami, pracovišti a obory

-

podpořila se vnitrooborová diskuse o hodnocení excelence umělecké a tvůrčí činnosti

-

vznikly vnitřní předpisy univerzity reflektující existenci uměleckých disciplín na univerzitě

-

zavedením registru RUV do kritérií pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem vznikl silný
motivační nástroj pro zvyšování kvality výkonů zejména doktorandů a mladých akademických
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pracovníků.
Výsledky umělecké a tvůrčí činnosti, vytvořené v roce 2013, se do registru zadávaly do poloviny března 2014,
proto je ještě nelze hodnotit.
Pracovníci a studenti Ústavu nábytku, designu a bydlení LDF MENDELU se zabývali mj. i uměleckou a tvůrčí
činností, a to zejména v oblasti produktového designu. V roce 2012 se LDF poprvé aktivně zapojila do řešení
národního projektu RUV, a to ve statutu přístupových fakult.
Nejvýznamnější umělecká tvorba mimo RUV
ÚVIS:
Pracovník ÚVIS Mendelovy univerzity v Brně, Audiovizuálního centra, se stal v roli kameramana členem
vítězného týmu celostátní soutěže 48 Hour Film Project.
Tým little cube, který byl složen mimo jiné ze tří studentů Provozně ekonomické fakulty: Jana Dvořáčka (scénář
a střih), Michala Fíbka (námět a scénář) a Petra Hostičky (kamera), který je zároveň zaměstnancem
Audiovizuálního centra Mendelovy univerzity v Brně, vyhrál cenu pro nejlepší dílo v soutěži 48 Hour Film Project s
šestiminutovým příběhem Kašlu na to. Festival je největší časově omezená tvůrčí filmová soutěž na světě, letos
slaví 12. výročí vzniku. Postupně se díky národním kolům rozšířil až na 3000 filmů ročně ve 125 městech po
celém světě. V Praze se konal potřetí. Úkolem týmů bylo během 48 hodin napsat scénář, natočit a sestříhat 4-7
minutový film a zakomponovat do něj danou rekvizitu, postavu a větu dialogu. V letošním ročníku to byla
brambora, Jan nebo Barbora Orakul/ová, futurista a věta „Probuď v sobě Fénixe“. Akce se zúčastnilo přes
sedmdesát týmů, ale jen 53 dokázalo film natočit a odevzdat včas. Vítězný tým postoupil do celosvětové soutěže
v New Orleans v USA.
BZA:
Botanická zahrada a arboretum MENDELU v roce 2013 pořádala několik zajímavých akcí spojených s uměleckou
tvorbou:






Víkend v zahradě s názvem Kvetoucí orchideje ve dnech 2. 3. – 3. 3. 2013
Jaro v zahradě, která proběhla o víkendu ve dnech 19. – 22. 4. 2013
výstava kosatců IRIS ve dnech 24. – 27. 5. 2013
spolupráce s Filharmonií Brno v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno - 26. Expozice nové
hudby - Zvučící zahrady dne 16. 6. 2013
výstavní akce Barvy a plody podzimu ve dnech 27. 9. – 30. 9. 2013

2.8. Konference pořádané univerzitou
Tabulka 7 Pořádané konference
Název akce:

Firma a konkurenční prostředí 2013

Pořadatel a garant:

PEF MENDELU

Termín konání:

7. - 8. 3. 2013

Název akce:

PEFnet 2013

Pořadatel a garant:

PEF MENDELU

Termín konání:

21. 11. 2013

Název akce:

Eurozone Future: From Crisis to Stabilization, Reform and Growth?

Pořadatel a garant:

Výzkumné centrum PEF, MENDELU

Termín konání:

28. - 29. 11. 2013

Název akce:

International Conference on Applied Business Research ICABR 2013

Pořadatel a garant:

FRRMS MENDELU

Termín konání:

22. – 26. 4. 2013

Název akce:

Region v rozvoji společnosti 2013

Pořadatel a garant:

FRRMS MENDELU

Termín konání:

10. 10. 2013
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Název akce:

Biologicky rozložitelné odpady

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

září 2013

Název akce:

Babí léto s kukuřicí, polní den

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (ve spolupráci s Farmet a.s., Agra Group a.s., Syngenta Czech s.r.o. a
P&L, spol. s r.o.)

Termín konání:

3. 9. 2013

Název akce:

Workshop „Mléko a brambory"

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

1. 3. 2013

Název akce:

Aktuální problémy ochrany révy vinné

Pořadatel a garant:

AF MENDELU a Česká společnost rostlinolékařská

Termín konání:

29. 5. 2013

Název akce:

Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci
vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských
surovin, produktů a potravin

Pořadatel a garant:

AGROFEST FYTO, s. r. o., AF MENDELU, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Termín konání:

27. 11. 2013

Název akce:

Aktuální problémy ochrany rostlin a povinnosti zemědělců vyplývající z nových
českých a evropských předpisů

Pořadatel a garant:

Česká společnost rostlinolékařská, AF MENDELU

Termín konání:

16. 1. 2013

Název akce:

Kukuřice v praxi 2013

Pořadatel a garant:

AF MENDELU a KWS OSIVA, s. r. o.

Termín konání:

leden 2013

Název akce:

The Economic Dimension of Land Degradation, Desertification and Increasing the
Resilience of Affected Areas in the Region of Central and Eastern Europe

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

30. 1. 2013

Název akce:

16. Pedologické dny 2013 „Časové změny půdních vlastností a jejich predikce“

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

4. - 6. 9. 2013

Název akce:

Udržitelná energie a krajina, téma: biouhel a ochrana klimatu

Pořadatel a garant:

Ekologický institut Veronica, AF MENDELU

Termín konání:

13. - 14. 2. 2013

Název akce:

16. Pedologické dny 2013, Milovy

Pořadatel a garant:

ČPS Česká pedologická společnost, AF MENDELU

Termín konání:

4. - 6. 9. 2013

Název akce:

Current Trends in Agronomy for Sustainable Agriculture

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

9. - 13. 9. 2013

Název akce:

Zimní škola greenkeeperů 2013

Pořadatel a garant:

Český svaz greenkeeperů, AF MENDELU a Moravský svaz VTS a poboček

Termín konání:

4. - 5. 12. 2013

Název akce:

XI Miedzinarodowe Warsztaty Akademickie „Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Źycie“

Pořadatel a garant:

Politechnika Opolska, AF MENDELU

43

Termín konání:

12. - 14. 11. 2013

Název akce:

Importance of phytogenic additives and lives yeasts in livestock nutrition

Pořadatel a garant:

Feix Nutrition, AF MENDELU, Phytosynthese; LFA Lesaffre Feed additives

Termín konání:

13. 11. 2013

Název akce:

Polní den „MendelGrass“ 2013

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

23. 5. 2013

Název akce:

Odpoledne s DNA k 60. výročí objevu struktury DNA

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

25. 4. 2013

Název akce:

Zkušenosti s chovem ryb v recirkulačním systému dánského typu

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

12. 12. 2013

Název akce:

III. odborný seminář ALERGÉNY 2013

Pořadatel a garant:

AF MENDELU a JEMO TRADING, spol. s r.o.

Termín konání:

26. 9. 2013

Název akce:

Rekvalifikační kurz „Faremní zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky“

Pořadatel a garant:

AF MENDELU a ICV MENDELU

Termín konání:

leden a únor 2013

Název akce:

MendelInfo 2013

Pořadatel a garant:

AF MENDELU (Ústav agrosystémů a bioklimatologie)

Termín konání:

26. 2. 2013

Název akce:

MendelNET 2013

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

20. - 21. 11. 2013

Název akce:

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

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

17. - 21. 6. 2013

Název akce:

The 42st Annual Meeting of ESNA (European Society for New Methods in
Agricultural Research)

Pořadatel a garant:

AF MENDELU, Perrotis College, Thessaloniki, Greece

Termín konání:

4. - 8. 9. 2013

Název akce:

Den s mlékem na MENDELU

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

28. 2. 2013

Název akce:

Výstava sýrových etiket "222 let Camembertu"

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

26. 2. - 26. 3. 2013

Název akce:

XXXIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

27. 2. 2013

Název akce:

Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků X.

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

15. 5. 2013

Název akce:

Setkání u příležitosti zahájení provozu technologického parku Ústavu technologie
potravin Mendelovy univerzity v Brně
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Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

19. 9. 2013

Název akce:

Intenzivní program Erasmus „Eco-agritourism“

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

26. 5. - 8. 6. 2013

Název akce:

Kurz „Odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování
kožešinových zvířat“

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

1. 11. 2013

Název akce:

DRŮBEŽ 2013

Pořadatel a garant:

AF MENDELU, Česká pobočka WPSA

Termín konání:

17. - 18. 10. 2013

Název akce:

XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků

Pořadatel a garant:

AF MENDELU

Termín konání:

červen 2013

Název akce:

Význam fytogenních aditiv a kvasinek ve výživě zvířat

Pořadatel a garant:

Mendelova universita v Brně; Phytosynthese; Feix Nutrition Feed additives

Termín konání:

13. listopadu 2013

Název akce:

Technika pro zemědělské, komunální a environmentální technologie

Pořadatel a garant:

ZF a AF MENDELU

Termín konání:

23. - 24. 5. 2013

Název akce:

3rd International Horticultural Conference for Post-graduate Students 2013

Pořadatel a garant:

ZF MENDELU

Termín konání:

23. - 24. 10. 2013

Název akce:

Workshop - zelené koření

Pořadatel a garant:

ZF MENDELU, Ústav zelinářství a květinářství

Termín konání:

červenec 2013

Název akce:

Ovocné dřeviny v krajině a jejich využití

Pořadatel a garant:

ZF MENDELU

Termín konání:

listopad 2013

Název akce:

Stres rostlin

Pořadatel a garant:

ZF MENDELU

Termín konání:

září 2013

Název akce:

Rostliny a možná změna klimatu

Pořadatel a garant:

ZF MENDELU, PřF MU, ČHMU

Termín konání:

říjen/listopad 2013

Název akce:

ODBORNÁ KONFERENCE DŘEVĚNÁ OKNA, DVEŘE, SCHODY 2013

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU - Ústav základního zpravování dřeva

Termín konání:

únor 2013, Brno

Název akce:

Colloquium on Landscape Management 2013

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Termín konání:

podzim 2013

Název akce:

Dendrochronologické fórum 2013

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU - Ústav nauky o dřevě

Termín konání:

23. - 24. 10. 2013, Brno
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Název akce:

Public Recreation and Landscape Management – with Man Hand in Hand …

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Termín konání:

květen 2013

Název akce:

Seminář "Standard v oboru Arboristika"

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU - Ústav nauky o dřevě a AOPK ČR

Termín konání:

zima 2013

Název akce:

FORTECHENVI 2013

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU - Ústav lesnické a dřevařské techniky

Termín konání:

26. - 30. 5. 2013

Název akce:

Konference měst 2013

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU - Ústav nauky o dřevě

Termín konání:

červen 2013

Název akce:

IV. International Scientific Conference Forest and Wood Technology and the
Environment

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU

Termín konání:

26. - 30. 2013

Název akce:

Aktuální ekonomické a politické probémy lesnicko-dřevařského sektoru

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Termín konání:

18. - 19. 9. 2013

Název akce:

Meeting Friends of Socotra

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Termín konání:

13. - 15. 9. 2013

Název akce:

ÚSES - zelená páteř krajiny

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Termín konání:

4. - 6. 9. 2013

Název akce:

Konference správců silniční zeleně

Pořadatel a garant:

LDF MENDELU

Termín konání:

září 2013

Název akce:

Krajinné inženýrství 2013

Pořadatel a garant:

Česká společnost krajinných inženýrů, LDF MENDELU Brno - Ústav inženýrských staveb,
tvorby a ochrany krajiny

Termín konání:

září 2013

Název akce:

ICOLLE 2013

Pořadatel a garant:

ICV MENDELU

Termín konání:

17. 9. - 18. 9. 2013

Název akce:

Studentský inkubátor 2013

Pořadatel a garant:

ICV MENDELU

Termín konání:

12. -14. 12. 2013
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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
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 2013 je uvedena v následující tabulce.

3.1. Rozvoj VaV infrastruktury – excelentní přístrojové vybavení pořízené fakultami
v roce 2013
Tabulka 8 Přístrojové vybavení
Název přístroje

Fakulta

Ústav

Pořizovací cena (v tis. Kč)

Plynový chromatograf Master GC

AF

211

484

Notebooky 12ks + příslušenství

AF

211

144

Nesený oboustranný pluh

AF

217

242

Analyzátor RGB DELTA

AF

221

740

Systém měření sil v tříbodovém závěsu traktoru

AF

228

500

Konfokální mikroskop

AF

271

5 062

Hybridní hmotnostní spektrometr

AF

271

21 695

PEF

115

1 059

ZF

571

666

EYE TRACKING
Agilent 2100 Bioanalyzer
FLEC měření emisí

LDF

442

205

Modernizace stroje zkušebna

LDF

442

218

Měřicí komora

LDF

443

583

Termokamera Zlín

LDF

473

153

Termogravimetr

LDF

443

925

Gazometrický systém

LDF

471

1298

Laboratorní sušárna

LDF

426

130

Komora tepelných vlastností Zlín

LDF

473

414

Pozn. FRRMS v r. 2013 nekupovala žádný excelentní přístroj v hodnotě nad 60 tis. Kč.

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 oblasti
výzkumu, vývoje a inovací. V roce 2012 v rámci řešení projektu centralizovaného 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 bylo nezbytné zejména zajistit zavedení společného online objednávacího systému.
V roce 2013 nezískalo Konsorcium potřebné prostředky na zavedení společného katalogu přístrojů, proto byly
další aktivity značně limitované. V průběhu roku byl na MU a VUT testován dostupný open access systém,
používaný zejména na amerických univerzitách. Práce byly však předčasně přerušené díky zablokování systému
ze strany poskytovatele z důvodu změny strategie v oblasti poskytování open access přístupu. Univerzity se
koncem roku dohodly na další spolupráci – aktivity budou zaměřené zejména na hledání vhodné software
podpory celého systému.
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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.
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 (dále jen 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 2013
výrazně ovlivněno projekty. V rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je univerzita řešitelem
projektu MENDELU RESEARCH LIBRARY CZ.1.05/3.2.00/12.0227, v dalších 4 projektech je spoluřešitelem,
v rámci výzvy Informace - základ výzkumu je MENDELU partnerem čtyř projektů. 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. 2013 obsahoval 413 tis. knihovních jednotek, přírůstek činil 11 071
fyzických jednotek, bylo registrováno 7 467 uživatelů a provedeno 66 076 absenčních výpůjček.
Tabulka 9 Pro zajištění informační infrastruktury bylo univerzitou vynaloženo celkem 13 226 tis. Kč
v tomto členění (v Kč)
Časopisy

5 077 047

Knihy

6 077 830

Elektronické informační zdroje

2 072 092

Celkem

13 226 969

Knihovní fond je průběžně doplňován především nákupem, interními povinnými výtisky z vydavatelství univerzity,
výměnou za vědecké publikace univerzity a dary. Velmi výrazným finančním zdrojem pro doplňování knihovního
fondu univerzity byly projekty OP VK (AF 848 tis. Kč, LDF 1 787 tis. Kč, FRRMS 503 tis. Kč, ZF 181 tis. Kč, PEF
63 tis. Kč) a projekt OP VaVpI MENDELU RESEARCH LIBRARY (1 671 tis. Kč).
Pro samostatnou práci studentů je v sedmi studovnách k dispozici celkem 380 studijních míst (30 studentů/stud.
místo), z toho 125 je vybaveno počítačem, ve volném výběru je vystavených 48 555 knihovních jednotek.
Všechny prostory knihovny a studoven jsou pokryté bezdrátovou sítí.
Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou dostupné na všech počítačích univerzity včetně detašovaných pracovišť.
Do všech databází je v souladu s licenčními podmínkami umožněn zabezpečený vzdálený přístup, všechny
zdroje jsou implementovány do jednoho vyhledávacího prostředí EBSCO Discovery Service. V roce 2013 byly
dostupné tyto zdroje:
-

plné texty časopisů: Science Direct Freedom Collection, SpringerLink Journals, InterScience Journals,
Nature, časopisy Americké chemické společnosti, Cambridge Journal Online, Oxford Journal Online, v
rámci platformy EBSCO zdroje Academic Search Premier a Business Source Complete, dále OECD
iLibrary, BioOne I a II., Proquest STM Collection, JSTOR. Seznam všech online dostupných titulů
zahrnuje aplikace A to Z publikace.

-

databáze používané pro hodnocení vědy a výzkumu: WoS, Scopus, ERIH, Journal Citation Report

-

oborové databáze EconLit with full text, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Food Science and
Technology Abstracts, Environmental Complete, Oxford Reference

-

plnotextový zdroj CABI Compendia (Animal Health and Production Compendium, Crop Production,
Aquaculture Compendium, Forestry Compendium, Invasive Species Compendium)
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-

odborné elektronické knihy (více než 2000 titulů): CAB ebooks, CABI eRefWorks, ebrary, Springer
eBooks, Wiley eBooks

Z vlastních prostředků univerzita pořizuje Safari Business Books Online, Obchodní věstník, právní informace
ASPI, Patria Plus, Media Search 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 vytvořena 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 vydavatelská činnost univerzity
Nakladatelská a vydavatelská činnost náleží k důležitým a nezastupitelným úkolům každé univerzity,
zprostředkovává seznámení široké odborné i laické veřejnosti s jejím vědeckým a pedagogickým potenciálem,
šíří a popularizuje výsledky vědy, a tak přispívá k dobrému jménu univerzity u veřejnosti i nadřízených orgánů.
Cílem je vydávání odborné, vědecké a populárně-naučné literatury, reprezentativních mezioborových i
mezifakultních knih pro akademickou i nejširší odbornou veřejnost, vydávání původních i překladových
vysokoškolských učebnic odpovídajících současným potřebám učitelů i studentů, prezentace celkové univerzitní
produkce, budování široké distribuční sítě s cílem větší informační propojenosti univerzitních aktivit v oblasti
ediční a publikační a vytvoření dalšího alternativního způsobu distribuce publikací a periodik vydávaných
MENDELU i směrem k zahraničním akademickým subjektům.
Hlavní činnosti:








poskytování informací o procesech souvisejících s vydáváním publikací,
vyřizování formalit spojených s vydáváním periodik (ohlašovací povinnost na Ministerstvu kultury,
přidělení ISSN) a monografií (správa čísel ISBN),
předtisková příprava a tisk vědeckých časopisů:
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis,
Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis,
Beskydy,
tisk provozních materiálů, reprezentativních a příležitostných tisků,
tisk posterů až do formátu A0, informačních letáků, pozvánek, vizitek,
propagace a vlastní prodej skript v prodejně, prodej skript na fakturu externím žadatelům,
operativní tiskové práce pro organizační součásti univerzity a zaměstnance 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. 121/2000 Sb., 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.
Vydavatelská činnost je realizována 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, je možno 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 MENDELU.
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. Ediční středisko 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 roce 2013 byl řešen Institucionální rozvojový program Transformace Edičního střediska na Vydavatelství. Byla
posílena redakční činnost tak, aby vědečtí pracovníci garantovali odborný obsah publikací, ale vlastní úpravy,
grafické návrhy a předtiskovou přípravu jim poskytovalo vydavatelství. Transformací prochází také vydávání
vědeckého časopisu Acta Universitatis. Byl implementovám redakční systém, došlo ke změně na pozici
technického redaktora. Časopis má nové webové stránky http://acta.mendelu.cz/, je součástí systému CrossRef
a článkům je přidělováno číslo DOI.
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Vydávání monografií
V roce 2013 bylo celkem přiděleno 241 čísel ISBN (124 titulům skript, 9 monografiím v edici Folia Universitatis, 36
elektronickým titulům, 72 titulům sborníků z pořádaných konferencí).
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 převážně pro
vnitřní potřebu univerzity. Této produkce bylo zhotoveno celkem 12 542 svazků.

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Jedná se o mezinárodní vědecký časopis MENDELU, který zveřejňuje a propaguje výsledky výzkumu univerzity.
Je zařazen do databáze SCOPUS. Stoupá zájem o publikování, což se promítá do většího rozsahu jednotlivých
čísel a sedmi čísel v ročníku, ale optimální periodicita časopisu je 6 čísel ročně. Časopis indexuje 7
bibliografických databází; 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 univerzita získává
bezplatně 27 českých a 123 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).
V roce 2013 bylo zveřejněno 335 článků (t.j. 75 % doručených rukopisů). Vyrobeno bylo 840 svazků, 3 008 stran,
finanční náklady na tisk činily 492 215 Kč. Průměrná cena za jeden výtisk je 586 Kč.
Tabulka 10 Rozsah časopisu za posledních 5 let
roky

počet článků

počet stran

2009

150

1 404

2010

238

2 302

2011

309

2 634

2012

326

2 930

2013

335

3 008

Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Edice je registrována jako periodikum, jednotlivá čísla jsou monotématické recenzované monografie s přiděleným
ISBN. V roce 2013 byly vydány tyto tituly:
Kuťková, T. Contemporary trends in flower use in landscape architecture. Folia univ. agric. et silvic. Mendel.
Brun., VI (1), 2013,
Baroň, M. Effect of assimilable nitrogen on grape must fermentation. Folia univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., VI
(2), 2013
Kováč, J., Krilek, J., Kučera, M., Kopecký, Z., Hlásková, L. Ergonomic parameters of wood cutting process. Folia
univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., VI (3), 2013
Zahradníková, H., Petříková, K. Forcing and possibilities of utilization of watercress (Nasturtium officinale R. Br.).
Folia univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., VI (4), 2013
Bulíř, P., Bulířová, L. Hardy ferns in landscape architecture. Folia univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., VI (5), 2013
Brotan, J., Trnka, M., Hlavinka, P., Semerádová, D., Žalud, Z. Climatic and agroclimatic conditions of Žabčice
experimental field in the period 1961-2010. Folia univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., VI (6), 2013
Stávková, J., Antošová, V., Birčiaková, N. Income Situation and Living Conditions of Inhabitants in the Czech
Republic. Folia univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., VI (7), 2013
Supuka, J. et all Landscape Structure and Biodiversity of Wood Plants in the Agricultural Landscape. Folia univ.
agric. et silvic. Mendel. Brun., VI (8), 2013
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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, plné texty článků jsou
zveřejňovány na http://beskydy.mendelu.cz/, je skenován ve čtyřech databázích (CAB Abstracts (Cabi
Publishing), AGRIS (FAO), DOAJ, and AGRICOLA (National Agricultural Library). V současné době prochází
evaluačním procesem do databáze Scopus.
Od roku 2009 vydává Agronomická fakulta v péči Ústavu aplikované a krajinné ekologie recenzovaný elektronický
vědecký časopis EUROPEAN COUNTRYSIDE (http://www.degruyter.com/view/j/euco), který vychází čtvrtletně.
Je indexován v sedmi databázích a cílem časopisu je profilovat se jako vědecké periodikum s náročným
recenzním řízením.

4. Spolupráce MENDELU s externími partnery
4.1. Účast ve vědeckých společnostech
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.
Z členství ve významných společnostech a sítích v České republice i v zahraničí standardně uvádíme například
společnosti:
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), 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,
Federation of European Societes of Plant Biology, International Plant Growth Substances Association,
Österreichische Grünland Gesellschaft, European Society for Soil Conservation, Asociacion Mundial de
Ingenieros Agronoms, International Commission on Irrigation and Drainage – ICID, Deutsche Bodenkundliche
Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Pflanzenernährung, Gesellschaft für Pflanzenzüchtung, Gesellschaft für
Pflanzenbauwissenschaften e.V., European Society of Agronomy (ESA), European Weed Research Society
(EWRS), European Association for Potato Research, Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast
European Countries, FAO/CIHEAM – Lowland Grasslands Sub-Network, European Working Group on Viruses of
Graminae, World´s Poultry Science Association (WPSA), International Fertiliser Society, European Society for
New Methods in Agricultural Research (ESNA), International Federation of Automatic Control (IFAC),
International Commission of Agricultural Engineering (CIGR), European Society of Agricultural Engineers
(EurAgEng), EUCARPIA, University Craiova, Romania, Brazilian Soil Science Society, European Weed Research
Society (EWRS), International Soil Tillage Research Organization (ISTRO), American Geophysical Union,
Vineyard Data Quatifitation Society, Strategic management society, European Association of Wine Economists,
American Association of Wine Economists, Polish biometrics society, Institute for Systems and Technologies of
Information, Control and Communication (INSTICC), International Society for Geometry and Graphics,
International Federation for Information Processing (IFIP), The International Environmental Modelling & Software
Society, Mathematical Association of America, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, Eurasia
Business and Economics Society (EBES), Euro Area Business Cycle Network

ČR: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení, Svaz květinářů a floristů České
republiky, Svaz zakládání a údržby zeleně, Svaz školkařů ČR, Český spolek perenéřů, Asociace zahradnických
center ČR, Česká komora architektů, Asociace českých nábytkářů, Asociace dodavatelů montovaných domů,
Zemědělský svaz ČR, Agrární komora ČR, České akademie zemědělských věd, Česká společnost ekonomická,
Česká asociace pro geoinformace, Česká geografická společnost, 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, VŠ EUNIS CZ, Česká pedologická
společnost, Česká bioklimatologická společnost, Česká akademie zemědělských věd, Společnost vědeckých
expertů cestovního ruchu, Marketingový institut, Česká společnost pro operační výzkum, Bernouliova společnost,
Jednota českých matematiků a fyziků, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), Česká asociace
evropských studií,
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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.
Uzavřené licenční smlouvy:
Licence společnosti H+H výroba a obchod na výrobu, distribuci a prodej výrobku Trilobit (registrovaný užitný vzor
Společenství 002303669)
Licence společnosti Miroslav Chovanec na množení a prodej registrovaných odrůd meruněk LE 2926 a LE2927 a
dalších v České republice, Slovensku a Rakousku.
Licence společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. na prodej a distribuci analytické sady k provoznímu stanovení
veškerých titrovatelných kyselin (registrovaný UV 24563)

4.2.1.

Nejvýznamnější partneři a projekty spolupráce

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 jednotlivých fakult.
Agronomická fakulta
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves, v.v.i
Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně
Výzkumným ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích
Krajský úřad JmK – odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody a krajiny – účast na pořádaných
seminářích, konzultace nové legislativy, rozbor řešení praktických problémů
Obce Mohelno, Dukovany, Senorady a Lhánice – problematika péče o dřeviny a významné krajinné prvky
Centrální kompostárna Brno, SITA, a. s. (kompostárna, skládka) společný výzkum rozložitelnosti bioplastů, TKO
Štěpánovice. (kompostárna, skládka), VŠCHT, Praha, Český hydrometeorologický ústav a VÚMOP
Dlouhodobé polní pokusy pro potřeby zemědělského výzkumu, MZe a zemědělského poradenství (Výzkumný
ústav rostlinné výroby, v. v. i.)
Poloprovozní pokus s různým zpracováním půdy a zakládáním porostů kukuřice na zrno (Agroservis, 1.
zemědělská Višňové, a. s.)
Poloprovozní pokus s různými způsoby zakládání porostů máku (Rostěnice, a. s.)
Komise ÚKZÚZ pro doporučování odrůd pšenice a ječmene
Poradenské činnosti spolupráce zejména s MZe, Ministerstvem životního prostředí, Agrární komorou ČR,
ÚKZÚZ, s Českou společností rostlinolékařskou, Státní rostlinolékařskou správou (Brno, Opava, Ústí nad Orlicí),
VÚRV Praha, v. v. i. a s některými soukromými subjekty, např. Agritec Šumperk, VÚB v Havlíčkově Brodě, Elita
semenářská, a. s., RAGT Czech, s. r. o. – ŠS Branišovice, Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. – ŠS
Hrubčice, Agro Tuřany, ZZN Havlíčkův Brod, a. s.
Výzkumný ústav pícninářský, Troubsko; ZVÚ Kroměříž; Agritec, s. r. o.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův
Brod, s. r. o.; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.; MAS Poličsko
Spolupráce s AGROFERT HOLDING, a. s. při testování a registraci nových hnojiv a při zajišťování přednášek pro
praxi
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
NP Podyjí
Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras
MRS Brno a spolupráce s jednotlivými MO MRS v oblasti hospodaření na rybářských revírech
spolupráce s Rybníkářstvím Pohořelice, a. s., Rybářstvím Hodonín
Veletrhy Brno, a. s., KrÚ JmK, Pivovar Černá Hora, a. s.,
Cukrovar Vrbátky – přednášky a výzkumná činnost
Cukrovar Prosebnice – přednášky a výzkumná činnost
AGROPT Pačlavice, s. r. o. – přednášky a výzkumná činnost
Město Adamov – konzultační činnost v oblasti využití GIS
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Obec Němčičky – konzultační činnost
MěÚ Mikulov – poradenství
Pivovar HOLBA, a. s. Hanušovice, Ardanas, PMS Přerov, a. s. – výzkum, vývoj
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. – konzultace, výzkum, vývoj
Externí posuzovatel Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.
Škoda Auto, a. s. – výzkum v oblasti konstrukce, tvorba metodik zkoušení
Zetor Tractors, a. s. – spolupráce ve výzkumu a vývoji traktorů
Agrotec, a. s. – zkoušení traktorů
Agrární komora ČR – přednášky pro členy v sektoru techniky a mechanizace zemědělství (10 přednášek)
spolupráce s Krajským úřadem Jihomoravského kraje na stanovení přítomnosti metylalkoholu v alkoholických
nápojích. Pokračuje spolupráce s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně na
monitoringu cizorodých látek v rámci České republiky. V kooperaci s Regionální agrární komorou pokračuje
spolupráce na soutěži Regionální potravina a Chuť jižní Moravy
Zahradnická fakulta
Licenční smlouva s firmou Zahradnictví Chovanec pro množení dvou rezistentních odrůd meruněk k PPV
Úzká spolupráce s výrobci zahradnické mechanizace a zpracovatelských zařízení (VARI – HONDA CZ,
Ostratický s.r.o.)
Spolupráce s firmami Agrofrukt družstvo Hustopeče – výzkum netradičních ovocných druhů – zpracování
technologií pěstování černého bezu
Spolupráce s firmami na výzkumu v oblasti školkařství a stresu dřevin – SVP Components (LED diody), AGRO
CS (substráty), ČHMÚ (mikroklima), Pasič (růstové látky), Falconry (hydroabsorbenty)
Národní vinařské centrum Valtice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Národní památkovým ústavem Praha, občanskái sdružení Průvodce parkem a
Bylinková zahrada Tiree Chmelar
Občanské sdružení Průvodce parkem - Víkend otevřených zahrad
Svaz školkařů ČR
Svaz květinářů a floristů
Flora Olomouc
Asociace zahradnických center ČR
Národní vinařské centrum, o.p.s., Valtice
Réva Rakvice s.r.o.
ERA Náměšť nad Oslavou
VÝZKUM Troubsko
ZEMOS Velké Němčice
S.O.Č Velké Bílovice
Seva Flora Valtice
Sonnentor spol. s r. o. Čejkovice
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení
Svaz květinářů a floristů České republiky
Svaz zakládání a údržby zeleně
Znovín Znojmo a.s.
Agrofrukt družstvo Hustopeče
ČHMÚ
Moravíno s.r.o.
Technické služby Hustopeče s.r.o.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stautární město Brno
Město Plzeň
Thermal Pasohlávky a.s.
Nadace Proměny
Ministerstvo pro místní rozvoj
Magistrát města Ostravy
Magistrát města Hradec Králové.
Lesnická a dřevařská fakulta
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Výzkumný ústav Vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Botanický ústav AV ČR, v.v.i
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
Ústav geonomy AV ČR, v.v.i.
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
VUT v Brně
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Karlova univerzita v Praze
Česká pojišťovna a.s.
Statutární město Brno – MČ Řečkovice-Morká Hora
Společenstvo dřevozpracujících podniků České republiky, Jihlava
Asociace dodavatelů montovaných domů
Asociace českých nábytkářů
Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
Lesy města Brna
Provozně ekonomická fakulta
Advantage Consulting,s.r.o. – spolupráce pedagogická
Aegon Pojišťovna, a.s. – spolupráce pedagogická
Agrární komora ČR – spolupráce v oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné
Agrární komora ČR – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
AXA pojišťovna a.s. – spolupráce pedagogická
Barum Continental, s. r. o. - spolupráce v oblasti pedagogické
BI Experts, s. r. o – spolupráce pedagogická a vědeckovýzkumná
Bílý Medvěd Public Relations, s. r. o. – spolupráce pedagogická
Bordeaux Science Agro Bordeaux – spolupráce pedagogická a vědeckovýzkumná
Brněnka, s.r.o. – spolupráce pedagogická
Bureau Veritas, s. r. o. - spolupráce v oblasti pedagogické
Capturio s.r.o. – spolupráce pedagogická
CCV – spolupráce pedagogická a vědeckovýzkumná
Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s. - spolupráce v oblasti pedagogické
Cisco Systems, Inc. – spolupráce pedagogická
COOP – spolupráce pedagogická
CzechInvest - spolupráce v oblasti pedagogické
CzechInvest – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
AVG Technologies CZ, s.r.o. - spolupráce v oblasti pedagogické
Čedok – spolupráce pedagogická
Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí – spolupráce vědeckovýzkumná
ČKD Blansko Holding, a.s. – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
Envipartner, s. r. o. – spolupráce vědeckovýzkumná
FT-Group, a.s. – spolupráce pedagogická
GE Money Bank – spolupráce pedagogická
GOVIN, s.r.o. - Governance Institute SME – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
Homecredit, a.s. – spolupráce pedagogická
Honeywell – spolupráce vědeckovýzkumná
Hongkongská rada pro rozvoj obchodu (HKTDC) - Prague Consultant Office – spolupráce v oblasti
vědeckovýzkumné
Hotel Barcelo – spolupráce pedagogická
hotel RoyalRicc – spolupráce pedagogická
Intelligent Technologies, s. r. o. – spolupráce vědeckovýzkumná
IS4U, s. r. o. – spolupráce vědeckovýzkumná
JABLOPCB, s.r.o – spolupráce pedagogická
Juniper Networks, Inc. – spolupráce pedagogická a vědeckovýzkumná
LAPA service s.r.o. international loss adjuster – spolupráce vědeckovýzkumná a pedagogická
Magistrát města Brna, Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, město Kunštát, Krajská hospodářská komora jižní
Moravy, společnost Best Business, a.s. – projekt MUNIS
MAKRO CASH & CARRY ČR – spolupráce pedagogická
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA) – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
MikroTik Ltd. – spolupráce pedagogická
Motorenwerk, s.r.o. – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
Národní odrůdový úřad Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – spolupráce
vědeckovýzkumná
Národní vinařské centrum ČR – spolupráce vědeckovýzkumná
OHL ŽS, a.s. – spolupráce pedagogická
Partners Financial Services, a.s. – spolupráce pedagogická a vědeckovýzkumná
PELMI, spol. s r. o. – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
PERLE, o. s. – spolupráce pedagogická
Pioneer Investments – spolupráce pedagogická
Proqin s.r.o. Velké Němčice – spolupráce vědeckovýzkumná
REDA, a.s. – spolupráce pedagogická
Regionální hospodářská komora Brno – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
ROmiLL, spol. s r.o. – spolupráce pedagogická
Sberbank, a.s. – spolupráce pedagogická
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Siemens – spolupráce pedagogická
Státní zemědělský intervenční fond – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
Svaz průmyslu a dopravy ČR – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
Svaz vinařů České republiky (Velké Bílovice) – spolupráce vědeckovýzkumná
Svornost Těmice – spolupráce pedagogická
TRAVIKO CZ, a.s. – spolupráce pedagogická
UnicrediBank, a.s. – spolupráce vědeckovýzkumná a pedagogická
United visions s.r.o. – spolupráce pedagogická
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž - spolupráce vědeckovýzkumná
Veletrhy Brno, a.s. – spolupráce pedagogická
Vinařský Fond ČR – spolupráce vědeckovýzkumná
VIT Consulting s.r.o. – spolupráce v oblasti vědeckovýzkumné
Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie s.r.o. - spolupráce v oblasti pedagogické
Vzdělávací ústav pro zdravotnictví a medicínu s.r.o. - spolupráce v oblasti pedagogické
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Regionální poradenská agentura Brno – spolupráce v oblasti poradenství a přednáškové činnosti
Regionální hospodářská komora Brno – spolupráce při řešení OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: CZ.
1.07,
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
Mikroregion Běleč – spolupráce v oblasti rozvoje obcí mikroregionu
Mikroregion Lučina – spolupráce v oblasti rozvoje obcí mikroregionu
Lesy města 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 – zpřístupnění 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
Krajský úřad – Jihočeský kraj - NP Šumava
Krajský úřad – Jihomoravský kraj – lesnická strategie
Krajský úřad – Pardubický kraj – koncepce zemědělství kraje
ORP krajů ČR – poradenská činnost

4.2.2.

Spolupráce s regionem

Spolupráce brněnských vysokých škol s Magistrátem města Brna a Jihomoravským krajem je podpořena na
smluvní bázi. 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 a Jihomoravské centrum mezinárodních mobilit.
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 v Brně
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 v Brně zde garantuje kvalitu zejména v oblasti
šlechtění a ge-nomiky. V roce 2013 probíhaly intenzivní diskuse v rámci RIS o potřebě užší spolupráce v rámci
transferu technologií.
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
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-

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

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 (řešeno bylo 34 projektů). V roce
2013 bylo řešeno 21 projektů s finanční dotací 14 mil. Kč. Z uvedeného je patrné, že počet řešených projektů
klesl zhruba o třetinu, neboť ukončené projekty nebyly nahrazeny novými.

Nejvýznamnějším úspěchem Mendelovy univerzity v Brně v oblasti spolupráce se zahraničními institucemi je
účast v projektech 7. Rámcového programu EU. V roce 2013 byly řešeny dva projekty 7. RP – Adaptation of
Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change (řešitel doc. Mgr. Ing. Miroslav
Trnka, Ph.D.) a Welfare, Wealth and Work for Europe (řešitel doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.). Cílem projektu
Adaptation of Agriculture in European Regions at Environmental Risk under Climate Change je rozvinout a
uplatnit jednotnou metodologii dopadu změny klimatu a zranitelnosti, která explicitně hodnotí možnosti
přizpůsobení a průřezové interakce mezi klíčovými odvětvími způsobujícími změny krajiny v Evropě. Projekt
Welfare, Wealth and Work for Europe má poskytnout analytický základ pro sociálně-ekologické transformace v
Evropě - změnu na novou růstovou trajektorii s inteligentním a udržitelným růstem. Vizí je, že Evropa se stane
vzorem pro „cestu vysokého růstu“, který aktivně začleňuje sociální a ekologické cíle, zaměstnanost, genderové a
kulturní aspekty apod. a zároveň bude nadále konkurenceschopná v globalizovaném světě.
V druhé polovině roku probíhala negociace nově získaného projektu 7. Rámcového programu EU Marker
Assisted Resistance to Sharka (řešitel prof. Dr. Ing. Boris Krška).
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K úspěchům na poli mezinárodní spolupráce ve výzkumu patří i účast v podprogramu Mobility Rámcových
programů EU. V roce 2013 byly na Mendelově univerzitě v Brně řešeny tři mobilitní projekty - Výzkum výroby
bioplynu z netradičních biologicky rozložitelných materiálů (6FP, Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.), Teoretickoexperimentální projekt vázaného pohybu fyzikálních polí v procesech sušení dřeva (6FP, Ing. Jan Tippner,
Ph.D.) a Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (6FP, doc.
RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.).
Cílem projektu Výzkum výroby bioplynu z netradičních biologicky rozložitelných materiálů je analýza současného
stavu využívání biologicky rozložitelných materiálů pro bioplynové stanice, návrh a testování nových,
alternativních substrátů potenciálně vhodných pro anaerobní rozklad v bioplynových stanicích. Na základě
zjištěných skutečností navrhnout opatření využitelné v bioplynových stanicích.
Teoreticko-experimentální projekt vázaného pohybu fyzikálních polí v procesech sušení dřeva je zaměřen na
navázání kontaktů výzkumných pracovníků a vytvoření společného výzkumného týmu v rámci řešení
problematiky predikce pohybu vázaných fyzikálních polí v procesech sušení dřeva resp. materiálů na bázi dřeva a
sledování reálného vývoje těchto polí v experimentálních podmínkách.
Cílem posledního z výše uvedených projektů je morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného
rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae) a za pomoci anatomicko morfologických a molekulárních
metod redefinování identifikačních znaků rodu Melanoleuca (Tricholomataceae, Basidiomycota), které by
umožnily kritickou revizi stávajícího pojetí rodu.

Mendelova univerzita v Brně usiluje o vyšší a aktivnější zastoupení v programech mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji, které vyhlašuje MŠMT ČR, tedy v programu EUREKA, COST, KONTAKT, INGO apod.
V programu EUREKA byl řešen například projekt:
Zvýšení ergonomické a uživatelské kvality sedacího nábytku, řešitel Ing. arch. Hynek Maňák
Cílem projektu je vývoj a realizaci nové generace sedacího nábytku s vysokou ergonomickou kvalitou,
dosažitelnou jen se zřetelem na bionické principy a realizovatelnou prostředky mechatroniky v součinností s
aplikací modifikovaných materiálů a technologie. Tímto inovativně designovým řešením projekt reaguje na změny
životního stylu jako časté příčiny bolestivých stavů páteře a trápení jako u každého onemocnění.
V programu COST byl řešen například projekt:
Biologie a rozšíření Dothistroma spp. v České republice, řešitel prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Cílem projektu je získat, resp. zkompletovat data, která se týkají výskytu a biologie původců červené a hnědé
sypavky Dothistroma septosporum, D. pini a Lecanosticta acicola v České republice a rozvoj, resp. validace
metodik vyvíjených v rámci mezinárodního výzkumu. Výsledky budou pak součástí řešení projektu COST
DIAROD.
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus
pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu, řešitel prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Projekt má za cíl získat další znalosti o infekční biologii původce nekrózy jasanu Chalara fraxinea a rozšíření
Chalara fraxinea v lesních porostech v návaznosti na stanovištní podmínky. Součástí je studium reakce jasanů na
umělé inokulace askosporami jasanů na různých částech rostliny k pochopení mechanismů pronikání infekce.
Tyto znalosti poslouží jako podklad pro přijetí a rozhodnutí směřujících k zachování jasanu v krajině ČR.
Vliv stresu na fyziologii, anatomii xylému a xylogenezi borovice lesní, řešitel Ing. Josef Urban, Ph.D.
Cílem projektu je integrace poznatků z ekofyziologie, tvorby a anatomie dřeva a ochrany lesa při monitoringu
odumírání jednotlivých stromů borovice lesní v důsledku působení stresu. Propojení jednotlivých vědních disciplín
tak umožní lépe popsat sledovaný stresový faktor a poskytnout kvalitnější data pro lesní management.
Monitoring biofyzikálních parametrů a měření toků v Mezinárodní fenologické zahrádce v Doksanech,
řešitel doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
Cílem projektu je vytvořit komplexní metodický postup umožňující monitoring změn vegetace s využitím
družicových snímků a jeho využití v modelu environmentálních rizik. Vhodná metoda pro mapování vegetace
může být mj. vhodným nástrojem ke studiu časových změn a průběhu fenologických fází, změn v ekosystémech,
odhadů vodního stresu rostlin, modelování CO2 na rozhraní mezi biosférou a atmosférou.
V programu KONTAKT byl řešen například projekt:
Vývoj metod pro Integrovaný systém sledování sucha, řešitel doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
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Projekt si klade za cíl vyvinout kompletní metodický postup, který by na základě nejnovějších technologií umožnil
provádět monitoring sucha v reálném čase, analyzovat střednědobý a dlouhodobý výhled jeho vývoje, a to v
rozlišení využitelném pro strategické plánování i operativní rozhodování. Metoda současně umožní zhodnotit
riziko výskytu sucha v kontextu historických dat i očekávané změně klimatu.
Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtschatica/coerulea jako
genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace, řešitel prof. ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
Projekt je směrován na vyřešení botanických problémů perspektivních ovocných druhů komplexu Lonicera
coerulea/kamtschatica. Využití zimolezu je omezeno nevyřešenou taxonomií a nejasným nebo nestabilním
chemickým/nutričním složením. Jsou řešeny problémy taxonomie, evoluce, fytogeografie, ekologie a fytochemie a
množení in vitro.
Rozvoj metod a studia stresového metobolismu a genomiky v Číně a České republice, řešitel doc. Ing.
Robert Pokluda, Ph.D.
Cílem projektu je rozvoj spolupráce Zahradnické fakulty MENDELU s Institute of crop science v Číně, výměna
know-how v oblasti stresorů, rozvoj metod detekce stresorů (stresové metabolity) a zvyšování rezistence plodin,
výměna genových zdrojů rostlin, introdukce nových genových zdrojů pro šlechtitelský proces a komerční
uplatnění, rozvoj GMO technologií, jakož i prohloubení spolupráce pro společnou přípravu návazných
výzkumných projektů.

V programu INGO byl řešen například projekt:
Zapojení ČR do výzkumných aktivit European Forest Institute (EFI), řešitel Ing. Radim Matula, Ph.D.
Cílem projektu je zapojení vědeckých pracovníků Mendelovy univerzity v Brně do výzkumných aktivit EFICEEC a
ve spolupráci s jejími partnery započetí aktivit nových. V rámci projektu je prováděno zhodnocení vlivu
výmladkového hospodaření na strukturu, prostorové uspořádání a diverzitu lesních ekosystémů.
V programu CENTRAL EUROPE byl řešen například projekt:
Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in
Central Europe, řešitel Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D., Ing. Veronika Gežová

V programu JEAN MONET byl řešen například projekt:
European Union after Lisbon Treaty, řešitel: Ing. Jan Ostřížek, Ph.D.
Fiscal and Monetary Aspects of European Economic Integration – federalization of economic policies?,
řešitel doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
CEE banking sector stability after the reformo f the European financial supervisit architecture, řešitel: doc.
Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

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 22
redakčních radách zahraničních časopisů, v 7 vědeckých radách a v 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.
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5.1. Zapojení pracovníků MENDELU do vědeckých rad zahraničních institucí
Tabulka 11 Zapojení pracovníků do zahraničních institucí
Vědecká rada

počet

Assam University, Indie

1

B.I.B.S. + Nottingham Trend University – Academic board

1

Catholic University Leuven

1

Centre for Environmental Research (UFZ) Leipzig-Halle

1

Corvinus University of Budapest

1

FEM SPU Nitra

2

FEŠRR SPU Nitra

2

Fort Hare University

1

FZKI SPU Nitra,

1

Iowa State University

1

Kasetsart University Bangkok

1

Komise pro lesný reprodukční materiál a jeho zdroje Lesov Slovenskej republiky š.p.

1

Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe

1

Lesnícky výskumny ústav Zvolen (Národné lesnícke centrum)

1

PGS FZKI SPU Nitra

1

SPU Nitra

2

UCC Cork

1

Universidad Catolica del Maule

1

Universita Novi Sad, Srbsko

1

University of Ghana

1

VÚEPP Bratislava

1

Wydziału Inźynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika opolska, Opole, Polsko

1

5.2. Zapojení pracovníků MENDELU do redakčních rad tuzemských a zahraničních
časopisů
Zastoupení pracovníků univerzity v odborných institucích a společnostech v roce 2013 se ve srovnání s rokem
2012 zásadně nezměnilo. Mírně se zvýšilo zastoupení v redakčních radách tuzemských a zahraničních časopisů
(viz tabulky).

Tabulka 12 Zapojení pracovníků do tuzemských redakčních rad
Redakční rada tuzemského časopisu

počet

Acta Technologica

1

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

3

Agricultural Economics

2

Czech Journal Animal science

1

Dřevařský magazín

1

Ekonomika a management

1

European Countryside

3

Floristika

2
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Folia Universitatis

1

Horticultural Science

4

IT Systems

1

Journal of Forest Science

4

Journal of Landscape Ecology

4

Journal of Landscape Management

3

Journal of Regional Development

1

Komunální technika

1

Krmivářství

1

Kvasný průmysl

1

Lesnická práce

2

Lifelong Learning

2

Marketingová panoráma

1

MM Průmyslové spektrum

1

MM Science Journal

1

Moravian Geographical Report

1

Náš chov

1

Research in Agricultural Engineering

1

Sociálno-ekonomická revue

1

Stavební partner

4

Studies and Reports, Taxonomical Series

1

Svět zeleně

1

Thayensia

1

Úroda

1

Veronica

3

Veřejné zadávání

1

Vinař-sadař

2

Vinařský obzor

3

Wood Research

1

Zahrada-Park-Krajina

1

Zahradnictví

3

Zemědělská škola

1

Zpravodaj Čs. bioklimatologické společnosti

1

Zprávy lesnického výzkumu

1

Tabulka 13 Zapojení pracovníků do zahraničních redakčních rad
Redakční rada zahraničního časopisu
Acta horticulturae et regiotecturae Nitra
Acta technologica agriculturae Nitra
Agriculture - Agriculture of the Future, University Craiova, Romania
Annales UMCS sec. EEE Horticultura
Annals of the Konstantin Brancusi University from Targu Jiu, Drept Si Socieatate
Central European Journal of Energetic Materials
Croatian Journal of Forest Engineering
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Europe Journal of Horticultural Science
Folia Oecologiga
International Review on Public and Non Profit Marketing
Journal of Biochemical Technology
Law Review
Microlepidoptera of Europe
Mitteilungen Klosterneuburg
Pflanzenbauwissenschaften
Pitomnik & častnij sad
Plant Protection Science
Polskie Pismo Entomologiczne
Scientific Journals International
Sensors
Tree Physiology

1.3. Mobility pracovníků v rámci zahraničních projektů
Tabulka 14 Zahraniční výzkumné mobility
Program

vyslaní*

přijatí

Erasmus učitelská mobilita

60

26

Erasmus IP programy

0

0

Erasmus Multilateral

3

41

Jean Monnet

8

0

Rozvojové projekty

18

21

CEEPUS

0

1

VC VaV

48

0

INGO II

0

0

COST

5

0

KONTAKT

7

0

NAZV

4

0

MZE/QJ/QI

11

0

NAKI

7

0

MPO TIP

0

0

EPH Norsko

3

0

TAČR

1

0

GAČR

2

0

Somopro

0

0

OPVK

535

102

IGA

14

0

7FP

6

0

Fullbright program

0

1

Ostatní

99**

27
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* Započteny jen mobility s délkou 5 dnů a více
** Zahrnuje mobility z Aktion, nedohledaného financování nebo financování z ústavů – zdroj 1101

6. Hodnocení kvality vědecko-výzkumné práce a kariérní růst
Hodnocení kvality vědecko-výzkumné činnosti probíhá na univerzitě v souladu s platnou Metodikou hodnocení
výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. 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 2013

-

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
soudněznaleckých 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 v 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.
Standardní systém evaluace je uplatňován u studentů doktorských programů v rámci jejich ročního hodnocení
v napojení na výplatu mimořádného stipendia.
Jmenovaní profesoři v roce 2013:
doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D., Agronomická fakulta, obor: Zpracování zemědělských produktů, VR AF
MENDELU, 17. září 2012, podáno 18. února 2013, č.j. 3319/2013-953
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doc. Ing. Miloslav Pejchal, CSc., Zahradnická fakulta, obor: Zahradní a krajinářská architektura, VR ZF
MENDELU 1. června 2012, podáno 7. listopadu 2012, č. j. 25229/2012-953
doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Lesnická a dřevařská fakulta, obor: Zpracování dřeva a procesy tvorby nábytku, VR
LDF MENDELU, 6. prosince 2012, podáno 23. února 2013, č.j. 4163/2013-953
doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, obor: Ekonomika a management, VR PEF
MENDELU, 10. ledna 2013, podáno 27. února 2013, č. j. 4163/2013-953

Profesoři navržení MŠMT ke jmenování v roce 2013:
doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., Zahradnická fakulta, obor: Zahradnictví, VR ZF MENDELU 22. března 2013,
podáno 28. června 2013, č. j. 12972/2013-953)
doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Tvorba a ochrana krajiny, VR
LDF MENDELU 4. dubna 2013 podáno 28. června 2013 č.j. 12969/2013-953)
doc. Dr. Ing. Jan Mareš, Agronomická fakulta, obor: Rybářství, VR AF MENDELU 27. května 2013, podáno 21.
října 2013, č. j. 20955/2013-953)
doc. Ing. Otakar Holuša, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Ochrana lesa a myslivost, VR
LDF MENDELU 6. června 2013, podáno 21. října 2013, č.j. 20956/2013-953)
doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta MENDELU, obor: Ekonomika a management,
VR PEF MENDELU 3. října 2013, podáno 18. 12. 2013, č.j. 24459/2013-953)
doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D., Agronomická fakulta MENDELU, obor: Agrochemie a výživa rostlin, VR AF
MENDELU 25. listopadu 2013, podáno 18. 12. 2013, č.j. 24458/2013-953)

Promovaní čestní doktoři (doctor honoris causa) v roce 2013:
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
prof. Ing. Milan Križo, DrSc.
prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
prof. Vudtechai Kapilakanchana

Habilitovaní docenti v roce 2013:
Ing. Jakub Javořík, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Zpracování dřeva a procesy tvorby
nábytku, spis: Hyperelasticita a její aplikace při optimalizaci elastometrů, VR LDF MENDELU 6. prosince 2012,
účinnost 1. ledna 2013
Ing. Luboš Purchart, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Ekologie lesa, spis: Biodiverzita
vybraných skupin živočichů v lesních ekosystémech, VR LDF MENDELU 7. února 2013, účinnost 1. března 2013
Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Agronomická fakulta MENDELU, obor: Obecná a speciální zootechnika, spis:
Hodnocení kvality jatečně upraveného těla a masa býků plemen Český strakatý skot, Galloway a Charolaise, VR
AF MENDELU 25. února 2013, účinnost 1. března 2013
Dr. Ing. Jan Kadavý, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Hospodářská úprava lesů, spis:
Výmladkové lesy a jejich převody na lesy vysoké, VR LDF MENDELU 7. února 2013, účinnost 1. března 2013
Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Agronomická fakulta MENDELU, obor: Obecná a speciální zootechnika, spis:
Hodnocení tepelného stresu dojnic, VR AF MENDELU 22. dubna 2013, účinnost 1. května 2013
Ing. Martin Klimánek, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Hospodářská úprava lesů, spis:
Aplikovaná geoinformatika v precizním lesnictví a podpora prostorového rozhodování, VR LDF MENDELU 4.
dubna 2013, účinnost 1. května 2013
Ing. Monika Palatková, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta MENDELU, obor: Ekonomika a management, spis:
Strategický marketingový management destinace turismu na národní úrovni, VR PEF MENDELU 18. dubna 2013,
účinnost 1. května 2013
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RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D., Agronomická fakulta MENDELU, obor: Rostlinolékařství, spis: Vztah
biotrofních hub řádu Erysiphales a jejich hostitelů, VR AF MENDELU 27. května 2013, účinnost 1. června 2013
Ing. Karel Zlatuška, CSc., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Tvorba a ochrana krajiny, spis:
Protierozní a protipovodňová ochrana v krajinném inženýrství, VR LDF MENDELU 6. června 2013, účinnost 1.
července 2013
Ing. Petr Humpolíček, Ph.D., Agronomická fakulta MENDELU, obor: Genetika živočichů, spis: Aplikace
molekulárně genetických metod v materiálovém inženýrství, VR AF MENDELU 23. září 2013, účinnost 1. října
2013
Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta MENDELU, obor: Ekonomika a management,
spis: „Internacionalizační proces českých malých a středních podniků“, VR PEF MENDELU 3. října 2013,
účinnost 1. listopadu 2013
Ing. Petr Kupec, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Tvorba a ochrana krajiny, spis: „Možnosti
hodnocení funkcí dřevinné vegetace jako východisko jejich biotechniky a plánování v krajině“, VR LDF MENDELU
10. října 2013, účinnost 1. listopadu 2013
Ing. Vilém Pechanec, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, obor: Tvorba a ochrana krajiny, spis:
„Analýza krajiny prostřednictvím SDSS“, VR LDF MENDELU 10. října 2013, účinnost 1. listopadu 2013
Ing. Helena Chládková, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta MENDELU, obor: Ekonomika a management, spis:
„Role prostředí v rozvoji malých a středních podniků“, VR PEF MENDELU 28. listopadu 2013, účinnost 1.
prosince 2013

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 musejí
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. Motivaci doktorandů poněkud snižuje fakt, že stále menší procento z nich má možnost získat na
univerzitě po úspěšném ukončení studia pracovní úvazek.
V roce 2013 byl celkový počet doktorských studentů 540 (stav k 31. 12. 2013), uchazečů zapsaných do
doktorského studia bylo 182, neúspěšně ukončených studií bylo 75, úspěšných absolventů bylo 96.

6.2.Realizované nebo připravované inovace doktorských studijních programů
Na Provozně ekonomické fakultě se kvalitu disertačních prací i průběžných publikačních výsledků studentů
doktorských studijních programů od roku 2009 významným způsobem daří podporovat průběžnými prezentacemi
tezí disertačních prací a rozpracovaných verzí disertačních prací na pravidelných celofakultních seminářích
organizovaných Výzkumným centrem PEF. Díky uvedené aktivitě se také podařilo téměř úplně eliminovat
nadměrné prodlužování studia. Studenti doktorských studijních programů vykonávají v prvním a druhém ročníku
komisionální zkoušky z jednotlivých předmětů individuálních studijních plánů, na kterých seznamují komisi se
stavem rozpracovanosti disertační práce a hlavními publikačními výstupy.
O doktorské studium je dlouhotrvající zájem. 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 Ph.D. titulu v zahraničí. Z hlediska publikačních výstupů je prioritní pozornost věnována kvalitě časopisů,
ve kterých jsou publikovány výsledky dizertační práce.
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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 tematicky 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



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 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 vědecko-výzkumným potenciálem (elektrochemie, nanotechnologie,
genomika, klimatologie)



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

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. administrativou a řízením
projektů, „výkaznictvím“, 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.)
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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 v 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.)

Příležitosti


celosvětová podpora základního výzkumu v oblasti nanotechnologií, biochemie, genetiky, molekulární
biologie, udržitelného zemědělství, lesnictví, dřevařství, šlechtění a ekonomie



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



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 anebo 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 v
ČR



pokles zájmu zahraničních partnerů o spolupráci
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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, špičkových výzkumných laboratoří, řešitelům a
řešitelským týmům v základním i aplikovaném výzkumu



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 kampusů pro vědecko–výzkumnou činnost



zintenzivnit spolupráci na regionálních výzkumných projektech s partnerskými organizacemi v České
republice i zahraničí



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



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 vědecko-výzkumné 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 vědecko-výzkumné činnosti systematicky uplatňovat ve výuce jednotlivých vědních disciplín
na fakultě i v mezinárodních aktivitách i v poradenské a expertní činnosti
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