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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, nanotechnologie, biotechnologie, omické vědy a 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 technicko-technologické
aspekty produkce a její zpracování, až po hodnocení dopadů této produkce na životní prostředí a kvalitu života.
Vědečtí pracovníci MENDELU se také věnují otázkám ochrany zdraví. Pozornost je věnována i sociálněekonomickým 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 2019
poskytovala univerzita vzdělání v 38 doktorských studijních programech, z toho v jazyce anglickém v 19 studijních
programech. Univerzita měla v r. 2019 rovněž právo udělovat v akreditovaných oborech vědecko-pedagogické
hodnosti docent (26 oborů) a profesor (23 oborů).
Pozornost je tradičně věnována poradenské činnosti, organizaci vědeckých aktivit v rovině konferencí, seminářů,
výstav, workshopů a různých specializovaných kurzů. V rámci expertní činnosti participují specialisté všech fakult
na koncepční činnosti resortních ministerstev, na formulování prioritních programů zemědělského, lesnického
i ekonomického výzkumu, včetně deklarování priorit grantových podpor.
Do výzkumných aktivit jsou zapojováni také studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních
programů prostřednictvím řešení svých kvalifikačních prací a disertací, což umožňuje mj. částečně realizovat
výzkumné aktivity přímo ve výuce, včetně inovací sylabů předmětů a 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. U projektů vyhlašovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla pozornost
zaměřena především na přípravu strategických dokumentů a také projektových fiší, návrhů, které byly úspěšně
bonifikovány Jihomoravským krajem a týkaly se nejen excelentních vědeckých týmů, ale také inovací
pregraduálního a postgraduálního studia.
Kvalita výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně a jeho obsah jsou srovnatelné s předcházejícím rokem,
a kontinuálně 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 stabilizováno
na solidní úrovni.
S diverzifikací výzkumu koresponduje i oblast zdrojů financování výzkumu; zahrnuje zejména veřejné zdroje, a to
institucionální a účelové (grantové), domácí i zahraniční.
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2 Výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti
2.1 Zapojení univerzity do projektů grantových agentur, zakázky resortů
Vědecko-výzkumná činnost pracovníků Mendelovy univerzity v Brně je financována z několika typů zdrojů, přičemž
projekty grantových agentur a resortní zakázky jsou jedním z nejvýznamnějších. Úspěšné řešení těchto projektů,
které je jasně deklarováno, umožňuje nejen prohloubit mimouniverzitní spolupráci, ale také získat výsledky hodné
zřetele, které jsou stavebním kamenem pro další grantové přihlášky a vyhledávání nových spoluprací nejen
na národní úrovni, ale především na té mezinárodní.
Agronomická fakulta
Výzkumná a další tvůrčí činnost patří k trvalým a tradičním aktivitám akademických pracovníků fakulty.
V jednotlivých ústavech je realizován jak výzkum základní, tak aplikovaný. Fakulta se na řešení projektů podílí
v pozici koordinátora či spoluřešitele. V roce 2019 došlo k významnému nárůstu počtu nově řešených projektů.
Zatímco v letech 2017 a 2018 začala fakulta řešit 10, resp. 17 nových projektů, v roce 2019 to bylo 31 projektů.
Fakulta řešila více než 70 projektů v celkovém finančním objemu převyšujícím 130 mil. Kč. K hlavním národním
poskytovatelům patří Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) - díky němu bylo financováno více než 20 projektů
v celkové hodnotě podpory vyšší než 30 milionů Kč - a Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR“), s jejíž
podporou bylo řešeno 29 projektů v celkové hodnotě vyšší než 45 milionů Kč. Základní výzkum byl podpořen
Grantovou agenturou ČR (dále jen „GA ČR“) prostřednictvím 7 projektů s celkovým finančním objemem podpory
kolem 8 milionů Kč. Byly řešeny také projekty financované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„MŠMT“), např. projekty financované z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (dále jen „OP VVV“);
z Národního programu udržitelnosti II apod.). Mezinárodní projekty byly např. financované z rámcového programu
pro výzkum a inovace Horizon 2020 (dále jen „H2020“).
Lesnická a dřevařská fakulta
Fakulta aktivně řeší projekty grantových agentur ČR, ať už jako koordinátor nebo spoluřešitel. V roce 2019 řešila
72 projektů v celkovém finančním objemu 112.835 tis. Kč. Jako partner mezinárodních výzkumných konsorcií
se zapojuje do řešení excelentních evropských výzkumných programů, jako např. Horizon 2020. V roce 2019 byla
fakulta zapojena do přeshraniční spolupráce s Rakouskem v rámci programu Interreg. Pět projektů bylo realizováno
prostřednictvím programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Inter–Excellence MŠMT. Přibylo také
5 nových mezinárodních projektů v programu ERASMUS+ KA2, který umožňuje všem organizacím činným
v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech. V rámci národních programů je
fakulta úspěšným řešitelem především v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, což
potvrzuje 29 aktuálně řešených projektů, z toho 15 v roli koordinátora, které byly podpořeny TA ČR. Dalším
významným poskytovatelem finančních prostředků je také Ministerstvo zemědělství (8 projektů). Jako koordinátor
se fakulta podílí na 2 projektech základního výzkumu GA ČR a na jednom jako partner. Na úrovni koordinátora
fakulta řeší také projekt prostřednictvím MŠMT OP VVV. Dále se fakulta podílí na řešení 1 projektu Horizon 2020.
Fakulta je také aktivní v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (6 projektů ČRA).
Provozně ekonomická fakulta
Fakulta je jako partner mezinárodních výzkumných konsorcií zapojena do řešení tuzemských i mezinárodních
výzkumných programů. Vyjma spolupráce na projektech programu Horizon 2020 a COST je fakulta koordinátorem
několika projektů Erasmus+ Strategická partnerství, Jean Monnet, Visegrad fund a dalších. Nicméně,
nejvýznamnější jsou z pohledu zapojení fakulty do projektů grantových agentur tuzemské projekty GA ČR a TA ČR
specializující se na základní i aplikovaný výzkum.
Konkrétně byla fakulta v roce 2019 spoluřešitelem projektu Horizon 2020 nazvaného Fair tax, řešitelem čtyř projektů
základního výzkumu GA ČR a tří projektů aplikovaného výzkumu TA ČR. Hlavními výzkumnými tématy byla
problematika korporátních financí, a to zejména interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky, podpora proenvironmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání,
férové korporátní zdanění, financování podnikových aktivit prostřednictvím crowdfundingu a modelování
udržitelného investování pro podporu rozhodování. Mezi dílčí témata patří optimální politiky za přítomnosti
nelineárních vazeb v ekonomice smíšených lesů, chytrá migrace, fiskální kvanitifikace environmentálních nákladů
provozu nákladních motorových vozidel či etika ve veřejné správě.
Fakulta je velmi aktivní také ve spolupráci s průmyslem, a to zejména v oblasti informatiky a financí. Její pracovníci
vytvářejí především unikátní softwarová řešení pro rozhodovací procesy a optimalizace portfolií.
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Zahradnická fakulta
Vědecko-výzkumná a umělecká činnost fakulty je dlouhodobě orientována na aktuální požadavky do oblasti
produkčního zahradnictví, zpracování zahradnických produktů a krajinářské architektury. Fakulta je ve svých
činnostech orientována na řešení aktuálních témat základního i aplikovaného výzkumu, respektujících soudobé
společenské výzvy na lokální, národní i mezinárodní úrovni.
V roce 2019 bylo na fakultě řešeno 22 projektů na národní i mezinárodní úrovni se zapojením v pozici koordinátora
nebo spoluřešitele. Mezi hlavní národní poskytovatele, u kterých je fakulta dlouhodobě úspěšná, patří MK - program
NAKI (6 projektů), TA ČR (9 projektů), MZe (4 projekty) a MŠMT program COST CZ (2 projekty).
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Pracovníci fakulty se podíleli na řešení tří projektů v pozici spoluřešitele. Všechny projekty (GA ČR, Interreg Central
Europe a Interreg SK-CZ) umožnily rozšířit témata, která jsou zde předmětem výzkumu. Studenti byli zapojeni
do výzkumné činnosti v rámci přípravy bakalářských a diplomových prací. Vedení výzkumnými pracovníky také
umožnilo získávání kvalitních výsledků, které byly publikovány především v časopisech obsažených v databázích
WoS Core Collection a SCOPUS. V některých týmech se stali studenti i díky výborné práci spoluautory těchto
publikací. V rámci účastí na zahraničních konferencích a v rámci zahraničních služebních cest byly navázány četné
spolupráce s různými výzkumnými pracovišti a partnerskými fakultami různých univerzit v ČR a v zahraničí.
Na základě těchto spoluprací a kontaktů byly následně publikovány kapitoly nebo celé odborné monografie
v respektovaných nakladatelstvích (např. Springer, Petr Lang a další).
Institut celoživotního vzdělávání
Vědecko-výzkumná činnost vysokoškolského ústavu byla realizována v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období
2016–2020 a jeho aktualizací pro rok 2019, Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání pro období
2016–2020 a jeho aktualizací v podobě Plánu realizace strategického záměru VÚ ICV MENDELU pro rok 2019.
Vysokoškolský ústav se podílel jako koordinátor na řešení projektu GA ČR Střední odborná škola v socialistickém
Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli (č. 19-24776S). Zároveň
připravil a podal samostatně nebo ve spolupráci s partnerskou institucí 8 nových žádostí projektů (2 projekty TA ČR
ÉTA; 1 projekt OP VVV; rozvojové programy MŠMT (4 IP); Fond vzdělávací politiky MŠMT (1 projektová žádost).
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Tabulka č. 1 Zapojení univerzity do řešení vybraných projektů nejen v programech výzkumu a vývoje ČR
Stejně jako v letech 2017 a 2018 obdržela i v r. 2018 MENDELU nejvíce finančních prostředků od MŠMT v rámci projektů OP VVV (202 747 tis. Kč). Objem finančních prostředků
od tradičního poskytovatele, kterým je Ministerstvo zemědělství, zaznamenal po loňském poklesu opět nárůst o 3 136 tis. Kč, i když počet řešených projektů klesl oproti roku
2018 cca o polovinu.
Název poskytovatele nebo programu podpory
výzkumu a vývoje
7. Rámcový program
Erasmus plus a Erasmus Mundus
Fond EHP
Grantová agentura ČR
International Visegrad Fund
Interreg Europe
Jean Monnet
Leonardo da Vinci
Ministerstvo financí (bez grantů z Fondu EHP)
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zahr. věcí (Česká rozvojová agentura)
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
MŠMT AKTION
MŠMT COST CZ (LD)
MŠMT INGO II. (LG)
MŠMT INTER-EXCELLENCE
MŠMT INTER-TRANSFER
MŠMT KONTAKT II. (LH)
MŠMT Mezinárodní spolupráce ve VaV
MŠMT OP VVV
Norský fond
Program H2020
Rada Evropy
SoMoPro
Technologická agentura ČR
CELKEM

2019

2018
0
16
1
9
1
0
0
0
0
6

2017
2016
Počet projektů
0
0
1
15
8
7
0
4
6
8
9
10
3
4
5
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
6
4
6

2015

2019
2
4
7
8
5
0
2
3
1
5

0
27 289
320
11 824
6
0
0
0
0
19 147

2018
2017
2016
Finanční prostředky (v tis. Kč)
0
0
10
182 797
27 808
19 252
0
7 987 ** 14 579
10 740
11 058
12 531
496
212
277
3 903
0
0
0
0
49
0
256
362
0
0
0
18 559
12 162 * 12 462

2015
264
12 276
17 500
7 776
362
0
514
1 867
782
9 600

6

5

5

4

3

16 320

10 375

16 280

12 202

6 006

0
13
0
0
0
4
3
0
2
9
0
7
0
1
50
128

0
22
0
0
0
3
2
0
4
10
0
7
0
1
18
105

1
31
1
8
2
1
2
0
2
1
0
6
1
1
9
101

0
49
1
12
2
0
0
0
0
0
1
4
0
0
8
119

0
45
1
14
2
0
0
1
0
0
0
3
0
0
6
112

0
36 405
0
0
0
4 639
5 357
0
179
202 747
0
7 094
0
1 679
92 597
425 603

0
33 269
0
0
0
2 198
3 912
0
332
302 146
0
8 727
0
1 079
55 356
633 889

250
41 158
150
2 218
3 570
290
3 077
0
177
56 338
0
8 920
108
885
21 280
214 184

0
34 583
15
6 082
3 645
0
0
0
0
0
691
10 940
0
0
28 380
156 060

0
30 931
95
5 312
884
0
0
166
0
0
0
4 179
0
0
22 505
121 019

Údaje za rok 2019 poskytl Ekonomický odbor, zpracovala Petra Pavlíčková a Ing. Lenka Jurková ke dni 3. 3. 2020.
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Poznámka:






Tabulka nezahrnuje pouze vědecko-výzkumné, ale i projekty z oblasti vzdělávání a provozu. Výčet prostředků za rok 2019 nezahrnuje všechny prostředky, které obdržela
MENDELU, např. z MŠMT, JMK, EU aj.
Údaje doplněné ve sloupci Finanční prostředky (v tis. Kč) jsou údaje o poskytnutých (resp. získaných) prostředcích od poskytovatele finanční podpory (Nejsou zde
zohledněny případné vratky nevyčerpaných finančních prostředků.).
U víceletých zahraničních projektů není možné vyčíslit poskytnuté prostředky konkrétně na příslušný rok; poskytovatel finanční podpory je přiděluje na celou dobu řešení
a nestanovuje jednotlivé roky. Z toho důvodu údaje odpovídají hodnotě vyčerpaných neinvestičních nákladů za příslušný rok.
Poněvadž v době přípravy této zprávy nebyl ještě rok 2019 ještě účetně uzavřen, některé údaje se mohou částečně lišit od účetní uzávěrky.
* V rámci projektu Ministerstva kultury obdržela MENDELU v r. 2016 96 tis. Kč investičních prostředků (Nejsou zahrnuty v částce 12.462 tis. Kč.).
** K projektům z fondů EHP obdržela MENDELU v r. 2016 celkem 1.667 tis. Kč investičních prostředků (Nejsou zahrnuty v částce 14.579 tis. Kč.).
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Tabulka č. 2 Zapojení univerzity do spoluřešení vybraných projektů v programech výzkumu a vývoje ČR
Největší počet projektů, kde byla univerzita spolupříjemcem dotace, byl řešen v rámci programů Ministerstva
zemědělství, na druhém místě následovaly projekty Technologické agentury ČR. Největší objem finančních
prostředků přineslo spoluřešení projektů z Ministerstva zemědělství, a to ve výši 19 802 tis. Kč.
2019
Název poskytovatele nebo programu podpory výzkumu a vývoje

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

Počet projektů

Grantová agentura ČR

8

6 518

Inter-infrom

1

375

Interreg

2

1 169

Ministerstvo kultury

3

4 525

Ministerstvo průmyslu a obchodu – program TRIO

2

956

Ministerstvo vnitra

1

1 001

27

19 802

2

7 228

Ministerstvo zemědělství
MŠMT - OP VVV
NPU II. MŠMT

1

10 809

Technologická agentura ČR

26

17 184

CELKEM

73

69 567

Údaje za rok 2019 poskytl Ekonomický odbor, zpracovala Petra Pavlíčková a Ing. Lenka Jurková ke dni 3. 3. 2020.
Poznámka:




Tabulka nezahrnuje prostředky přijaté v rámci spoluřešení operačních programů EU nebo Programu
přeshraniční spolupráce.
Údaje doplněné ve sloupci Finanční prostředky (v tis. Kč) jsou údaje o poskytnutých (resp. přijatých)
prostředcích od hlavních příjemců finanční podpory (Nejsou zde zohledněny případné vratky
nevyčerpaných finančních prostředků.).
Poněvadž v době přípravy této zprávy nebyl ještě rok 2019 ještě účetně uzavřen, některé údaje se mohou
částečně lišit od účetní uzávěrky.

Tabulka č. 3 Zapojení univerzity do řešených a spoluřešených projektů v programech výzkumu a vývoje
ČR
Název
programu
podpory
výzkumu
a vývoje

Název projektu

Fakulta Koordinátor /
/ICV
Partner

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

Komplexní analýza onemocnění nádorovitosti kořenů
a jeho možné biologické kontroly endofytickou
houbou
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního
potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi
Zinek - dependentní signalizace a exprese
sub/isoforem metalothioneinu v parcinomu prsu:
implikace pro prognostické a terapeutické účely

mobility

AF

K

98

OP VVV

AF

K

16 233

GA ČR

AF

K

1 763

Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný
nástroj pro předpovídání biologické dostupnosti rtuti

GA ČR

AF

K

1 195

Identifikace metabolitů korelujících s kvantitativní
rezistencí k Phytophthora infestans

NAZV

AF

K

2 381

Inovace šetrných systémů pěstování kukuřice
s využitím podsevových plodin k omezení degradace
půdy a zlepšení hospodaření s vodou v podmínkách
měnícího se klimatu

NAZV

AF

K

3 950
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Název
programu
podpory
výzkumu
a vývoje

Název projektu

Udržitelná produkce ryb v rybnících v podmínkách
klimatických změn

Fakulta Koordinátor /
/ICV
Partner

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

NAZV

AF

K

3 889

NAZV

AF

K

3 384

NAZV

AF

K

3 034

NAZV

AF

K

3 138

NAKI

AF

K

2 431

TA ČR

AF

K

1 145

TA ČR

AF

K

5 655

TA ČR

AF

K

3 086

TA ČR

AF

K

1 470

TA ČR

AF

K

2 110

Výzkum a vývoj technologií smart farming pro malé
a střední zemědělské podniky

TA ČR

AF

K

2 303

Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů
v krmivářství

TA ČR

AF

K

925

Nanostransportéty monoglyceridů pro podporu
diverzity střevního mikrobiomu drůbeže

TA ČR

AF

K

1 347

Vývoj zařízení pro prevenci požáru v technologiích
nakládání s odpady

TA ČR

AF

K

1 204

Využití moučných červů ve výživě zvířat

TA ČR

AF

K

979

Automatizovaný elektrochemický analyzátor
kapalných vzorků využívající jednorázové elektrody

TA ČR

AF

K

995

TA ČR

AF

K

1 086

TA ČR

AF

K

1 352

PARKISS-revoluční hodnocení kvality potravin

TA ČR

AF

K

509

DNA markery hybridizace mrkve

TA ČR

AF

K

250

Zařízení pro simultánní elektorechnické analýzy
vzroků s využítím SPE

TA ČR

AF

K

381

Koagenový preparát na ochranu rostlin proti okusu
zvěří

TA ČR

AF

K

200

Minipolarograf

TA ČR

AF

K

650

Inteligentní tříbodový závěs traktoru

TA ČR

AF

K

600

Kvantifikace dopadu hospodaření na erozi, kvalitu
půd a výnosy pěstovaných plodin s návrhem
pěstebních technologií šetrných k životnímu prostředí
Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady
antibiotik u prasat
Optimalizace metod hodnocení ohroženosti území
větrnou erozí a návrhů ochranných opatření
v zemědělsky intenzivně využívané krajině
České zahradní umění a krajinářská architektura
v kontextu evropského vývoje
Vizualizace územních vztahů - nástroj pro pochopení
fungování krajiny
Systémy aplikace tekutých organických hnojiv jako
prostředek ke zlepšení půdního prostředí, zvýšení
využitelnosti živin rostlinami a jako prostředek
k minimalizaci dopadů na životní prostředí
Využití odpadu produkovaného při výrobě bioplynu
ke zlepšení půdních vlastností a zvýšení obsahu síry
v rostlinách
Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat
pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací
s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním
účinkem
Inovace postupů zakládání smíšených kultur vojtěšky
seté za účelem zvýšení kavilty půdy a výroby
zdravotně bezpečné píce

Inovativní elektrochemická průtoková cela
s obnovitelnou pracovní elektrodou pro voltametrické
aplikace
Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském
průmyslu
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Název
programu
podpory
výzkumu
a vývoje

Název projektu

Fakulta Koordinátor /
/ICV
Partner

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

Udržovací a varná skříň

TA ČR

AF

K

456

BIOREPRODUKTOR - zelená hudba 21. století

TA ČR

AF

K

250

TA ČR - Centra
kompetence

AF

K

3 100

Interreg

AF

K

569

H2020

AF

P

1 890

H2020

AF

P

772

H2020

AF

P

2 999

H2020

AF

P

0

H2020

AF

P

0

GA ČR

AF

P

1 229

GA ČR

AF

P

1 154

GA ČR

AF

P

1 116

GA ČR

AF

P

705

GA ČR

AF

P

1 162

NAZV

AF

P

865

NAZV

AF

P

1 000

NAZV

AF

P

717

NAZV

AF

P

980

NAZV

AF

P

581

NAZV

AF

P

738

NAZV

AF

P

565

NAZV

AF

P

587

NAZV

AF

P

450

Centrum pro inovativní využití a posílení
konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin
a výrobků
Společně mezi zemí a vesmírem
Integrated systems of Effective Environmental
Remediation
Developing SUstainable PERmanent Grassland
systems and policies
Greenpatrol - Galileo Enhanced Solution for Pest
Detection and Control in Greenhouse Fields with
Autonomous Service
Towards the Understanding
Metabolism
Back for the Future

a

Metal-Tumour-

Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí
apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním
nervovém systému
Komplexní pohled na mechanismus působení
a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium
přístupů k potenciaci jejich protinárodové účinnosti
Interakce mezi světlem a cytokininy v kontrastních
ekotypech Arabidopsis během chladové aklimatizace
a její dopad na odezvu vůči mrazovému stresu.
Využití vícenásobného značení pomocí kovových
nanočástic pro bio-zobrazování
Konstrukce modifikovaných apoferitinových
nanočástic s protinádorovými léčivy a studium
mechanismů potencujících jejich efektivitu v terapii
Agrometeorologický systém včasné výstrahy
biotických a abiotických rizik
Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení
s následným navýšením vyrobených kompostu,
aplikovaného na zemědělskou půdu
Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou
produkci a sladovnickou kvalitu ječmene
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku
a mrazu
Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná
možnost řešení zákazu a omezení chirurgické
kastrace
Snižování zátěže povrchových vod zdoji plošného
zemědělského znečištění při uplatnění regulace
drenážního odtoku na stavájících stavbách
zemědělského odvodnění
Metabolomika steroidních hormonů s výrazným
anabolickým účinkem jako základ pro nové
analytické kontrolní metodiky určené pro prokazování
praktik zneužívání zakázaných substancí ve výkrmu
hospodářských zvířat
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských
podnicích při vyloučení používání glyfosátu
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných
pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy
pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody
a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor
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Název
programu
podpory
výzkumu
a vývoje

Název projektu
Inovace bonitačního systému zemědělských půd
(BPEJ) pro potřeby státní správy
Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence
mastitid způsobených Streptococcus uberis jako
nástroj pro sestavování cílených kontrolních
programů v chovech skotu
Zlepšení stability půdni struktury a zvýšení infiltrace
pomocí agrotechnických postupů
Využití alternativních komponent a inovativních
postupů ve výživě ryb
Metody monitorování rezistence hospodářsky
významných škůdců a plevelů k přípravkům
na ochranu rostlin a antirezistentní strategie

Fakulta Koordinátor /
/ICV
Partner

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

NAZV

AF

P

705

NAZV

AF

P

740

NAZV

AF

P

692

NAZV

AF

P

658

NAZV

AF

P

440

Lesnické hospodaření v oblastech postižených
dlouhodobým suchem

NAZV

AF

P

676

Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se s níženým
obsahem kyseliny fytové

NAZV

AF

P

1 177

Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující
scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci
managementu závlah

NAZV

AF

P

565

CEITEC 2020

NPU II

AF

P

10 809

TA ČR

AF

P

215

TA ČR

AF

P

314

TA ČR

AF

P

484

Odstranění vybraných rizikových látek a prvků
z čistírenských kalů

TA ČR

AF

P

288

Environmentálně přijatelná granulovaná hnojiva
s řízeným uvolňováním živin

TA ČR

AF

P

969

TA ČR

AF

P

790

TA ČR

AF

P

322

Mze

AF

P

1 080

OP VVV

AF

P

5 567

Centrum experimentální biologie rostlin (CEBR)

OP VVV

AF

P

1 661

Konzultační a metodická pomoc zemědělským
podnikům formou šíření informací o opatřeních
Programu rozvoje venkova ČR a o aktuálních
problémech při realizaci společné zemědělské
politiky; transfer výsledků výzkumu a vývoje
do praxe.

MZe

AF

K

550

MZe - mimo
NAZV

AF

K

6

Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových
služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních
způsobů
Potenciál torefakce k úpravě čistírenských kalů
pro jejich další využití
Zpracování gastro odpadu do podoby pevného
uhlíkatého produktu k materiálovému využití

Zemědělský systém hospodaření intergrující efektivní
využití živin plodinami a ochranou vod před plošnými
zdroji znečištění
Nové technologie vegetačních úprav svahů
dálničních a silničních koridorů pro zvýšení
dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany
přírody
Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské
životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti
výstupů a zdrojů, tj. zemědělská prvovýroba
Udržitelná produkce zdravých ryb v různých
aktvakulturních systémech - PROFISH

Podpora včelařství
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Název projektu

Metallothionein as Prognostic Biomarker in skin
Cancer

Název
programu
Fakulta Koordinátor /
podpory
/ICV
Partner
výzkumu
a vývoje
South Moravian
Programme
for Distinguished
AF
K
Researchers 3
(SoMoPro)

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

1 679

Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry –
CZECLIMO

INTER-COST

LDF

K

500

Vliv měnících se podmínek životního prostředí
na lesní ekosystémy jihomoravských luhů

INTER-COST

LDF

K

892

LDF

K

1 392

LDF

K

1 925

LDF

K

2 039

INTERTRANSFER
INTERTRANSFER
INTERTRANSFER

Participace ČR v globální síti GEM
Začlenění českých vědců do panevropské výzkumné
platformy FunDivEUROPE
Působení českých vědců v experimentu SBE
Anizotropní charakter hygroexpanze
u modifikovaného dřeva

mobility

LDF

K

81

Mechanická dezintegrace tvrdých dřev

Interreg

LDF

K

2 986

OP VVV

LDF

K

26 907

GA ČR

LDF

K

1 837

Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové
chronologie

GA ČR

LDF

K

1 149

Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů
v závislosti na populačních hustotách

NAZV

LDF

K

3 346

NAZV

LDF

K

4 508

NAKI

LDF

K

3 064

TA ČR

LDF

K

2 105

TA ČR

LDF

K

1 777

TA ČR

LDF

K

1 561

TA ČR

LDF

K

1 226

TA ČR

LDF

K

1 114

TA ČR

LDF

K

1 311

TA ČR

LDF

K

2 296

TA ČR

LDF

K

1 129

TA ČR

LDF

K

1 596

TA ČR

LDF

K

1 405

Výzkumné centrum pro studium patogenu z rodu
Phytophthora
Hygro-termo-mechanické chování modifikovaných
materiálů na bázi dřeva na různých úrovních
pozorování

Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví
a zpracování dříví
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika
a tradiční opracovaná dřeva
Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování
kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem
divokým
Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky
v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody
a rozvoje regionů
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce,
potenciál
Multifunkční protierozní opatření jako součást
adaptabilní krajiny
Vytvoření programového prostředku pro efektivní
sběr dat a automatizaci zjištění celkové biomasy
u porostů výmladkového původu
Tyčové prvky skeletu dřevostavby s využitím tvrdého
dřeva
Obranná opatření proti lýkožroutu severskému
Vývoj technologie karbonizace povrchu dřevěných
prvků staveb: eliminace vlhokostních a
biodegeračních vlivů
Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních
půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné
skladby s cílem snížení rizika jejich transferu
do jedlých hub
Faktory ovlivňující atraktivitu a dostupnost porostů
polních plodin pro zvěř jako hlavní nástroje prevence
před vznikem škod
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Název
programu
podpory
výzkumu
a vývoje

Název projektu
Podpora funkční diverzity půdních organismů aplikací
klasických a modifikovaných stabilních organických
hmot při zachování produkčních vlastností půd
Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem
a hybridním pohonem
Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní
prostředí život
Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví
s hybridním pohonem podvozku
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice
hospodářských zvířat a zvěře
Skladba prsůvitného amteriálu s vužitím odpadů
Roletový systém pro dvojitá okna
Akční plán pro ochranu geodiverzity - zvýšení
atraktivnosti kulturního prostředí a přírodního dědictví
pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Establishing bilateral cooperation with Icelandic
forest service
Holistic management of emerging forest pests
and Diseases
EMPHASIS - Effective management of Pests
and Harmful Alien Species - Integrated Solutions
New geomodels to explore deeper for HighTechnology critical raw materials in Alkaline rocks
and Carbonatites (HiTech AlkCarb)

Fakulta Koordinátor /
/ICV
Partner

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

TA ČR

LDF

K

2 110

TA ČR

LDF

K

5 192

TA ČR

LDF

K

2 167

TA ČR

LDF

K

1 750

TA ČR

LDF

K

2 774

TA ČR
TA ČR

LDF
LDF

K
K

354
550

Interreg

LDF

K

411

Fond EHP

LDF

K

319

H2020

LDF

P

788

H2020

LDF

P

0

H2020

LDF

P

206

GAČR

LDF

P

444

NAZV

LDF

P

900

NAZV

LDF

P

518

NAZV

LDF

P

1 198

NAZV

LDF

P

752

NAZV

LDF

P

832

NAZV

LDF

P

661

NAKI

LDF

P

1 669

TA ČR

LDF

P

186

TA ČR

LDF

P

572

TA ČR

LDF

P

1 192

TA ČR

LDF

P

364

TA ČR

LDF

P

1 444

TA ČR

LDF

P

311

TA ČR

LDF

P

286

Progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko
sušitelné dřeviny včetně exotických

TA ČR

LDF

P

1 021

Pěstování kukuřice na zrno v řízeném systému
smíšené kultury s využitím jetelovin

TA ČR

LDF

P

1 200

Vliv klimatu a znečištění ovzduší na produktivitu lesů
Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa
v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa
Efektivita nových postupů regulace škodlivých
činitelů v ovocnářství
Výzkum a ověření účinnosti dostupných techn.
a biolog. prostředků a postupů pro prevenci šíření
afr. moru prasat v populaci divokých prasat v ČR
Optimalizace dotačního titulu na zalesňování
zemědělské půdy
Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů
na mikroklima aa hydrologické poměry v krajině
Retenční schopnost půdy a krajiny a možnosti jejího
zvyšování v podmínkách klimatické změny
Významné stromy - živé symboly národní a kulturní
identity
Bezkontaktní dendrometr pro lesnický výzkum a praxi
Stanovení stresu smrku ztepilého přímými metodami
Podpora turistického ruchu vcházením
do krajinomalby a fotografie
Obnova výmladkového hospodaření:cesta
k diverzifikaci využití společenského, hospodářského
a ekologického potenciálu středoevropských lesů
Management a Disemnica Národního centra
kompetence (NCK) CAMEB - CAMEB M+ D
Dubový spojovací prostředek v dřevěných
kontrukcích: podklady pro normativní ukotvení
Ochrana konstrukcí vodních staveb a přirozených
břehů před účinky oscilačních větrových vln
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Název
programu
podpory
výzkumu
a vývoje

Název projektu

Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení
tepelné a vodní bilance v industriálním prostoru

Fakulta Koordinátor /
/ICV
Partner

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

TA ČR

LDF

P

1 585

TA ČR

LDF

P

216

TA ČR

LDF

P

982

TA ČR

LDF

P

1 425

TA ČR

LDF

P

624

TA ČR

LDF

P

497

MPO TRIO

LDF

P

659

MPO TRIO

LDF

P

297

MV ČR

LDF

P

1 001

Erasmus +

LDF

K

119

Erasmus +; 612542-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-KA

Erasmus +

LDF

P

27

European Utility Aborist
Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny
a "Climate Smart Agriculture" v Arba Minch Zuria
Woreda, SNNPR, Etiopie
Podpora terénního výzkumu a zpracování
závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě,
Royal University of Agriculture, Kambodža
Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku
Zvýšení pedagogických, výzkumných a networking
kapacit Lesnické fakulty University v Bělehradě
zaměřených na dopad klimatické změny

Erasmus +

LDF

P

305

ČRA

LDF

K

5 000

ČRA

LDF

K

1 000

ČRA

LDF

K

1 420

ČRA

LDF

K

1 400

Zavedení principu udržitelného hospodaření v krajině
a okolí Awasského jezera

ČRA

LDF

K

3 500

Rozvoj integrovaného pařístupu k farmaření
v západadní provincii Zambie, II. etapa

ČRA

LDF

K

4 000

MZe - mimo
NAZV

LDF

K

2 180

GA ČR

PEF

K

1 226

Optimální politiky za přítomnosti nelineárních vazeb
v ekonomice smíšených lesů

GA ČR

PEF

K

677

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu
zisků na rozpočet České republiky

GA ČR

PEF

K

1 568

Komparativní studie crwdfundingových projektů v EU:
Přístup k financím, rizika a regulace

GA ČR

PEF

K

1 283

Podpora pro-environmentálních vzorců chování
a incentivy pro behaviorální změnu v produkci
potravinových odpadů a plýtvání

TA ČR

PEF

K

1 130

Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj
a udržitelnost venkovské krajiny
Vliv aplikace biologicky transformované organické
hmoty a biouhlu na stabilitu produkčních vlastností
půd a snížení environmentálních rizik
Využití technologie pěstování kukuřice formou
smíšené kultury k výrobě siláže využitelné
v bioplynové stanici
Konstrukce a vývoj unikátních plošných kompozitních
prvků na bázi dřeva pro podlahy sportovních
a divadelních prostor
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje
Víceúčelový modulární systém těžby pařezů
a dalších komodit
Kompositní sendvičové elementy pro konstrukci
dřevo-skleněných fasádních systémů
Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci
patogenních agens významných z pohledu zajištění
ochrany zdraví lidí a zvířat
Furniture and Landuage innovative integrated
learning for sector Attractivenses and Mobility
Enhancement

Vzdělávání a prezentace multifuknčního zemědělskolesnického hospodářství ve vazbě na české centrum
excelence provozované MZe ČR mezi lety 20172018
Interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky

15

Název
programu
podpory
výzkumu
a vývoje

Název projektu

Fakulta Koordinátor /
/ICV
Partner

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

Fiskální kvantifikace enviromentálních nákladů
provozu nákladních motorových vozidel v ČR

TA ČR

PEF

K

4 348

Chytrá migrace v České republice

TA ČR

PEF

K

1 377

Revisioning the ‘Fiscal EU’: Fair, Sustainable,
and Coordinated Tax and Social Policies (FairTax)

H2020

PEF

P

439

Modelování a simulace udržitelného investování
pro podporu rozhodování

GA ČR

PEF

P

382

Etika ve veřejné zprávě
Příprava buducích IT profesionálov založená
na učení prácou
European Network for Academic Integrity+

TA ČR

PEF

P

382

Erasmus +

PEF

P

229

Erasmus +

PEF

K

321

Financial Accounting II focusing on V4 countries
(Finanční účetnictví ii se zaměřením na země V4)

VISEGRAD
FOUND

PEF

K

6

Podpora multidisciplinarity výzkumných programů
mladých vědců

OP VVV

PEF

K

2 224

Vývoj nových materiálů vhodných pro 3D tisk
s antimikrobiálními vlastnostmi (3D ANTIMICROB)

INTER-COST

ZF

K

1 625

INTER-COST

ZF

K

1 622

NAZV

ZF

K

3 687

Opomíjená témata krajinářské architektury
pro potřeby památkové péče

NAKI

ZF

K

4 375

Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich
harmonická kulturní krajina - idenstifikace a soudobá
interpretace kulturních hodnot

NAKI

ZF

K

2 733

České zahradní umění a krajinářská architektura
v kontextu evropského vývoje

NAKI

ZF

K

3 572

Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu
kulturní identity vinařských regionů na Moravě

NAKI

ZF

K

2 972

TA ČR

ZF

K

602

TA ČR

ZF

K

1 312

TA ČR

ZF

K

0

TA ČR

ZF

K

1 430

Možnosti využití metod precizního zemědělství
pro detekci komplexu chorob kmínku révy vinné

TA ČR

ZF

K

1 755

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR
ohrožených suchem

TA ČR

ZF

K

2 792

Spontánní fermentace ve výrobě vína jako řiditelná
technologie

TA ČR

ZF

K

2 454

Nové přístupy pro snižování negativních
hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu
Xanthomonas
Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé
udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb
v podmínkách měnícího se klimatu

Metagenomický průzkum zdravotního stavu
vinohradů a využití GTD antagonistů čeledi
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů
zelenin čelediApiaceae molekulárně biologickýmí
metodami
Vymezování zelené infrastruktury v územně
plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu,
jako nástroj posilování ekosystémových služeb
v území formulovaného poskytovatelem v rámci
zadávacího řízení
Vývoj detekčních systémů patogenních bakterií
rajčat, paptir a okurek molekulárně biologickou
metodou Real Time PCR
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Název
programu
podpory
výzkumu
a vývoje

Název projektu

Fakulta Koordinátor /
/ICV
Partner

Finanční
prostředky
(v tis. Kč)

Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob
s vínem

TA ČR

ZF

K

450

Inovace integrované produkce teplomilného ovoce
se zaměřením na zdravotní stav produkčních
výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin

NAZV

ZF

P

700

Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho
omezení při pěstování meruněk v ČR

NAZV

ZF

P

550

Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních
režimů v letech 1939–1989 na území České
republiky

NAKI

ZF

P

1 858

Identifikace a prezentace památkového potenciálu
historické kulturní krajiny České republiky

NAKI

ZF

P

998

Využití teplotního monitorování v prognóze a ochraně
proti padlí révy

TA ČR

ZF

P

590

Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky
pro ekologickou ochranu rostlin

TA ČR

ZF

P

471

Vývoj a ověření zřízení pro hloubkové zapravení
organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech

TA ČR

ZF

P

456

MZe - mimo
NAZV

ZF

K

2 351

Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce

OP VVV

ZF

K

21 492

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie
v době iniciativy nové hedvábné stezky

GA ČR

FRRMS

P

326

Sustainable Management of cultural Landscapes,
SUMCULA

Erasmus +

FRRMS

P

309

Udržitelnost malých a rodinných farem (Sustainability
of small and family farms)

Erasmus +

FRRMS

P

643

INTERREG

FRRMS

K

860

GA ČR

ICV

K

586

Erasmus +

ICV

P

414

OP VVV

RE

K

11 725

Erasmus +; 2019-1-CZ01-KA103-060474

Erasmus +

RE

K

7 493

Erasmus +; 2019-1-CZ01-KA107-060994

Erasmus +

RE

K

834

Erasmus +; 2019-1-CZ01-KA103-060431

Erasmus +

RE

K

3

Erasmus +; 2018-1-CZ01-KA103-046971

Erasmus +

RE

K

8 472

Erasmus +; 2018-1-CZ01-KA107-047057

Erasmus +

RE

K

2 232

Erasmus +; 2017-1-CZ01-KA107-035290

Erasmus +

RE

K

6 303

Centrální laboratoře Mendelovy unviezrity v Brně/
Rychlovýzva

OP VVV

RE

K

3 552

Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí
Mendelovi univerzity v Brně

OP VVV

RE

K

7 030

Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity
v Brně

OP VVV

RE

K

23 214

Národní program konzervace a využívání
genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity, název
viz Rozhodnutí

Partnerství a aktivní institucionální sítě
Cyrilometodějské stezky v moavsko-slovenském
příhraničí
Střední odborná škola v socialistickém
Československu pohledem dějin každodennosti.
Orálně historické rozhovory s učiteli
Erasmus +
Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje
na Mendelově univerzitě v Brně

17

Název
programu
podpory
výzkumu
a vývoje

Název projektu

Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa
Mendelovy univerzity v Brně

OP VVV

Fakulta Koordinátor /
/ICV
Partner

RE

K

Údaje za rok 2019 poskytl Ekonomický odbor, zpracovala Ing. Lenka Jurková ke dni 3. 3. 2020.
Legenda:
K = koordinátor, P = partner
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Finanční
prostředky
(v tis. Kč)
90 370

2.2 Zdroje financování výzkumu
MENDELU byla poskytnuta v roce 2019 podpora na specifický vysokoškolský výzkum 33 838 tis. Kč (pouze neinv.).
Veškeré přidělené prostředky byly spotřebovány. Použité neveřejné prostředky činily 7 530 tis. Kč (dofinancování
projektů NAZV a TA ČR).
Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace činila 189 348 tis. Kč (pouze neinv.). Veškeré přidělené
prostředky byly spotřebovány.
V roce 2019 došlo k nárůstu projektů TA ČR o 122 %, kde je MENDELU jako hlavní příjemce.

2.3 Zapojení do projektů financovaných z rámcového programu pro výzkum a inovace
EU Horizon 2020 a OP VVV
Tabulka č. 4 Zapojení univerzity do projektů financovaných z rámcového programu pro výzkum a inovace
EU Horizon 2020, projekty řešené v roce 2019
Zapojení univerzity do projektů financovaných z rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizon 2020,
projekty řešené v roce 2019
Celkový
Poskytnutá
rozpočet
finanční
Projekt (název a číselné označení)
Doba realizace (od-do)
projektu dle Pracoviště
částka
Rozhodnutí
v roce 2019
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)

SUPER-G (H2020) - Developing SUstainable
PERmanent Grassland systems and policies,
Grant Agreement Nº 774124

1. 6. 2018 – 30. 5. 2023

7 192

AF

1 708

GreenPatrol (H2020) - Galileo Enhanced
Solution for Pest Detection and Control
in Greenhouse Fields with Autonomous
Service Robots, Grant Agreement Nº 776324

1. 11. 2017 – 30. 4. 2020

9 348

AF

2 266

GREENER (H2020) Integrated systems
of Effective Environmental Remediation
Grant Agreement Nº 826312

1. 3. 2019 – 28. 2. 2023

8 788

AF

1 645

FILODIAG (H2020) - Ultra-Fast Molecular
Filovirus Diagnostics (Towards
the Understanding a Metal-TumourMetabolism ), Grant Agreement N 115844

1. 2. 2015 – 31. 12. 2017

14 189

AF

1 385

Back4Future (H2020 ) Back for the Future
Grant Agreement Nº 763685

1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

1 074

AF

153

HiTech AlkCarb (H2020)New geomodels to
explore deeper for High-Technology critical
raw materials in Alkaline rocks
and Carbonatites
Grant Agreement Nº 689909

1. 2. 2016 – 31. 1. 2020

12 512

LDF

1 569

HOMED - Holistic Management of Emerging
forest pests and Diseases (771271)

2018–2022

145 673

LDF

742

PEF

439

PEF

321

Revisioning the 'Fiscal EU': Fair, Sustainable,
and Coordinated Tax and Social Policies FairTax 649439
Erasmus+ KA2 Strategické partnerství
European Network for Academic Integrity
2016-1-CZ01-KA203-023949
Erasmus+ KA2 Strategické partnerství Workbased Learning in Future IT Professionals
Education”
2018-1-SK01-KA203-046382
Erasmus+ KA2 Strategické partnerství
"Innovative Open Source courses
for Computer Science curriculum"

2015–2019

2016–2019

263 tis.
EUR (cca
5 000 tis.
Kč)
58 tis EUR
(cca 1.500
tis. Kč)

2018–2021

43 tis EUR
(cca 1.100
tis. Kč)

PEF

229

2019–2021

42 tis. EUR
(cca 1.100
tis. Kč)

PEF

10

19

Řešené projekty H2020


AF – prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Back for the Future
http://back4future.ceitec.cz
– prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – Galileo Enhanced Solution for Pest Detection and Control
in Greenhouse Fields with Autonomous Service Robots
www.greenpatrol-robot.eu
– prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. - Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolism –
FILODIAG
http://www.filodiag.eu/
– doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. – Developing SUstainable PERmanent Grassland systems
and policies
https://www.super-g.eu/
– doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D. - InteGRated systems for Effective ENvironmEntal

Remediation – GREENER
https://ucb.af.mendelu.cz/article/nase-projekty?type=european



LDF – prof. Dr. Ing. Libor Jankovský – Effective Management of Pests and Harmful Alien Species:
Integrated Solutions
http://www.emphasisproject.eu/
– prof. Dr. Ing. Libor Jankovský – HOlistic Management of Emerging forest pests and Diseases
http://homed-project.eu/about
– doc. Mgr. Ing. Jindřich Kynický, Ph.D. – New geomodels to explore deeper for High-Technology
critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites
http://www.bgs.ac.uk/hiTechAlkCarb/



PEF – prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. – Revisioning the ‘Fiscal EU’: Fair, Sustainable,
and Coordinated Tax and Social Policies — FairTax
http://www.org.umu.se/fairtax



ŠLP – Ing. Lubomír Dobrovolný, Ph.D. – Operational sustainable forestry with satellite-based remote
sensing
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Příprava smlouvy
Pod vedením prof. Dr. Ing. Milady Šťastné z Ústavu aplikované a krajinné ekologie bude MENDELU od 1. 1. 2020
poprvé koordinovat mezinárodní H2020 projekt Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential
towards deepening Europeanisation (SPOT), který byl připraven do výzvy H2020-SC6-TRANSFORMATIONS2019. Společně s MENDELU se bude na řešení podílet dalších 11 evropských univerzit a 4 výzkumné ústavy.
Projekt přináší rozšíření stávajících politik a podporu nových přístupů k problematice kulturního cestovního ruchu.
Cílem je kompletně nový přístup k chápání a řešení kulturního cestovního ruchu a důrazem na podporu rozvoje
znevýhodněných oblastí. Na základě nového inovačního nástroje a digitální technologie budou identifikovány vrstvy
dat využívané ve stávající praxi, dále budou identifikovány nové formy kulturního cestovního ruchu, mapovány jejich
příležitosti, a následně budou vytvořeny strategie využitelné jak na místních, tak i regionálních a nadnárodních
úrovních.
Přehled financovaných projektů OP VVV
Název projektu: Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453 (LDF Phytophthora – prof. Dr. Ing. Libor Jankovský)
– 220 686 694 Kč
Název projektu: Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365 (Strategický ESF kompl. ERDF
– doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.) – 139 718 449 Kč
Název projektu: Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 (Strategický ERDF kompl. ESF
– prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.) – 349 323 380 Kč
Název projektu: Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002333 (PhD. PEF + ZF kompl. prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.)
– 14 988 654,24 Kč
Název projektu: Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002334 (PhD. PEF + ZF kompl. prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.)
– 45 468 682 Kč
Název projektu: Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007953 (Strategický Mobility VaV
– doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.) – 19 912 824 Kč
Název projektu: Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175 (Strategický Rozvoj VaV – prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.) –
58 810 125 Kč
Název projektu: Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314 (AF PAV – prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)
– 89 600 836 Kč
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Název projektu: Centrum experimentální biologie rostlin
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738 (AF Ex. výzkum – prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.)
– 54 955 025,00 Kč
Charakteristika projektů OP VVV řešených v roce 2019
Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora
Termín řešení projektu: 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022
Cílem projektu je vybudovat internacionalizovaný excelentní výzkumný tým zaměřený na výzkum patogenů rodu
Phytophthora (Chromalveolata, Heterocontophyta, Oomycetes) na dřevinách. Choroby z rodu Phytophthora
způsobují celosvětově více než 66 % chorob kořenového vlášení a více než 90 % chorob kořenového krčku
u dřevin. Internacionalizovaný výzkumný tým bude tvořit absolutní světovou špičku výzkumu v této problematice
za využití infrastruktury výzkumného prostředí Brna ve spolupráci se špičkovými pracovišti v zahraničí. Řešením
projektu bude prohloubeno poznání globální diverzity rodu, jeho evoluční historie, mechanismů mezidruhového
křížení a faktorů adaptability stejně jako molekulárních mechanismů, které ovlivňují odolnost a náchylnost dřevin
vůči poškození. Získané unikátní poznatky budou následně použity pro řešení ochrany a obrany a zamezení šíření
těchto patogenů v rámci přírodních ekosystémů. Výstupy budou poskytnuty subjektům v aplikační sféře
zabývajících se pěstováním a distribucí dřevin.
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně
Termín řešení projektu: 1. 6. 2017 – 31. 12. 2022
Projekt reaguje na potřebu připravit do praxe konkurenceschopné absolventy, kteří získají studiem na MENDELU
relevantní znalosti a dovednosti a v maximální míře rozvinou své kompetence pro úspěšné uplatnění na trhu práce.
Projekt je komplementární k projektu Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity
v Brně.
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně
Termín řešení projektu: 1. 6. 2017 – 28. 2. 2021
Projekt reaguje na potřebu připravit do praxe absolventy, kteří získají studiem relevantní znalosti, dovednosti
a rozvinou své kompetence pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Cílem je vytvoření podmínek pro zkvalitnění
pedagogické práce s důrazem na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Projekt je
komplementární k projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně.
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců
Termín řešení projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2022
Projekt řeší zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem na PEF a ZF, zvýšení kvality výzkumně
zaměřených doktorských programů, motivaci talentovaných studentů k rychlejšímu profesnímu a kariérovému
růstu, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a tím udržení perspektivních akademických pracovníků pro práci
na univerzitě v jejich nejproduktivnější fázi. Projekt řeší vznik 2 nových a rozvoj 3 doktorských programů, podporu
nejnadanějších studentů a profesní rozvoj akademických pracovníků.
Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce
Termín řešení projektu: 1. 10. 2017 – 31. 1. 2021
Řešení projektu je zaměřeno na rozvoj kvalitního instrumentálního vybavení laboratoří sloužících pro výuku
výzkumně zaměřených studijních programů dvou spolupracujících fakult MENDELU v rámci komplementárního
projektu Mladí vědci. Prostřednictvím nového přístrojového vybavení dojde k zatraktivnění zázemí VaV
pro studenty, zvýšení jejich zájmu o studium a zkvalitnění publikačních výstupů. Hlubší zapojení doktorandů
do výzkumu podpoří jejich konkurenceschopnost v Evropském výzkumném prostoru.
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Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně
Termín řešení projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Projekt reaguje na příležitost zvýšit mezinárodní přesah výzkumných aktivit na Mendelově univerzitě v Brně
prostřednictvím podpory dlouhodobých stáží pracovníků na prestižních zahraničních pracovištích. Realizace stáží
zvýší konkurenceschopnost podpořených osob na evropském i světovém trhu práce. Prostřednictvím aktivit
projektu dojde k rozšíření spektra příležitostí pro mezinárodní mobilitu a k podpoře přijímání zahraničních
pracovníků s cílem internacionalizovat pracovní prostředí.
Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně
Termín řešení projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022
Mendelova univerzita v Brně se dlouhodobě profiluje jako výzkumná univerzita. Prostřednictvím svých projektových
aktivit se chce zaměřit na rozvoj vnitřního prostředí VaV, zavést systém řízení lidských zdrojů ve VaV, chce
přistoupit k jasnému označení výzkumných priorit instituce. Také by mělo být zavedeno pravidelné hodnocení
kvality výzkumu na úrovni fakult i jednotlivých pracovišť. Podle provedených analýz instituce je třeba zvýšit
otevřenost mezinárodnímu prostředí VaV univerzity. Jedním z cílů projektu bude realizace dílčích kroků vedoucích
k získání a udržení mezinárodního ocenění HR Award, zpracování Strategie řízení lidských zdrojů pro výzkumné
pracovníky a zpracování Strategie výzkumu a vývoje na MENDELU. Univerzita bude usilovat o získání ocenění
jednotně za celou instituci, bez rozlišení součástí univerzity na jednotlivé fakulty.
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi
Termín řešení projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2022
Hlavním cílem projektu je podpora výzkumných záměrů spadajících do odbornosti Zemědělství v předaplikační fázi.
V projektu bude využito multidisciplinárního přístupu pro návrh, vývoj a testování pokročilých nanomateriálů,
především na bázi selenu, ale i ostatních kovů a polokovů a biomakromolekulárních materiálů jako alternativ
antibiotik v zemědělské praxi. Soulad projektu s inovační strategií JMK umožní přenos znalostí ve prospěch regionu
a transfer do praxe.
Centrum experimentální biologie rostlin
Termín řešení projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2023
Cílem projektu je rozšíření výzkumné kapacity žadatele a 2 partnerů v oblasti experimentální biologie rostlin. Náplní
projektu je objasnit mechanismy, jimiž rostliny reagují na vlivy vnějšího prostředí, zahrnující jak abiotické, tak
biotické stresy a jejich kombinace. Šíře přístupů (od buněčné úrovně až po vývoj plodů) a metodik (transkriptomika,
proteomika, hormonomika, těkavé látky) umožní získat komplexní obraz dynamické odezvy rostlin na vnější
prostředí.

PROFISH
Termín řešení projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2023
Cílem projektu je získání nových poznatků základního i aplikovaného výzkumu v oblasti chovu a chorob ryb, což
povede ke zvýšení udržitelnosti produkce sladkovodních ryb v České republice. Projekt je založen na vzájemné
spolupráci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. a dvou veřejných vysokých škol, které jsou zaměřeny
na výzkum a vzdělávání v oblastech veterinární medicíny a zemědělské produkce - MENDELU a FROV JCU.
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Čerpání v roce 2019 – projekty OP VVV
Čerpání bylo vyčísleno na základě schválených žádostí o platbu v r. 2019.
Čerpání v r. 2019 (Kč)

Projekt
Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu
Phytophthora

28 374 161

Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity
v Brně

26 055 482

Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa
Mendelovy univerzity v Brně

78 654 983

Podpora multidisciplinarity výzkumných programů
mladých vědců

2 935 057

Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce

22 293 364

Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí
Mendelovy univerzity v Brně

13 338 294

Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje
na Mendelově univerzitě v Brně

11 991 930

Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního
potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi

22 071 696

Centrum experimentální biologie rostlin

34 749 000

PROFISH - Udržitelná produkce zdravých ryb v různých
akvakulturních systémech

12 567 000
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2.4 Specifický výzkum – IGA
Specifickým vysokoškolským výzkumem je podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských
nebo magisterských studijních programech, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Mendelova
univerzita v Brně přerozděluje prostředky specifického výzkumu na své součásti, které je čerpají prostřednictvím
Interní grantové agentury MENDELU.
Soutěž IGA a rozdělování prostředků specifického výzkumu jsou decentralizované na j edn otlivýc h fakultách
a ICV. Pravidla soutěže platná pro rok 2019 jsou k dispozici na: http://ovav.mendelu.cz/referat-vedy-avyzkumu/27531-specificky-vs-vyzkum-iga.
Agronomická fakulta
Přehled 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

Zemědělská a aplikovaná chemie a biochemie
Projekty byly předkládány ve dvou kategoriích – jako projekty individuální a týmové.
Suma přidělených prostředků:
Organizace studentské soutěže:
Organizace konference MendelNet:
Financování projektů:

13.632 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
300 tis. Kč
780 tis. Kč
12.552 tis. Kč

(Bylo řešeno 5 projektů týmových ve druhém roce řešení a 3 projekty v prvním roce řešení v částce 7.491 tis. Kč
a 35 projektů individuálních v částce 5.061 tis. Kč.)
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2019 zahrnovalo možnost předkládání studentských projektů
pro následujících okruhy a témata:



Program I Výzkumný doktorský projekt (výsledkem je výstup ve výzkumné a inovační činnosti,
jednoletý projekt)



Program II Týmový postdoktorský projekt (výstupem jsou společné publikace ve výzkumu, vývoji
a inovacích v dané oblasti; preferováno je propojení výzkumu s partnerem mimo LDF a vytváření
společných týmů; maximálně tříletý projekt)

Projekty byly realizovány v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Projekty
základního výzkumu převažovaly. Projekty byly předkládány v následujících oblastech:















ekologie lesa
fytologie lesa
pěstění lesa
ochrana lesa a myslivost
procesy tvorby nábytku
technika a mechanizace lesnické výroby
technologie zpracování dřeva
vlastnosti dřeva a materiálů
aplikovaná geoinformatika a užitá geodézie
ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
hospodářská úprava lesa
tvorba a ochrana krajiny
interdisciplinární
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Suma přidělených prostředků:
Organizace studentské soutěže:
Konference SilvaNet – WoodNet 2018:
Financování projektů:

9.711 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
209 tis. Kč
385 tis. Kč
9.117 tis. Kč

Provozně ekonomická fakulta
Kategorie projektů





Doktorské projekty
Týmové projekty
Studentské konference

Suma přidělených prostředků:
Organizace studentské soutěže:
Organizace konference PEFNET:
Financování projektů:

6.433 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
160 tis. Kč
643 tis. Kč
5.630 tis. Kč

Zahradnická fakulta
Přehled vyhlášených okruhů




Zahradnické inženýrství
Zahradní a krajinářská architektura

Kategorie projektů





Akademický projekt
Doktorský projekt
Projekty konference

Suma přidělených prostředků:
Organizace studentské soutěže:
Organizace studentské konference:
Financování projektů:

3.271 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
48 tis. Kč
99 tis. Kč
3.124 tis. Kč

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Přehled vyhlášených okruhů

Regionální rozvoj
Ekonomické, sociální, environmentální, politické a kulturní aspekty regionálního
rozvoje

Mezinárodní teritoriální studia
Ekonomické, sociální, environmentální, politické a kulturní aspekty řešení
rozvojových problémů
Suma přidělených prostředků:
Organizace studentské soutěže:
Organizace studentské konference:
Financování projektů:

791 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
20 tis. Kč
74 tis. Kč
697 tis. Kč

Tabulka č. 5 Shrnutí IGA MENDELU 2019
Ukazatel

Počet realizovaných
projektů

Dotace v tis. Kč –
projekty

Náklady v tis. Kč na organizaci soutěže

Náklady v tis. Kč celkem

AF

43

12 552

300

13 632

LDF

38

9 117

385

9 711

PEF

37

5 630

160

6 433

ZF

14

3 124

48

3 271

FRRMS

11

697

20

791

143

31 120

913

33 838

MENDELU
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Tabulka č. 6 Rozpis IGA MENDELU 2019

Počet
Ukazatel realizovaných
projektů

AF

43

Zahájení
řešení

Ukončení
řešení

1.1.2019/
1.3.2019*

31.12.2019

1.2.2019

31.1.2020

LDF

38

PEF

37

1.1.2019

ZF

14

FRRMS

11

Počet
členů
řešitelského
týmu

Počet
z toho
výsledků
studentů předaných
do RIV

Druh
výsledků
– RIV

Počet
DP
a DisP

Dotace
v tis. Kč
– projekty

Způsobilé
osobní
náklady
v tis. Kč

z toho
způsobilé
Náklady
osobní
v tis. Kč
náklady
celkem
na studenty
v tis. Kč

J, Jimp,

169

126

114 Jrec, Jsc, D,

77

12 552

5 553

5 090

13 632

konf. WoS

231

144

86

J,N,B,F

32

9 117

4 940

3 816

9711

31.12.2019

99

83

63

Jimp, JSC,
Jneimp, D

89

5 630

3 337

3 245

6 433

1.1.2019

31.12.2019

82

59

20

Jost, JSC,
Jimp, Fužit,
D, M

24

3 124

983

731

3 271

1.1.2019

31.12.2019

36

22

47

Jimp, Jost,
C, D

20

697

280

195

791

(15.2.2018;
1.2.2017)

(14.2.2021)

* AF – individuální projekty 1. 1. 2019, týmové projekty 1. 3. 2019
Pozn.: Druhy výsledků dle Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415
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Tabulka č. 6a LDF – Údaje za víceleté projekty / Program V

Rok řešení

Počet
realizovaných
projektů

Zahájení
řešení

1.2.2019
2019

14

(15. 2. 2018;
1.2.2017)

Ukončení
řešení

31.1.2020
(14.2.2021)

Počet členů
řešitelského
týmu

168

z toho
studentů

107

Náklady
projektu v tis.
Kč

6772

Způsobilé
osobní
náklady v tis.
Kč

z toho
způsobilé
osobní
náklady
na studenty
v tis. Kč

3650

2660

Poznámka:
Druhy výsledků dle Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415
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Celkové
náklady
projektu
v tis. Kč

6772

2.5 Aplikovaný a smluvní výzkum
V roce 2019 bylo celkem na MENDELU uzavřeno 111 zakázek smluvního výzkumu. Celkový počet uzavřených
zakázek vykázaného smluvního výzkumu činil 67. Oproti předcházejícím letům je patrný výrazný nárůst v objemu
zakázek, přičemž bylo v roce 2018 uzavřeno 64 zakázek smluvního výzkumu, v roce 2017 MENDELU eviduje
62 zakázek smluvního výzkumu, a stejný počet byl uzavřen i v roce 2016. Celkový počet firem spolupracujících
na smluvním výzkumu v roce 2019 byl 89 a celkový objem zakázek vykazuje nárůst o více než 42 %.
Nejvýznamnější je nárůst celkového objemu nových zakázek, který v roce 2019 činil 30.688 tis. Kč, přičemž v roce
2018 byl evidován objem téměř poloviční, a to 15.933,8 tis. Kč (celková částka dle smlouvy včetně DPH).
Je zřejmé, že pochopení vykazování výzkumné činnosti z předcházejících let přináší nyní velmi významné výsledky.
Nejvýznamnějšími zakázkami smluvního výzkumu co do finančního objemu v roce 2019 byly projekty podporované
v rámci Programu rozvoje venkova, a to ve spolupráci se společností LIPINA-AGRO s.r.o. v objemu zakázky
6.050 tis. Kč, Františkem Habrem, při objemu zakázky 3.025 tis. Kč, a SPV Pelhřimov, a.s. při řešení projektu
Modernizace technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT a vytvoření srovnatelných metodik výpočtů v objemu
zakázky 2.831 tis. Kč. S Lesy České republiky, s. p. byly uzavřeny 2 zakázky pro projekty Možnosti asanace
vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem a Obranná opatření proti
lýkožroutu severskému v celkovém objemu 3.528 tis. Kč. Další významnou zakázkou smluvního výzkumu je
spolupráce se společností Zemagro, spol. s.r.o. na projektu Snížení zatížení životního prostředí pesticidy a hnojivy
pomocí variabilních aplikací v objemu 1.815 tis. Kč.
Tabulka č. 7 Smluvní výzkum

Graf č. 1 Počet uzavřených smluv

Smluvní výzkum

Počet zakázek smluvního výzkumu za rok
2019

Počet smluv
Fakulta / ICV
abs.

%

AF

74

66,7

LDF

30

27

PEF

3

2,7

ZF

2

1,8

FRRMS

2

1,8

ICV

0

0

111

100

MENDELU celkem

PEF; 3

ZF; 2 FRRMS; 2

LDF; 30
AF; 74

AF
LDF
PEF
ZF
FRRMS

Agronomická fakulta
V posledních letech jednoznačně stoupá počet projektů v oblasti aplikovaného výzkumu. Fakulta řešila celkem
36 projektů spadajících do oblasti aplikovaného výzkumu z celkového počtu 61 řešených projektů. Největšími
poskytovateli finanční podpory pro řešení těchto projektů jsou TA ČR a Národní agentura pro zemědělský výzkum
(dále jen „NAZV“). Z projektů zahajovaných v roce 2019 bylo 22 spadajících do aplikovaného výzkumu (71 %),
z projektů zahajovaných v roce 2018 to bylo 9 projektů ze 17 (53 %) a z projektů zahajovaných v roce 2017 dva
z 10. Zakázky smluvního výzkumu řeší aktuální témata, která jsou významná nejen z pohledu rozvoje zemědělské
činnosti, ale i s vazbou na výrobu kvalitních a zdravotně nezávadných potravin. Nedílnou součást pak tvoří skupina
smluvního výzkumu zaměřená na celospolečensky významná témata vztahující se k ochraně krajiny a životního
prostředí. V rámci plnění zakázky smluvního výzkumu byly na základě diplomatické nóty Stálé mise ČR při United
Nations Office for Disaster Risk Reduction (dále jen „UNDRR“) zástupci MENDELU (doc. Středová, Ing. Fukalová)
jmenovány členy národní delegace v rámci Globální platformy pro snižování rizika katastrof (GPDRR) v Ženevě
pod záštitou UNDRR, kde se aktivně podílely na formulaci národního projevu. V roce 2019 pokračovalo zapojení
tohoto kolektivu do tvorby Koncepce environmentální bezpečnosti v části Hrozby přírodního původu, která je
zpracovaná na základě Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 17/2013 a schválená Usnesením Bezpečnostní rady
státu č. 11/2016. Pokračovala taktéž aktualizace krizového plánu Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“),
který je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových
situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány
krizového řízení a další dotčené subjekty. Další aktivity směřovaly k Aktualizaci Státní politiky životního prostředí,
která bude dále předmětem zájmu řešitelského kolektivu i v roce 2020.
K zakázkám s nejvyšším objemem finančních prostředků patří smluvní výzkum řešený pro Farmu Habr
a SPV Pelhřimov, a. s. Projekt, jehož zadavatelem byla Farma Habr, řešil doplňování selenových nanočástic
do krmné dávky vykrmovaných býků v zemědělském podniku. První fáze obsahovala ověření in vitro na vybraných
pícninách s ověřením účinnosti jednotlivých variant nanoselenu s aplikací do půdy. Po provedené selekci byl finální
zdroj selenu aplikován na pastevní porosty na farmě Habr. Následně byl sledován vliv takto ošetřených pícnin
na užitkové vlastnosti skotu s ohledem na ekonomiku chovu.
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Předmětem zakázky pro SPV Pelhřimov, a.s. je nalezení cest pro výrazně vyšší využití moderních prostředků
informačních a komunikačních technologií (ICT) při chovu selat, chovných prasniček a výrobě vepřového masa
podniku SPV Pelhřimov, a.s. Cílem je vytvoření zcela nových přístupů, definování pojmů dle nových potřeb
problematiky chovu prasat a tvorbu metodik pro sjednocení a možnost porovnání SW výstupů jednotlivých částí
informačního systému podniku. V rámci prvního stupně projektu byly v SPV Pelhřimov, a.s. instalovány 3D kamery
na určení živé hmotnosti on-line na základě definovaných SW logaritmů. Kamery byly doplněny čidly na snímání
spotřeby vody, koncentrace amoniaku, teploty, spotřeby krmiva. Jedná se o pilotní ověření této technologie
v podmínkách českých chovů prasat. Díky spolupráci dojde k vytvoření a provoznímu ověření dané technologie
s integrací na Průmysl 4.0.
Významnou formou smluvního výzkumu byla také pokračující spolupráce s firmou BAYER s.r.o. při ověřování
účinnosti a fytotoxicity herbicidů v různých plodinách. Zvláštní pozornost byla věnována novým přístupům v oblasti
chemické regulace plevelů ve vinicích jako alternativního řešení vzhledem k očekávaným restrikcím v používání
glyfosátu.
Projekt, zaměřený na spolupráci s firmou ZEMAGRO se týká snížení zatížení životního prostředí pesticidy a hnojivy
pomocí variabilních aplikací. Cílem projektu je zavedení variabilních aplikací pesticidů a hnojiv v tomto
zemědělském podniku na vybraných pozemcích vhodných pro precizní zemědělství. Projekt řeší problematiku
variabilních aplikací pesticidů a hnojiv. Vývoj a použití lokálně cílené aplikace hnojiv a pesticidů by měl zvýšit výnos
a kvalitu produktu a zároveň snížit spotřebu celkového množství minerálních hnojiv a pesticidů, což má za následek
snížení zatížení životního prostředí minerálními hnojivy a pesticidy. To by se mělo realizovat pomocí vývoje
a vytvoření aplikačních map a následné variabilní aplikace samochodným postřikovačem.
Celkově bylo na základě poptávky řešeno na AF 74 zakázek s celkovým objemem dosahující téměř 16 mil. Kč.
V roce 2019 tak došlo k nárůstu jak celkového počtu zakázek, tak zvýšení celkového objemu finančních prostředků
(cca o 4 miliony Kč) oproti předchozímu roku.
Lesnická a dřevařská fakulta
Fakulta realizuje aplikovaný výzkum formou smluvních zakázek a projektové spolupráce. V roce 2019 realizovala
celkem 30 nových zakázek ve finančním objemu 7 mil. Kč. Byla to např. zakázka na vývoj technologie lisování
jednorázového nádobí z pšeničných otrub pro firmu Mlýny J. Voženílek, spol. s r.o., zakázka na vývoj technologie
lisování dřevoplastových kompozitů pro firmu FF servis s.r.o, dále pak o zakázky pro AOPK, JMK,
BiocontLaboratory, spol. s r.o., Obec Písek atd.
Významnou součástí spolupráce s firmami jsou také řešené projekty Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci
programů Aplikace (1 projekt), Partnerství znalostního transferu (1 projekt) a Trio (2 projekty).
Provozně ekonomická fakulta
Smluvní i aplikovaný výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní
specializaci České republiky a je realizován především v oblasti informačních technologií a environmentální dopady
spotřebitelského chování.
V oblasti aplikovaného výzkumu se pracovníci fakulty soustředili především na identifikaci pro-environmentálních
vzorců chování a incentiv pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání. Významnými
partnery výzkumu v aplikační sféře jsou především společnost Cyrrus Advisory, a.s., SAKO Brno, a.s., Green
Solution, s.r.o., Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.
V oblasti smluvního výzkumu se se pracovníci fakulty věnovali výzkumu a vývoji optimalizačních řešení při správě
portfolií a multikriteriální analýze textových řetězců. Významnou částí smluvního výzkumu byla také integrita
ve vysokém školství, na které fakulta dlouhodobě spolupracuje s Radou Evropy.
Zahradnická fakulta
Spolupráce s aplikační sférou zejména pak institucemi a komerčními subjekty, orgány státní správy i samosprávy,
je realizována na základě smluvního výzkumu, společného řešení výzkumných projektů, formou odborného
poradenství a konzultačních činností včetně řešení kvalifikačních prací pro potřeby aplikační sféry. O trvalé
spolupráci svědčí uzavřené smlouvy v rámci projektů smluvního výzkumu. V roce 2019 fakulta realizovala v této
kategorii celkem 2 zakázky ve finančním objemu více než 6 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější zakázky smluvního
výzkumu patří zakázka se společností LIPINA-AGRO s.r.o. Výstupy projektů ve formě závěrečných zpráv
a dosažených výsledků kvalitativně splňovaly požadavky všech zadavatelů.
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Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
V oblasti aplikovaného výzkumu byly aktivity zaměřeny na řešení různých problémů v praxi. Pro firmu OLIVIA s.r.o.
byla provedena analýza ekologických prvků liniových staveb v krajině a byly navrženy nejvhodnější strategie
na využití těchto prvků v krajině. Projekt zahrnoval terénní průzkum stávajících objektů, ekosystémové analýzy
koridorů a migračních tras zvěře pro projekci, konstrukci a výstavbu liniových komunikací. Byly realizovány další
dva projekty smluvního výzkumu, které se týkaly zhodnocení efektivity nestátních neziskových organizací
při čerpání podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje (zadavatelem byl Jihomoravský kraj) a hloubkovou kontrolu
hospodaření obce Stražisko za období 2011–2018 (zadavatelem byla obec Stražisko).
Výsledky aplikovaného výzkumu byly také prezentovány na 45. Mezinárodním filmovém festivalu EKOFILM 2019
formou diskuse na té téma: Česká krajina a ekosystémové služby (10. 10. 2019), formou fotoexkurze na téma: Zlatý
podzim v lesích aneb Příroda jako věčné umělcovo téma (12. 10. 2019), formou fotovýstavy Moudrost přírody
a konání lidské společnosti (14. 10. – 6. 11. 2019) a formou dokumentárního filmu Moravský kras – jedinečné
přírodní dědictví (12. 10. 2019). S výsledky aplikovaného výzkumu se bylo možné také seznámit na Noci vědců
(27. 9. 2019), kde byly prezentovány formou přednášek a projekcí dokumentárních filmů se zaměřením na zdraví
populace, vodu jako základu života a vodu v jeskynních systémech Moravského krasu.
Institut celoživotního vzdělávání
Tvůrčí činnost akademických pracovníků vysokoškolského ústavu není primárně orientována na aplikovaný
a smluvní výzkum.
Referát transferu technologií (RTT MENDELU)
RTT MENDELU se v roce 2019 v rámci smluvního výzkumu primárně podílel na administraci inovační voucherů na
univerzitě.
Tabulka č. 8 Smluvní výzkum, zakázky – nové
Smluvní výzkum, zakázky - nové 2019*
Fakulta
/ ICV

Řešitel

Objednatel / zadavatel

Celkový
objem
zakázky
v tis. Kč

Doba řešení

AF

prof. RNDr. Břetislav
Brzobohatý, CSc.

NBB Bohemia s.r.o.

AF

RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.

Ing. Václav Kozák

61 11. 4. 2019 – 29. 5. 2020

AF

doc. Ing. Martina
Lichovníková, Ph.D.

RNDr. Milan Tyller

68 20. 4. – 30. 9. 2019

AF

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

AGRO INNOVATION
INTERNATIONAL

AF

prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

YARA Agri Czech
republic,s r.o.

AF

doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

POMONA Těšetice a.s.

AF

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

BASF

AF

doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná

Agrární komora

186 3. 4. – 31. 12. 2019

AF

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.

MZe

200 11. 4. – 13. 11. 2019

AF

Ing. Petr Elzner, Ph.D.

Ad Terram

121 1. 4. – 1. 12. 2019

AF

Ing. Petr Elzner, Ph.D.

Bioaktiv

AF

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Agrofert

361 1. 1. – 15. 12. 2019

AF

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

BEDNAR FMT

235 26. 3. – 31. 10. 2019

AF

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

Moravoseed a.s.

150 1. 5. – 30. 11. 2019

AF

doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Farma Habr

157 7. 1. – 25. 3. 2019

128 1. 4. – 31. 12. 2019
73 15. 4. – 30. 10. 2019
747 1. 4. 2019 – 30. 4. 2020
54 1. 4. – 31. 12. 2019

27 23. 4. – 31. 12. 2019
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3 025 1. 4. 2019 – 30. 4. 2020

Fakulta
/ ICV

Řešitel

Smluvní výzkum, zakázky - nové 2019*
Celkový
Objednatel /
objem
Doba řešení
zadavatel
zakázky
v tis. Kč
Basf
67 30. 4. – 1. 11. 2019

AF

Ing. Petr Elzner, Ph.D.

AF

doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.

MŽP

AF

doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D.

Agritec

60 1. 9. – 30. 11. 2019

AF

Ing. Petr Elzner, Ph.D.

Bioaktiv

27 23. 4. – 31. 12. 2019

AF

Ing. Petr Elzner, Ph.D.

Basf

67 30. 4. – 1. 11. 2019

AF

doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná

RAGT

90 29. 7. – 30. 9.2019

AF

Ing. Petr Elzner, Ph.D.

SEMO

57 1. 11. – 30. 12. 2019

AF

doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná

Soufflet

125 16. 10. – 30. 11. 2019

AF

Ing. Petr Elzner, Ph.D.

Syngenta

132 23. 4. – 31. 12. 2019

AF

Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

PRV SZIF

107 30. 6. – 31. 12. 2019

AF

Ing. Jana Šimečková

CzechGlobe

6 14. 1. – 30. 6. 2019

AF

Ing. Jana Šimečková

CzechGlobe

44 1. 10. – 30. 6. 2019

AF

Ing. Jana Šimečková

CzechGlobe

45 1. 10. – 30. 9. 2019

AF

Ing. Jana Šimečková

CzechGlobe

44 1. 9. – 31. 12. 2019

AF

Ing. Jana Šimečková

CzechGlobe

29 1. 10. – 31. 5. 2019

AF

Ing. Jana Šimečková

CzechGlobe

39 1. 8. – 31. 12. 2019

AF

Ing. Jana Šimečková

CzechGlobe

44 2. 12. 2019 – 31. 10. 2020

AF

doc. RNDr. Lubica
Pospíšilová, CSc.

VÚRV Praha

61 12. 8. – 31. 10. 2019

AF

Ing. Jiří Jandák, CSc.

SALIX Morava

35 1. 6. – 31. 8. 2019

AF

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Agrofert

AF

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

KOLBY a.s.

AF

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

AGRO
INNOVATION
INTERNATIONAL

AF

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

Green mole

AF

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

StavRe

39 20. 3. – 30. 11. 2019

AF

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

AVE

39 20. 3. – 30. 11. 2019

AF

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

BASF

54 1. 4. – 31. 12. 2019

AF

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

Klofáč Brtnice

36 1. 7. – 31. 12. 2019

AF

Ing. Martin Brtnický

ROLANA s.r.o.

34 1. 11. – 30. 11. 2019

AF

Ing. Martin Brtnický

EUROFARMS
JIHLAVA s.r.o.

15 1. 11. – 30. 11. 2019

AF

Ing. Martin Brtnický

EUROFARMS
AGRO-B s.r.o.

15 1. 11. – 30. 11. 2019

AF

Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D.

ROLANA s.r.o.

36 1. 11. 2019 – 31. 3. 2020

701 30. 4. – 29. 11. 2019
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361 1. 1. – 15. 12. 2019
92 12. 12. 2018 – 30. 4. 2019
128 1. 4. – 31. 12. 2019
2 14. 3. – 1. 4. 2019

Smluvní výzkum, zakázky - nové 2019*
Celkový
Fakulta
Objednatel /
objem
Řešitel
Doba řešení
/ ICV
zadavatel
zakázky
v tis. Kč
SPV Pelhřimov,
AF
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
2 831 1. 2. 2019 – 31. 5. 2023
a.s.
AF

doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Farma Habr

3 025 1. 4. 2019 – 30. 4. 2020

AF

doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

POMONA Těšetice
a.s.

747 1. 4. 2019 – 30. 4. 2020

AF

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

Moravoseed a.s.

150 1. 5. – 30. 11. 2019

AF

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

MZe

AF

prof. RNDr. Břetislav
Brzobohatý, CSc.

NBB Bohemia
s.r.o.

AF

prof. RNDr. Břetislav
Brzobohatý, CSc.

Výzkumný ústav
bramborářský
Havlíčkův Brod,
s.r.o.

44 1. 11. – 5. 12. 2019

AF

prof. RNDr. Břetislav
Brzobohatý, CSc.

Výzkumný ústav
bramborářský
Havlíčkův Brod,
s.r.o.

29 1. 11. – 5. 12. 2019

AF

doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Chr. Hansen
Czech republic,
s.r.o.

AF

Ing. Martin Šotnar

JCMM z.s.p.o.

AF

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.

UP Olomouc

237 24. 10. – 20. 12. 2019

AF

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.

MZe

200 11. 4. – 13. 11. 2019

AF

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

BEDNAR FMT

235 26. 3. – 31. 10. 2019

AF

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

UZEI Praha

149 1. 9. – 30. 11. 2019

AF

prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

YARA Agri Czech
republic,s r.o.

73 15. 4. – 30. 10. 2019

AF

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

AF

76 11. 1. – 30. 4. 2019

AF

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

Kerry

53 21. 1. – 28. 2. 2019

AF

doc. Ing. Martina
Lichovníková, Ph.D.

DOMINANT CZ

68 1. 4. – 1. 9. 2019

AF

Mgr. Roman Guráň, Ph.D.,
Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.,
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

AustroCel Hallein
GmbH (Rakousko)

40 1. 7. – 15. 7. 2019

AF

Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.

Uniwersytet
Przyrodniczy
we Wroclawiu
(Polsko)

42 1. 10. – 31. 10. 2019

AF

Mgr. Jan Zouhar, Ph.D.

CSEBR z.s.

LDF

Ing. Antonín Martiník, Ph.D.

Česká zemědělská
univerzita v Praze

363 5. 12. 2018 – 31. 12. 2020

LDF

prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.

Lesy ČR, s.p.

600 1. 2. 2019 – 30. 9. 2020

40 6. – 12. 6. 2019
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157 7. 1. – 25. 3. 2019

182 1. 6. – 31. 7. 2019
20 20. 5. 2019 – 30. 4. 2020

5 17. 5. – 17. 5. 2019

Smluvní výzkum, zakázky - nové 2019*
Celkový
Fakulta
Objednatel /
objem
Řešitel
Doba řešení
/ ICV
zadavatel
zakázky
v tis. Kč
prof.
Ing.
Otakar
Holuša,
PhD.
LDF
Kraj Vysočina
190 14. 2. 2019 – 30. 11. 2020
et Ph.D.
Českomoravský
LDF
Ing. David Juřička, Ph.D.
106 28. 2. – 30. 11. 2019
cement, a.s.
30 27. 3. – 12. 4. 2019

LDF

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.

AOPK

LDF

Mgr. Samuel Lvončík

Biocont Laboratory,
spol. s r.o.

LDF

Ing. Petr Martinek, Ph.D.

Lesy ČR, s.p.

LDF

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.

AOPK

295 25. 4. – 15. 11. 2019

LDF

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

Obec Písek

126 1. 5. – 30. 11. 2019

LDF

Ing. Petr Pařil, Ph.D.

Mlýny J. Voženílek

478 5. 6. – 30. 11. 2019

LDF

Ing. Petr Pařil, Ph.D.

FF servis

478 5. 6. – 30. 11. 2019

LDF

Ing. Jan Světlík, Ph.D.

ÚVGZ

250 18. 7. – 30. 11. 2019

LDF

Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.

Českomoravský
štěrk a. s.

71 1. 4. – 30. 11. 2019

LDF

doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.

CEMEX Sand, k.s.

45 15. 8. – 31. 11. 2019

LDF

doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.

SAFE TREES,
s.r.o.

21 14. 9. – 31. 10. 2019

LDF

doc. Ing. Karel Drápela, CSc.

ÚHÚL Brandýs nad
Labem

LDF

doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.

MU

20 23. 10. – 31. 11. 2019

LDF

Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.

Skládka Bystřice
s.r.o.

16 10/2019–12/2019

LDF

doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.

CEMEX Sand, k.s.

LDF

Ing. Aleš Kučera, Ph.D.

ÚVGZ ČR

LDF

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

Goodman Logistic

LDF

doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

JMK Brno

LDF

Ing. Čech Petr, Ph.D.

arch. Kostelníková

19 02/2019–03/2019

LDF

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

Sykora

8,6 04/2019–06/2019

LDF

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

Lena nábytek

5,8 08/2019–10/2019

LDF

doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

Kovocité a.s.

21,4 07/2019–10/2019

LDF

doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

JMK Brno

LDF

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

fk Dřevěné lišty

LDF

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

Laufen CZ

8,5 11/2019–01/2020

LDF

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

Colorlak

10 09/2019–10/2019

LDF

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

Ústecký kraj, Ústí
nad LABEM

12 7. 1. – 30. 6. 2019

LDF

Ing. Luděk Praus, Ph.D.

Kraj Vysočina

19 23. 1. – 28. 2. 2019

34

423 17. 4. – 31. 10. 2019
1108 30. 4. 2019 – 28. 2. 2021

100 10/2019–12/2019

104 10/2019 – 31. 12. 2019
67 3. 12. – 31. 12. 2019
5. 11. – 30. 11. 2019
15,5
81 10/2019–1/2020

22 08/2019–10/2019
2 11/2019–01/2020

Smluvní výzkum, zakázky - nové 2019*
Celkový
Fakulta
Objednatel /
objem
Řešitel
Doba řešení
/ ICV
zadavatel
zakázky
v tis. Kč
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D.
Městské lesy
LDF
et Ph.D.
Volary
38,8 31. 8. 2018 – 15. 3. 2019
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

Ústav
archeologické
památkové péče

LDF

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

Archelologický
ústav AVČR

4,5 5. 3. – 31. 3. 2019

LDF

doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.

Fragula, s.r.o.
Sivice

3,3 5. 4. – 10. 5. 2019

LDF

doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.

Dřevovýroba
Podzimek, Třešť

LDF

Ing. Pavel Nevrkla

Město Albrechtice

LDF

Ing. Luděk Praus, Ph.D.

Městská část
Praha 4

LDF

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

Ústav
archeologické péče
Brno

LDF

7 5. 3. – 31. 3. 2019

5 13. 5. – 10. 6. 2019
58 16. 5. – 24. 7. 2019
24,8 16. 5. – 28. 5. 2019

11,57 25. 9. – 15. 10. 2019

LDF

Ing. Jan Tippner, Ph.D.

Město Kroměříž

LDF

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

NPÚ Olomouc

25 30. 9. – 30. 11. 2019

LDF

doc. Dr. Ing. Zdena Havířová

Ing. Králíčková

9,9 8. 10. – 30. 11. 2019

LDF

Ing. Jan Tippner, Ph.D.

Statutární město
Brno

20 17. 9. – 21. 11. 2019

LDF

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

Ústav
archeologické péče
Most

9,2 31. 10. – 25. 11. 2019

16,3 1. 10. – 15. 11. 2019

LDF

Ing. Jan Tippner, Ph.D.

TIC Brno

20,5 7. 11. – 22. 11. 2019

LDF

Ing. Jan Tippner, Ph.D.

TAIKO, a.s. Praha

26,4 28. 10. – 3. 12. 2019

LDF

Ing. Jan Baar, Ph.D.

Římskokatolická
farnost Uh. Ostroh

5,7 15. 11. – 31. 12. 2019

LDF

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

Slovácké muzeum
Uh. Hradiště

8 1. 12. – 31. 12. 2019

LDF

Ing. Martin Brtnický

EUROFARMS
Jihlava s.r.o.

12,6 13. 11. – 31. 11. 2019

LDF

Ing. Luděk Praus, Ph.D.

Statutární město
Hradec Králové

32,2 11. 12. 2018 – 31. 1. 2019

LDF

Ing. Luděk Praus, Ph.D.

Policie ČR

9,6 5. 11. 2018 – 28. 3. 2019

LDF

Ing. Jiří Procházka

Okresní soud
Olomouc

9,2 11. 3. – 6. 5. 2019

LDF

Ing. Petr Pařil, Ph.D.

Mlýny J. Voženílek

395 5. 6. – 30. 11. 2019

LDF

Ing. Petr Pařil, Ph.D.

FF Servis

395 5. 6. – 30. 11. 2019

LDF

doc. Dr. Ing. Jan Kadavý

Lesy ČR, s.p.

PEF

Ing. David Procházka, Ph.D.

QI GROUP a.s.
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2 395,8 3. 7. 2017 – 31. 5. 2020
242 1. 2. 2019 – 31. 12. 2020

Smluvní výzkum, zakázky - nové 2019*
Celkový
Fakulta
Objednatel /
objem
Řešitel
Doba řešení
/ ICV
zadavatel
zakázky
v tis. Kč
PEF
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
STARMON s.r.o.
300 1. 8. 2019 – 31. 3. 2020
Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

Rada Evropy

ZF

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

LIPINA Agro,
Hrubá Vrbka

ZF

Ing. Miloš Jurica, Ph.D.

CEZEA ŠS Čejč

49,6 12. 6. – 21. 11. 2019

Jihomoravský kraj

150 1. 1. – 31. 12. 2019

Obec Stražisko

96,8 6. 9. – 30. 11. 2019

PEF

doc. Ing. Jaroslava
FRRMS Rajchlová, Ph.D.
FRRMS

doc. Ing. Jaroslava
Rajchlová, Ph.D.

Celkový objem zakázek (v tis. Kč)

716 1. 1. – 31. 12. 2019
237,4 1. 2. 2019 – 31. 12. 2021

27 077,97 -

Celkový počet zakázek

130 -

Poznámka:
Uvedená tabulka je přehled všech nových smluv evidovaných v roce 2019 jako smluvní výzkum, a zahrnuje tedy
i ty zakázky, které budou následně vyřazeny na základě nesplnění podmínek pro vykazování smluvního výzkumu.
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2.6 Inovace a transfer technologií
V roce 2019 byly podány celkem 4 patentové přihlášky a bylo uděleno 7 patentů na vynálezy. Ve srovnání
s předcházejícími léty bylo v roce 2018 podáno 5 patentových přihlášek a byly uděleny 4 patenty na vynálezy,
v roce 2017 bylo podaných 5 patentových přihlášek a taktéž bylo uděleno 5 patentů na vynálezy, v roce 2016 byly
podány 4 přihlášky vynálezů, a udělených patentů bylo 7. V roce 2015 bylo podáno 11 přihlášek vynálezů
a 5 patentů bylo uděleno. Přehled udělených patentů je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 9 Přehled udělených patentů
Přehled udělených patentů – 2019
Číslo
přihlášky
PV 2017-816
PV 2017-736
PV 2017-511
PV 2017-745
PV 2018-253
PV 2018-266
PV 2015-349

Název
Způsob obhospodařování kompenzační ekologické plochy
na orné půdě
Způsob výroby palivových pelet ze semen révy vinné a zařízení
pro výrobu palivových pelet dle tohoto způsobu
Vlnovod pro přenos akustického vlnění mezi rostlinou
a senzorem akustického vlnění
Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů
při zpracovávání půdy
Snímač akustické emise pro detekci vnitřních vibrací rostliny
Způsob výroby kompozitních desek z extrudovaného PMMA
adřevěných kousků, a kompozitní deska vyrobená tímto
způsobem
Použití superparamagnetických částic modifikovaných
samariem, gadoliniem nebo ytriem pro detekci ebola viru

Datum udělení
patentu

Fakulta
původce

21. 1. 2019

AF

20. 2. 2019

ZF

27. 2. 2019

AF

10. 4. 2019

AF

17. 4. 2019

AF

15. 8. 2019

LDF

28. 8. 2019

AF

Graf č. 2 Počet udělených patentů a podaných přihlášek vynálezů
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V roce 2019 bylo podáno 20 přihlášek užitných vzorů, 10 přihlášek průmyslových vzorů a 3 přihlášky ochranných
známek, a zároveň bylo zapsáno 21 platných užitných vzorů, 1 průmyslový vzor a 3 ochranné známky. Pro srovnání
s předcházejícími léty, kdy bylo v roce 2018 podáno 19 přihlášek užitných vzorů a 1 průmyslový vzor, bylo zapsáno
14 platných užitných vzorů a uděleno 5 ochranných známek. V roce 2017 bylo podáno 8 přihlášek užitných vzorů
a 4 průmyslové vzory, zapsáno bylo 15 platných užitných vzorů a uděleno 8 ochranných známek, v roce 2016 bylo
podáno 7 přihlášek užitných vzorů, 4 přihlášky průmyslových vzorů a 8 přihlášek ochranných známek, zapsané
byly 4 užitné vzory. V roce 2015 bylo podáno 21 přihlášek užitných vzorů a zapsaných bylo 23. Tento fakt lze
vysvětlit tím, že v roce 2015 končilo mnoho různých projektů, které měly výstup v podobě užitného vzoru.
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Tabulka č. 10 Přehled zapsaných užitných vzorů
Přehled zapsaných užitných vzorů – 2019
Číslo přihlášky

Název

Datum
udělení
patentu

Fakulta
původce

PUV 2018-35421

Sonda pro měření vlhkosti dřeva ve vyvrtaném otvoru

30. 1. 2019

LDF

PUV 2018-35507

Trvanlivé pečivo s přídavkem pivovarského mláta

7. 2. 2019

AF

5. 3. 2019

ZF

26. 3. 2019

LDF

2. 4. 2019

AF

2. 4. 2019

AF

9. 4. 2019

ZF

16. 4. 2019

AF

23. 4. 2019

ZF

23. 4. 2019

ZF

6. 5. 2019

AF

21. 5. 2019

ZF

21. 5. 2019

ZF

28. 5. 2019

AF

28. 5. 2019

AF

4. 6. 2019

ZF

4. 6. 2019

ZF

PUV 2018-35676
PUV 2018-35422
PUV 2018-35462
PUV 2018-35727

PUV 2019-35927
PUV 2019-36012
PUV 2019-36049
PUV 2019-36050
PUV 2019-35926
PUV 2019-35966
PUV 2019-36048
PUV 2019-36054
PUV 2019-36055
PUV 2019-35812
PUV 2019-35813

Prostředek k regulaci růstu pro semenné podnože ovocných
dřevin z přímého výsevu
Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu
dřeva
Kompletní granulovaná krmná směs pro výkrm brojlerových
králíků s podílem purpurové pšenice
Detektor barvení nativního biologického materiálu
Alizarinovou červení S
Reakční směs k simultánní molekulární identifikaci
patogenních bakterií rajčat Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tomato a rodu
Xanthomonas metodou multiplex Real-time PCR
Zařízení pro manipulaci s tištěnými elektrodami
Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku
na vodní bázi k posílení odolnosti k padlí révy vinné
Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku
na vodní bázi k ochraně proti plísni révy vinné
Zařízení pro manipulaci s tištěnými elektrodami a jejich
připojení
Alkoholický nápoj se zvýšeným obsahem přírodních lignanů
Směs bylin pro přípravu pomocného rostlinného přípravku
na vodní bázi k posílení odolnosti k šedé hnilobě hroznů révy
vinné
Vlnovod pro přenos akustického vlnění mezi rostlinou
a senzorem akustického vlnění
BIO snímač pro přenos signálu akustické emise
Souprava účinných látek pro podporu prodlužovacího růstu
u výpěstků hrušní typu Knipboom
Souprava účinných látek pro podporu rozvětvování u výpěstků
hrušní typu Knip-boom

PUV 2019-35950

Potravinářský výrobek z výlisků ovoce a pokrutin ořechů

25. 6. 2019

ZF

PUV 2018-35726

Měřič absorpce UV záření

23. 7. 2019

AF

PUV 2019-36242

Klesavé víko pro nádoby na víno

3. 9. 2019

ZF

PUV 2019-36243

Lepený vícevrstvý dřevěný vyztužený hranol

26. 9. 2019

LDF
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2.7 Významné výsledky výzkumné činnosti
2.7.1 Hodnocení dle Web of Science Core Collection
Data o publikační činnosti autorů z Mendelovy univerzity v Brně byla stažena 20. února 2020 za období
2015–2019. K tomuto datu ještě nebyly ve Web of Science Core Collection obsaženy všechny typy publikací
(např. Article nebo Proceedings Paper, tedy ani sborník z konference MendelNet).
Správné uvedení názvu univerzity v plném textu publikace je důležité pro vazbu na Organizations-Enhanced
Name Mendel University Brno ve WoS Core Collection a má dopad na anlýzy věděckého výkonu autorů
z MENDELU a celé instituce. Aby tyto analýzy byly co nejpřesnější a univerzita nebyla poškozena
při sestavování mezinárodních řebříčků, ÚVIS průběžně kontroluje publikační výstupy ve WoS Core
Collection a jejich provázání s Organizations-Enhanced Name univerzity.
V letech 2015–2019 bylo do databáze Web of Science Core Collection zařazeno 3 269 prací autorů
Mendelovy univerzity v Brně. Počet citací těchto článků byl 10 676, z toho 8 853 bez autocitací. Průměrná
citovanost byla 3,27 na dokument. Trendem ve sledovaných pětiletých cyklech (tabulka č. 11) je nárůst
h-indexu a snižování procenta autocitací k celkovému vzrůstajícímu počtu citací.
Za sledované období 2015–2019 vzrůstá počet článků v časopisech zařazených do kvartilu Q1 a Q2 podle
impact faktoru za 2018 (tabulka č. 12).
Tabulka č. 11 Počet dokumentů ve Web of Science Core Collection v letech 2015–2019

Počet dokumentů

2015

2016

2017

2018

2019

Celkem

807

770

705

536

451

3 269

Graf č. 3 Počet dokumentů ve Web of Science Core Collection v letech 2015–2019
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Tabulka č. 12 Vývoj citačního ohlasu publikací autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection
v pětiletých cyklech
2011–2015

2012–2016

2013–2017

2014–2018

2015–2019

Počet citací celkem

5 819

4 916

7 720

9 083

10 676

Počet citací bez autocitací

3 830

4 071

5 831

7 251

8 853

% autocitací

34,18

17,19

24,47

20,17

17,08

2.45

2.39

2.52

2.82

3,27

26

28

29

30

33

Průměrná citace na článek
h-index

Graf č. 4 Vývoj citačního ohlasu publikací autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection
v pětiletých obdobích
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Tabulka č. 13 Počet článků autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection v časopisech
rozdělených podle kvartilů v letech 2015–2019
2015

2016

2017

2018

2019

Celkem

Kvartil Q1

105

100

120

119

154

598

Kvartil Q2

69

77

101

84

96

427

Kvartil Q3

70

97

69

74

69

379

Kvartil Q4

76

49

77

55

47

304

Graf č. 5 Počet článků autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection v časopisech
rozdělených podle kvartilů v letech 2015–2019
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Tabulka č. 14 Rozdělení publikací autorů MENDELU podle typu dokumentu ve Web of Science Core
Collection v letech 2015–2019
Počet záznamů / rok

Typy dokumentů

2015

Article

307
14

Review

Celkem
2015-2019
2019
336
1 614

2016
319

2017
340

2018
312

13

35

24

21

107

Letter

0

0

0

0

4

4

Data Paper

0

0

1

0

0

1

459

427

321

179

91

1 477

16

8

5

16

4

49

Book Chapter

6

6

11

3

1

27

News Item

0

0

1

1

2

4

Editorial Material

9

3

5

1

2

20

Book Review

0

0

0

1

0

1

Correction

2

2

2

4

1

11

Proceedings Paper
Meeting Abstract

Graf č. 6 Rozdělení publikací autorů z MENDELU podle typu dokumentu ve Web of Science Core
Collection v letech 2015–2019
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Jednomu dokumentu mohou být současně přiřazeny 2 různé typy dokumentů, např. Article a Book Chapter
nebo Article a Proceedings Paper.
V letech 2015–2018 je tak velký nárůst počtu Proceedings Paper způsoben zařazením sborníků
z konference MendelNet – International Ph.D. Students Conference (2015/107, 2016/153, 2017/142,
2018/88 příspěvků autorů s afiliací MENDELU).
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Web of Science Categories s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU ve Web of Science Core
Collection v letech 2015–2019
Tabulka a graf uvádějí Web of Science Categories, do kterých bylo alespoň jednou za sledované období zařazeno
10 a více publikací z MENDELU. Nárůst počtu publikací v některých oborových kategoriích byl způsoben
zařazením sborníků z konferencí, např. MENDELNET, který ve WoS spadá současně do kategorií Agriculture,
Dairy & Animal Science; Agriculture, Multidisciplinary; Fisheries; Food Science & Technology; Agricultural
Economics Policy, Agronomy, Multidisciplinary Sciences.
Tabulka č. 15 Web of Science Categories s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU ve Web
of Science Core Collection v letech 2015–2019
Web of Science Categories
Economics
Agriculture Multidisciplinary
Agriculture Dairy Animal Science
Forestry
Agronomy
Food Science Technology
Environmental Sciences
Environmental Studies
Hospitality Leisure Sport Tourism
Business
Business Finance
Plant Sciences
Fisheries
Multidisciplinary Sciences
Agriculture Economics Policy
Chemistry Analytical
Biochemistry Molecular Biology
Horticulture
Ecology
Materials Science Paper Wood
Zoology
Area Studies
Meteorology Atmospheric Sciences
Geography
Regional Urban Planning
Chemistry Multidisciplinary
Entomology
Management
Soil Science
Nanoscience Nanotechnology
Social Sciences Interdisciplinary
Veterinary Sciences
Green Sustainable Science Technology
Materials Science Multidisciplinary
Electrochemistry
Geosciences Multidisciplinary
Biochemical Research Methods
Water Resources
Biotechnology Applied Microbiology
Geography Physical
Pharmacology Pharmacy
Mathematics Applied
Physics Applied
Mathematics Interdisciplinary Applications
Physiology
Public Administration

Počet záznamů (10 a více) / rok
Celkem
2015
2016
2017 2018 2019 2015–2019
48
66
23
27
332
168
3
161
148
5
4
321
115
165
12
8
5
305
35
61
51
49
95
291
144
54
25
27
22
272
31
187
23
19
10
270
54
35
33
40
104
266
45
31
53
37
62
228
42
29
48
31
46
196
76
52
50
6
4
188
144
17
18
4
3
186
35
28
41
30
30
164
0
154
2
2
0
158
10
10
15
99
11
145
109
0
3
1
4
117
23
17
22
17
14
93
23
15
16
15
18
87
23
24
16
12
10
85
11
16
12
18
25
82
19
17
10
16
12
74
9
25
10
11
14
69
19
38
2
9
0
68
14
30
5
5
12
66
4
7
11
40
2
64
12
40
11
0
0
63
12
14
12
11
13
62
11
12
18
5
14
60
14
17
15
5
8
59
15
23
4
10
6
58
11
5
17
17
7
57
12
27
8
2
0
49
10
9
10
8
12
49
6
14
4
8
14
46
10
8
12
7
9
46
16
10
8
7
3
44
12
9
6
8
7
42
16
6
4
5
8
39
13
9
6
6
5
39
7
10
9
4
7
37
3
10
5
8
4
30
3
3
10
6
7
29
11
3
5
5
3
27
11
2
2
7
3
25
10
0
5
0
0
15
0
12
0
0
0
12
10
0
2
0
0
12
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2.7.2 Hodnocení dle databáze Scopus
Data o publikační činnosti autorů z Mendelovy univerzity v Brně byla stažena 19. února 2020 za období
2015–2019.
V letech 2015–2019 bylo do databáze Scopus zařazeno 3 224 prací autorů Mendelovy univerzity v Brně.
H-index je pro roky 2015–2019 roven hodnotě 34.
Zlepšilo se uvádění afiliace univerzity v publikovaných článcích. Stále se ale vyskytují případy, kdy jméno
univerzity není v článcích uvedeno vůbec nebo chybně. Ve Scopus je univerzita vedena pod jménem Mendel
University in Brno s Affiliation ID: 60004261. Díky stálé kontrole ze strany ÚVIS se situace stále zlepšuje.

Tabulka č. 16 Počet dokumentů v databázi Scopus v letech 2015–2019
Počet dokumentů autorů z MENDELU

2015
665

2016
650

2017
672

2018
620

2019
619

Graf č. 7 Počet dokumentů autorů z MENDELU v databázi Scopus v letech 2015–2019
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Tabulka č. 17 Rozdělení publikací autorů z MENDELU podle typu dokumentu v databázi Scopus
v letech 2015–2019
Počet záznamů / rok

Typy dokumentů

2015
525
16
0
92
2
20
5
3
2
0
0

Article
Review
Letter
Conference Paper
Book
Book Chapter
Note
Editorial Material
Erratum
Short Survey
Data Paper

2016
513
25
2
84
1
20
2
2
1
0
0

2017
524
44
0
92
0
5
1
2
2
1
1

2018
462
32
1
102
0
16
1
3
3
0
0

Celkem
2015–2019
2019
454
2 478
33
150
3
6
117
487
1
4
2
63
2
11
5
15
2
10
0
1
0
1

Graf č. 8 Rozdělení publikací autorů z MENDELU podle typu dokumentu v databázi Scopus v letech
2015–2019
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Obory s nejvyšším počtem publikací autorů MENDELU v databázi Scopus v letech 2015–2019
Alespoň jednou za dané období bylo zařazeno 10 a více dokumentů. Databáze Scopus přiřazuje obor dané publikace podle oboru časopisu, ve kterém článek vyšel. Acta
Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis jsou ve Scopus zařazena do oboru Agricultural and Biological Sciences, proto tento obor násobně
převyšuje ostatní.
Tabulka č. 18 Obory s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU v databázi Scopus v letech 2015–2019
Obor

Počet záznamů (10 a více) / rok
2015

Agricultural and Biological Sciences
Environmental Science
Social Sciences
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
Engineering
Chemistry
Earth and Planetary Sciences
Materials Science
Economics, Econometrics and Finance
Medicine
Business, Management and Accounting
Chemical Engineering
Computer Science
Physics and Astronomy
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Veterinary
Energy
Immunology and Microbiology
Multidisciplinary
Decision Sciences
Mathematics
Arts and Humanities

2016
371
152
88
76
46
49
45
28
27
32
20
20
22
19
12
14
8
7
9
7
7
8

45

2017
413
143
74
79
44
42
36
34
43
21
37
16
24
10
15
14
10
6
8
8
4
5

380
169
90
79
41
49
50
22
26
19
20
26
20
20
19
17
6
13
13
7
7
3

Celkem

2018

2019
321
155
78
63
49
47
50
29
24
34
27
28
13
17
13
9
17
16
5
12
10
7

291
171
96
80
62
43
44
44
29
27
22
32
25
22
14
15
27
13
12
10
13
13

2014–2018
1776
790
426
377
242
230
225
157
149
133
126
122
104
88
73
69
68
55
47
44
41
36

2.7.3 Nejcitovanější publikační výsledky
Nejcitovanější publikační výsledky ve Web of Science Core Collection v letech 2018–2019
Tabulka č. 19 Nejcitovanější publikační výsledky ve Web of Science Core Collection v letech
2018–2019
Název
Nano-selenium and its
nanomedicine
applications: A critical
review
Canker and decline
diseases caused by soiland airborne
Phytophthora species in
forests and woodlands
Effects of crown
architecture and stand
structure on light
absorption in mixed
and monospecific Fagus
sylvatica and Pinus
sylvestris forests along
a productivity and
climate gradient through
Europe
Adaptation response
surfaces for managing
wheat under perturbed
climate and CO2
in a Mediterranean
environment

Diaporthe diversity
and pathogenicity
revealed from a broad
survey of grapevine
diseases in Europe

Autor

Zdroj

Hosnedlova B., Kepinska M., Skalickova
S., Fernandez C., Ruttkay-Nedecky B., Peng International Journal
Q., Baron M., Melcova M., Opatrilova R., of Nanomedicine. 2018,
Zidkova J., Bjorklund G., Sochor J., Kizek 13, 2107-2128
R.
Persoonia: Molecular
Phylogeny and
Jung T., Perez-Sierra A., Duran A., Jung
Evolution of Fungi.
M.H., Balci Y., Scanu B.
2018, 40,
182-220
Forrester D.I., Ammer C., Annighofer P.J.,
Barbeito I., Bielak K., Bravo-Oviedo A., Coll
L., del Rio M., Drossler L., Heym M., Hurt V.,
Journal of Ecology.
Lof M., den Ouden J., Pach M., Pereira M.G., 2018, 106(2), 746-760
Plaga B.N.E., Ponette Q., Skrzyszewski J.,
Sterba H., Svoboda M., Zlatanov T.M.,
Pretzsch H.
Ruiz-Ramos, M., Ferrise, R., Rodríguez, A.,
(...), Hlavinka, P., Hoffmann, H., Höhn,
J.G., Jurecka, F., Kersebaum, K.C.,
Krzyszczak, J., Lana, M., Mechiche-Alami, A.,
Minet, J., Montesino, M., Nendel, C., Porter,
J.R., Ruget, F., Semenov, M.A., Steinmetz,
Z., Stratonovitch, P., Supit, I., Tao, F., Trnka,
M., de Wit, A., Rötter, R.P. (celkem 37 autorů)
Guarnaccia, V.; Groenewald, J.Z.; Woodhall,
J.; Armengol, J.; Cinelli, T.; Eichmeier, A.;
Ezra, D.; Fontaine, F.; Gramaje, D.; GutierrezAguirregabiria, A.; Kaliterna, J.; Kiss, L.;
Larignon, P.; Luque, J.; Mugnai, L.; Naor, V.;
Raposo, R.; Sandor, E.; Vaczy, K.Z.; Crous,
P.W.

Počet
citací

28

26

24

Agricultural Systems.
2018, 159, pp. 260-274

24

Persoonia. 2018, 40,
135-153

22

Poznámka:
Autoři z MENDELU (určeno dle afiliace uvedené u jména v plném textu článku) jsou v tabulkách č. 21 – 25
zvýrazněni boldem.
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Databáze Web of Science Core Collection v rámci hodnocení citovanosti publikací zavedla 2 ukazatele
pro nejcitovanější články. Jsou jimi Higly Cited Paper a Hot Paper. Higly Cited Paper jsou označené zlatým
pohárem
a je to 1 % nejcitovanějších článků alespoň v jednom oboru za posledních 10 let.
Hot Paper jsou označené v databázi červeným plamenem . Do této skupiny patří nejlepší 0,1 % článků,
které alespoň v jedné z 22 hlavních oborových disciplín, jež byly vydané v posledních 2 letech a za období
2 měsíců, obdržely nejvíce citací.
Tabulka č. 20 Higly Cited Papers MENDELU ve Web of Science Core Collection v letech 2018–2019
Název

Adaptation response
surfaces for managing
wheat under perturbed
climate and CO2
in a Mediterranean
environment

Diaporthe diversity
and pathogenicity
revealed from a broad
survey of grapevine
diseases in Europe
Development of REE
mineralization
in the giant Maoniuping
deposit (Sichuan,
China): insights
from mineralogy, fluid
inclusions, and traceelement geochemistry
sPlot - A new tool
for global vegetation
analyses
Decline in climate
resilience of European
wheat
Implications of crop
model ensemble size
and composition
for estimates
ofadaptation effects
and agreement
of recommendations

Autor

Zdroj

Ruiz-Ramos, M., Ferrise, R., Rodríguez, A.,
(...), Hlavinka, P., Hoffmann, H., Höhn, J.G.,
Jurecka, F., Kersebaum, K.C., Krzyszczak,
J., Lana, M., Mechiche-Alami, A., Minet, J.,
Montesino, M., Nendel, C., Porter, J.R., Ruget,
F.,
Semenov,
M.A.,
Steinmetz,
Z.,
Stratonovitch, P., Supit, I., Tao, F., Trnka, M.,
de Wit, A., Rötter, R.P. (celkem 37 autorů)
Guarnaccia, V.; Groenewald, J.Z.; Woodhall,
J.; Armengol, J.; Cinelli, T.; Eichmeier, A.;
Ezra, D.; Fontaine, F.; Gramaje, D.; GutierrezAguirregabiria, A.; Kaliterna, J.; Kiss, L.;
Larignon, P.; Luque, J.; Mugnai, L.; Naor, V.;
Raposo, R.; Sandor, E.; Vaczy, K.Z.; Crous,
P.W.

Počet
citací

Agricultural Systems.
2018, 159, pp. 260274

24

Persoonia. 2018, 40,
135-153

22

Liu, Y.; Chakhmouradian, A.R.; Hou, Z.Q.; Mineralium Deposita.
2019, 54(5), 701-718
Song, W.L.; Kynicky, J.

18

Bruelheide, H.; Dengler, J.; Jimenez-Alfaro, B.; Journal of Vegetation
(...) Jirousek, M.; (...) Yamalov, S.; Zizka, Science. 2019, 30(2),
161-186
G. (celkem 176 autorů)
Proceedings of the
Kahiluoto, H.; Kaseva, J.; Balek, J.; (...) National Academy of
Sciences of the United
Bindi, M.; Trnka, M. (celkem 19 autorů)
States of America.
2019, 116(1), 123-128
Rodriguez, A.; Ruiz-Ramos, M.; Palosuo, T.;
(...) Hlavinka, P.; Hoffmann, H.; Hohn, J.G.; Agricultural and Forest
Meteorology. 2019,
Jurecka, F. (...) Trnka, M.; de Wit, A.;
264, 351-362
Rotter, R.P. . (celkem 37 autorů)

47

15

12

8

Nejcitovanější publikační výsledky ve Web of Science Core Collection v letech 2015–2019
Tabulka č. 21 Nejcitovanější publikační výsledky ve Web of Science Core Collection v letech
2015–2019
Název

Autor

Bioactive Compounds
and Antioxidant Activity
in Different Types
of Berries
Wild boar populations
up, numbers of hunters
down? A review
of trends and
implications for Europe

International Journal
Skrovankova, S., Sumczynski, D., Mlcek, J., of Molecular Sciences.
2015, 16(10), 24673Jurikova, T., Sochor, J.
24706
Massei, G.; Kindberg, J.; Licoppe, A.; Gacic,
D.; Sprem, N.; Kamler, J.; Baubet, E.; Pest Management
Hohmann, U.; Monaco, A.; Ozolins, J.; Cellina, Science. 2015, 71(4),
S.; Podgorski, T.; Fonseca, C.; Markov, N.; 492-500
Pokorny, B.; Rosell, C.; Nahlik, A.
Cuny, H.E.; Rathgeber, C.B.K.; Frank, D.;
Fonti, P.; Makinen, H.; Prislan, P.; Rossi, S.;
del Castillo, E.M.; Campelo, F.; Vavrcik, H.; Nature Plants. 2015,
Camarero, J.J.; Bryukhanova, M.V.; Jyske, T.; 1(11), Article Number:
15160
Gricar, J.; Gryc, V.; (...); King, G.; Fournier,
M. (celkem 33 autorů)

Woody biomass
production lags stemgirth increase by over
one month in coniferous
forests
Quantum dotsfluorescence resonance
energy transfer-based
nanosensors and their
application
Growth and yield
of mixed versus pure
stands of Scots pine
(Pinus sylvestris L.)
and European beech
(Fagus sylvatica L.)
analysed along
a productivity gradient
through Europe

Zdroj

Počet
citací
191

182

114

Stanisavljevic, M., Krizkova, S., Biosensors and
Bioelectronics. 2015,
Vaculovicova, M., Kizek, R., Adam, V. 74, 562-574

110

Pretzsch, H.; del Rio, M.; Ammer, Ch.;
Avdagic, A.; Barbeito, I.; Bielak, K.; Brazaitis,
G.; Coll, L.; Dirnberger, G.; Drossler, L.; European Journal
Fabrika, M.; Forrester, D.; Godvod, K.; Heym, of Forest Research.
2015, 134(5), 927-947
M.; Hurt, V.; (...); Zlatanov, T.M., BravoOviedo, A (celkem 36 autorů)

109
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Nejcitovanější publikační výsledky v databázi Scopus v letech 2018–2019
Tabulka č. 22 Nejcitovanější publikační výsledky v databázi Scopus v letech 2018–2019
Počet
citací

Název

Autor

Nano-selenium and its
nanomedicine
applications: A critical
review

Hosnedlova B., Kepinska M., Skalickova S.,
Fernandez C., Ruttkay-Nedecky B., Peng Q., International Journal
of Nanomedicine. 2018,
Baron M., Melcova M., Opatrilova R., Zidkova
13, 2107-2128
J., Bjorklund G., Sochor J., Kizek R.

37

Effects of crown
architecture and stand
structure on light
absorption in mixed
and monospecific Fagus
sylvatica and Pinus
sylvestris forests along
a productivity and climate
gradient through Europe

Forrester D.I., Ammer C., Annighofer P.J.,
Barbeito I., Bielak K., Bravo-Oviedo A., Coll L.,
del Rio M., Drossler L., Heym M., Hurt V., Lof Journal of Ecology.
M., den Ouden J., Pach M., Pereira M.G., Plaga 2018, 106(2), 746-760
B.N.E., Ponette Q., Skrzyszewski J., Sterba H.,
Svoboda M., Zlatanov T.M., Pretzsch H.

34

Adaptation response
surfaces for managing
wheat under perturbed
climate and CO2
in a Mediterranean
environment

Ruiz-Ramos, M., Ferrise, R., Rodríguez, A., (...),
Hlavinka, P., Hoffmann, H., Höhn, J.G.,
Jurecka, F., Kersebaum, K.C., Krzyszczak, J.,
Lana, M., Mechiche-Alami, A., Minet, J., Agricultural Systems.
Montesino, M., Nendel, C., Porter, J.R., Ruget, 2018, 159, pp. 260-274
F., Semenov, M.A., Steinmetz, Z., Stratonovitch,
P., Supit, I., Tao, F., Trnka, M., de Wit, A.,
Rötter, R.P. (celkem 37 autorů)

34

Zinc, zinc nanoparticles
and plants

Sturikova H., Krystofova O., Huska D., Journal of Hazardous
Materials. 2018, 349,
Adam V.
101-110

24

Canker and decline
diseases caused by soiland airborne
Phytophthora species
in forests and woodlands

Persoonia: Molecular
Jung T., Perez-Sierra A., Duran A., Jung M.H., Phylogeny and Evolution
of Fungi. 2018, 40,
Balci Y., Scanu B.
182-220

23

Zdroj
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Nejcitovanější publikační výsledky v databázi Scopus v letech 2015–2019
Tabulka č. 23 Nejcitovanější publikační výsledky v databázi Scopus v letech 2015–2019
Počet
citací

Název

Autor

Bioactive compounds
and antioxidant activity
in different types
of berries

International Journal
Skrovankova, S., Sumczynski, D., Mlcek, J., of Molecular Sciences.
2015, 16(10), 24673Jurikova, T., Sochor, J.
24706

198

Wild boar populations up,
numbers of hunters
down? A review of trends
and implications
for Europe

Massei, Giovanna; Kindberg, Jonas; Licoppe,
Alain; Gacic, Dragan; Sprem, Nikica; Kamler,
Jiri; Baubet, Eric; Hohmann, Ulf; Monaco, Pest Management
Andrea; Ozolins, Janis; Cellina, Sandra; Science. 2015, 71(4),
Podgorski, Tomasz; Fonseca, Carlos; Markov, 492-500
Nickolay; Pokorny, Bostjan; Rosell, Carme;
Nahlik, Andras

195

Growth and yield of mixed
versus pure stands
of Scots pine (Pinus
sylvestris L.) and
European beech (Fagus
sylvatica L.) analysed
along a productivity
gradient through Europe

Pretzsch H., del Rio M., Ammer C., Avdagic A.,
Barbeito I., Bielak K., Brazaitis G., Coll L.,
Dirnberger G., Drossler L., Fabrika M., Forrester
D.I., Godvod K., Heym M., Hurt V., Kurylyak V.,
European Journal
Lof M., Lombardi F., Matovic B., Mohren F., of Forest Research.
Motta R., den Ouden J., Pach M., Ponette Q., 2015, 134(5), 927-947
Schutze G., Schweig J., Skrzyszewski J.,
Sramek V., Sterba H., Stojanovic D., Svoboda
M., Vanhellemont M., Verheyen K., Wellhausen
K., Zlatanov T., Bravo-Oviedo A.

118

Quantum dotsfluorescence resonance
energy transfer-based
nanosensors and their
application

Stanisavljevic,
M.,
Krizkova,
S., Biosensors
and Bioelectronics.
Vaculovicova, M., Kizek, R., Adam, V.
2015, 74, 562-574

117

Crop modelling
forintegrated assessment
of risk to food production
from climate change

Ewert F., Rotter R.P., Bindi M., Webber H.,
Trnka M., Kersebaum K.C., Olesen J.E., van
Ittersum M.K., Janssen S., Rivington M., Environmental
Semenov M.A., Wallach D., Porter J.R., Stewart Modelling and Software.
D., Verhagen J., Gaiser T., Palosuo T., Tao F., 2015, 72, 287-303
Nendel C., Roggero P.P., Bartosova L.,
Asseng S.

115

Zdroj
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2.8 Výsledky umělecké a další tvůrčí činnosti
Pracovníci a studenti MENDELU kromě vědecko-výzkumné a vývojové činnosti rozvíjejí i uměleckou a další tvůrčí
činnost, a to zejména v oblasti architektury, krajinářské architektury a designu. Umělecké a tvůrčí výsledky jsou
každoročně standardně odesílány do Registru uměleckých výsledků (dále jen „RUV“), kde jsou certifikovány
nezávislými hodnotiteli. Odesílání informací o vytvořených dílech předchází intenzivní interní evaluace jednotlivých
výsledků a jejich kvalitativní srovnávání na úrovni fakult. Tímto způsobem je zabezpečena interní standardizace
kvalitativní úrovně hodnocených výsledků. Každým rokem probíhá na obou zainteresovaných fakultách
proškolování akademických pracovníků a doktorandů tak, aby dokázali samostatně zadávat svá díla do registru
a aby byli seznámeni s následujícím postupem hodnocení kvality výstupů ze strany fakult.
Aplikace RUV vznikla za účelem podpory procesu registrace a hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti
na celostátní úrovni. 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.
MENDELU získala přístup do registru v roce 2012. Od té doby každoročně odesílá své výsledky k celostátnímu
hodnocení. Data evidovaná v RUV jsou na MENDELU využívána rovněž interně, a to zejména:




k prezentaci výsledků umělecké činnosti MENDELU odborné a laické veřejnosti,
k hodnocení výkonů akademických pracovníků v této oblasti ve vazbě na jejich kariérní růst,
k tvorbě rozpočtu pracovišť zapojených do umělecké činnosti na univerzitě.

Hodnocení kvality uměleckých výkonů je významným motivačním nástrojem pro rozvoj tvůrčí činnosti studentů
a zaměstnanců univerzity. Jeho role byla výrazně posílena vnitřními předpisy univerzity již v roce 2013 (Kariérní
řád a Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně).
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 vnitro-oborová
diskuse o hodnocení excelence umělecké a tvůrčí činnosti. Zavedením RUV do kritérií pro habilitační řízení a řízení
ke jmenování profesorem vznikl silný motivační nástroj pro zvyšování kvality výkonů zejména doktorandů a mladých
akademických pracovníků.
Termín pro zadávání výsledků umělecké a tvůrčí činnosti vytvořených v roce 2019 do registru byl stanoven na únor
2020, proto je ještě nelze v rámci této zprávy kvalitativně hodnotit. V roce 2020 je k dispozici hodnocení uměleckých
výsledků odesílaných do registru v rámci sběru RUV 2019 (díla vytvořená v letech 2014–2018). Jejich analýza je
uvedena dále v textu.
Umělecká činnost se ve srovnání s činností vědeckou prosazuje na univerzitách neuměleckého typu s většími
obtížemi. MENDELU považuje za potřebné podpořit své umělecké programy a prezentovat jejich výsledky ve větší
míře než dosud u nás a v zahraničí. K prioritám rozvoje uměleckých studijních programů patří v současnosti vedle
standardní podpory individuálního rozvoje talentovaných studentů zejména rozšiřování možností jejich prosazování
v národním a mezinárodním prostoru. Z uvedeného důvodu podpořila MENDELU v roce 2019 takové tvůrčí
disciplíny typu umělecké dílny, ateliéry a projektové workshopy na Lesnické a dřevařské a Zahradnické fakultě
MENDELU, které umožní studentům zpracovávat umělecká díla v meziuniverzitních nebo mezinárodních tvůrčích
kolektivech, účastnit se renomovaných soutěží a vystavovat svou tvorbu na tuzemských případně zahraničních
výstavních fórech.
V roce 2019 byla MENDELU řešitelem projektu Inovace ve výuce uměleckých disciplín na MENDELU financovaném
z Fondu vzdělávací politiky MŠMT. Cílem projektu byla podpora zejména výuky oboru Design nábytku. Ve druhé
polovině roku 2019 uspořádala MENDELU 8 výstav výsledků umělecké a tvůrčí činnosti studentů v oblasti designu
nábytku. V rámci rozvoje excelence a internacionalizace byla podpořena účast studentů na 2 soutěžích
a 1 mezinárodní prezentaci. Ve studijním programu Design nábytku byla podpořena zejména účast studentů
v prestižní soutěži Národní cena za studentský design a Cena prof. J. Halabaly. Projekt podpořil i společnou
uměleckou činnost v rámci programu Floristická tvorba a Design nábytku formou společné výstavy
v reprezentativním prostoru Multifunkčního centra Zámek Lednice v areálu barokní jízdárny, který je součástí
Lednicko-valtického areálu – světové kulturní památky UNESCO – s vysokou návštěvností.
Nejvýznamnější výsledky v oblasti designu nábytku
Putovní výstava LandArt 2019
Velký ohlas získala výstava Landart – 100 let designu nábytku. Putovní výstavu slaměných objektů vytvořili studenti
prvního ročníku oboru Nábytek v rámci předmětu Základy techniky tvorby a Výtvarná výchova. Každý autor ke své
práci přistupoval individuálně. Díky velkému nadšení ze strany studentů vzniklo celkem 29 slaměných exponátů.
Letošní téma výstavy bylo „100 let Designu nábytku“. Vernisáž se uskutečnila 5. června v Botanické zahradě
a arboretu Mendelovy univerzity v Brně. Na výstavu byla pozvána veřejnost Českou televizí, Českým rozhlasem
a dalšími médii. Po skončení výstavy 20. 6. byla většina exponátů převezena do ART mlýnu v Bohuslavicích
u Kyjova. V rámci pokračující výstavy proběhl v Bohuslavicích i slaměný workshop, kde studenti vytvářeli slaměné
objekty společně s návštěvníky. Workshop se uskutečnil v rámci festivalu Oslava dávných časů 1. 9., který je
každoročně organizovaný ART mlýnem v Bohuslavicích u Kyjova.
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Obr. č. 1 Exponáty výstavy Land Art 2019

Výstava diplomových prací studijního programu Design nábytku
Na výstavě diplomových prací magisterského studijního programu Design nábytku bylo v prostoru Botanické
zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně prezentováno celkem 17 závěrečných prací. Souběžně s výstavou
proběhla výstava semestrálních prací studentů 2 vyučovaných předmětů Ateliéru aplikované tvorby, Výtvarná
výchova II. tematicky zaměřené na oblast upcycling v podobě spolupráce s firmou Plastia s.r.o. a výsledky
spolupráce studentů s firmou Dřevotvar družstvo.
Obr. č. 2 Výstava prací Ateliéru aplikované tvorby
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Společná výstava květinových vazeb a designu nábytku
U příležitosti 100. výročí založení Mendelovy univerzity v Brně byla v Lednici uspořádána kolektivní výstava dvou
fakult. Uskutečnila se v reprezentativním prostoru Multifunkčního centra Zámek Lednice v areálu barokní jízdárny,
který je součástí Lednicko-valtického areálu – světové kulturní památky UNESCO. Návštěvníci si zde mohli
prohlédnout tvorbu studentů studijního programu - Design nábytku, Tvorba a výroba nábytku z Lesnické
a dřevařské fakulty a tvorbu studentů Floristické tvorby Zahradnické fakulty. Bylo vystaveno celkem 25 funkčních
exponátů nábytku a 20 posterů mapujících nábytkovou a interiérovou tvorbu studentů za poslední akademický rok.
Vystavené práce doplnili floristé pod vedením Ing. Jiřího Martínka, Ph.D. o své práce, které přizpůsobily tak, aby
došlo k souznění květinových vazeb a právě konkrétního nábytku.
Obr. č. 3 Pohled do expozice výstavy v reprezentačních prostorách barokních jízdáren zámku Lednice

Rozvoj dílen architektonického modelování
Z příspěvku MŠMT byla podpořena tvůrčí i praktická výuka ateliérů modelování (Ateliér navrhování interiéru, Ateliér
nábytkových souborů, Ateliér grafického designu, Ateliér produktového designu, Ateliér modelů nábytku, Výroba
čalouněného nábytku, Architektura). Výstupy předmětů byly prezentovány na výstavách a mezinárodních
přehlídkách nábytku jako např. Grand prix Mobitex, Design Shaker, Nitra Fórum dizajnu.
Obr. č. 4 Výstavní expozice v rámci mezinárodního veletrhu Design Shaker 2019
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Nejvýznamnější individuální výsledky za rok 2019:
Novague, P.: Kuchyňská sada UBRD Bevel
Druh výsledku: DES/Produktový a průmyslový design
UBRD Bevel je praktická kuchyňská sada složená z prkénka a nožového stojanu. Sada je vyrobena
z nejkvalitnějšího dřeva. Dva klíčové konstrukční aspekty krájecí desky jsou zrcadlový tvar, který umožňuje
snadnou manipulaci a údržbu povrchu desky, který je navržen tak, aby poskytoval bezpečnou a pohodlnou
manipulaci s nasekanými potravinami. https://www.ubrd.design/wooden-kitchenware/
Obr. č. 5 Kuchyňská sada UBRD Bevel vyrobena pro firmu UBRD, Check Roots s.r.o.

Získaná ocenění a ohlas: účast na IF Design Award 2019, BigSEE Wood Award 2019

Vítěz soutěže Reddot award 2019

Zlatý vítěz European Product Design Award 2019
Dočkal, F. (vedoucí práce: Ing. Milan Šimek, Ph.D.): Modulární nábytek Rexta
Druh výsledku: DES/Produktový a průmyslový design
Modulární nábytkový prvek vyrobený z překližky je založen na stavebnicovém systému. Může sloužit jako
samostatná stolička, konferenční stolek, botník, regál, policová stěna, lavice, pracovní plocha, pult nebo noční
stolek. Díky rozebíratelnému spoji je možné nábytek během minuty složit či rozložit, tudíž lze Rextu snadno přenést
nebo uskladnit. Vzhledem k použitému materiálu má prvek vysokou nosnost a kterákoliv jeho část může být
jednoduše nahrazena částí novou, dojde-li k poškození. https://www.rexta.cz/
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Obr. č. 6 Modulární nábytek Rexta, výrobce Netion, s r.o.

Získaná ocenění a ohlas: Vystaveno na Salon dřevostaveb 2019, Mobitex 2019 a Designblok 2019. Další ohlasy:
https://www.bvv.cz/mobitex/grand-prix-mobitex/2019/sekce-student/mendelova-univerzita-v-brne-gpm-2019/05filip-dockal-modularni-nabytek-rexta/
http://forinterior.cz/aktuality/detail?id=18907&utm_source=10940&utm_medium=w
http://www.drevmag.com/cs/vystavy/5769-for-arch-mel-navstevnikum-i-letos-co-nabidnout

Good Design Award, USA
Tauber, J., Svoboda, J.: Lavička 17. listopadu
Druh výsledku: DES/Produktový a průmyslový design
Pro oslavy 30 let od sametové revoluce na Mendelově univerzitě v Brně byla navržena a vyrobena Lavička
17. listopadu. Bude plnit funkci lavičky Václava Havla - tedy místa určeného k diskusím, přemýšlení i odpočinku.
Lavička byla představena před budovou A při besedě s Jaromírem Štětinou a Janou Soukupovou.
http://mendelu.cz/sametova30
Obr. č. 7 Lavička 17. listopadu
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Nejvýznamnější výsledky v oblasti krajinářské architektury a floristiky
Hlavní výstupy akademických pracovníků a studentů oboru Zahradní a krajinářská architektura jsou hodnoceny
zejména v segmentech Architektura a Design, v menším rozsahu v segmentech Výtvarná umění nebo
Audiovizuální tvorba. Dlouhodobě dosahují nejlepších výsledků studenti a pracovníci Zahradnické fakulty v oblasti
tvorby architektonických návrhů a realizací v architektuře a krajinářské architektuře.
Ke specifikům umělecké činnosti patří floristická tvorba, kde k nejlépe hodnoceným výsledkům patří zejména
floristické expozice a květinové show. V roce 2019 to byly následující:
1.

Společná výstava floristické tvorby a designu nábytku v Multifunkčním centru zámek Lednice

2.

Floristické instalace pro Hortus Magicus (9.–11. 8., Květná zahrada, Kroměříž). V rámci barokních slavností
pořádaných pod názvem Hortus Magicus byly vytvořeny květinové instalace pod širým nebem, které byly volně
inspirovány sochami lovců čtyř kontinentů (Evropa, Asie, Afrika a Austrálie), jež se v minulosti nacházely
v okolí Králičího kopečku, na části parteru unikátní Květné zahrady, památky zapsané na seznam UNESCO.
Instalace byly založeny na působení záhonových rostlin a řezaných květin, které vytvářely monumentální
suknice „živým sochám“, divadelníkům ze skupiny Sinela. Autory květinových instalací a doplňků šatů byli
Ing. Jiří Martinek, Ph.D. a Adriána Glodžáková ze Zahradnické fakulty.

3.

Víkend otevřených zahrad – pravidelná prezentace děl floristů a krajinářské architektury v Tématických
zahradách Zahradnické fakulty

4.

Floristická aranžmá doprovázející Lednicko-valtický hudební festival na zámcích Lednice a Valtice

Obr. č. 8 Výstavní floristické exponáty a květinová show Žofín na Hortus Magicus v Kroměříži

Nejvýznamnější výsledky krajinářské architektury
Zahradnická fakulta zabezpečuje výuku Krajinářské architektury ve všech stupních vzdělávání. Součástí rozvoje
tohoto specifického programu je bohatá umělecká a tvůrčí činnost studentů a akademických pracovníků. V roce
2019 patřily k nejcennějším výsledkům realizace architektonických návrhů výstav a projekty a realizace
krajinářských děl. K nejzajímavějším patřily tyto výsledky:
Ševčíková, B., Peca, P.: Dešťová voda ve městech - nové strategie
Druh výsledku: Architektura/realizace výstavy
Uvedení: Brno: Moravská zemská knihovna, 14. 3. – 4. 4. 2019 (prodlouženo do 31. 5. 2019)
Výstava v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně představovala nové strategie v nakládání s dešťovou
vodou ve městech s důrazem na postupy a technologie krajinářské architektury. Výstava byla zahájena odbornou
přednáškou pro veřejnost a vyžádána k zapůjčení do měst Hradec Králové a Hořice.
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Ohlasy:
https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/na-horicke-radnici-radi-jak-bojovat-se-suchem-20190709.html
https://hradec.rozhlas.cz/trvalkami-i-retencni-nadrzi-chteji-v-horicich-resit-verejny-prostor-a7981279?fbclid=IwAR3czBoalnX7InjZr9-of0xWLh2E7X_Gvpr3Z-ZABn3RDMaLZSEbv1L8LsA
http://www.munimedia.cz/prispevek/gymnazista-vypracoval-vyzkum-vyuzivani-destove-vody-ve-mestech-sesuchem-se-da-bojovat-chce-to-jen-premyslet-jinak-14915/
Obr. č. 9 Pohled na část realizované výstavy s aktuálním tématem práce s dešťovou vodou v sídlech

Wilhelmová, D., Damec, J. České zahradní umění klasicismu a romantismu v kontextu evropského vývoje
(1720–1850)
Druh výsledku: Architektura/realizovaná výstava
Uvedení: Praha – Vyšehrad, 7. 9. – 31. 12. 2019, (prodloužena do 31. 1. 2020).
Druhá výstava z cyklu České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje je věnována
tématům spojeným s časovým obdobím v rozmezí let 1720–1850, které se v umění projevovaly barokním
klasicismem, rokokem, empírem a romantismem. Prezentované období charakterizují především tři hlavní zahradní
vzory, které ovlivňovaly naše domácí zahrady buď přímo, nebo zprostředkovaně. Jsou to francouzská zahrada,
anglická krajinářská zahrada a čínská zahrada. Výstava představuje především obrazovou formou na čtyřiceti
velkoformátových panelech s doprovodným textem vývojové trendy evropského zahradního umění a jejich vliv
na podobu zahrady a zahradní kulturu v našem prostředí. K výstavě byl vydán kritický katalog (B) v českém
a anglickém jazyce.
Ohlasy:
http://www.praha-vysehrad.cz/Ceske-zahradni-umeni-renesance-a-baroka.html
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Obr. č. 10 Výstava v otevřeném prostoru parku na Vyšehradě je příspěvkem k poznání kořenů zahradního
umění v České republice

Martinek, J. Rekonstrukce genofondové banky Správy KRNA ve Vrchlabí
Druh výsledku: Architektura/realizace architektonického díla
Rekonstruovaný prostor současné genofondové banky Správy KRNAP ve Vrchlabí, která slouží k uchování,
pěstování a prezentaci zvláště chráněných druhů rostlin rostoucích na území KRNAP a jeho ochranného pásma,
představuje v podmínkách ČR unikátní přístup v tvorbě (výstavnicky pojednaného) prostoru určeného
pro reprodukci zvláště chráněných rostlin. Pro rostliny jsou zde vytvořeny specifické podmínky, především půdní
a mikroklimatické, které potřebují pro svoji další zdárnou existenci mimo svá přirozená pásma. Realizace byla
provedena ve spolupráci s externím samostatným zahradním architektem Ing. Petrou Löffelmannovou.
Obr. č. 11 Ukázka designu prezentační zahrady genofondové banky Správy KRNAP ve Vrchlabí
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Šimek, P., Rudolfová, Z., Kovář, M. Obnova zahrad zámku v Rychnově nad Kněžnou
Druh výsledku: Architektura/realizace architektonického díla
Předmětem realizace jsou úpravy prostoru předzámčí a severní terasy zámku v Rychnově nad Kněžnou.
V předzámčí jsou opraveny stávající cesty včetně podkladu, povrchu a prvků odvodnění. Nově jsou navrženy
zahradní úpravy. Na severní terase je založena zcela nová zahradní úprava s důrazem na autentickou dispozici
a materiálové řešení. Obnova zahrnuje komplexní obnovu kašny (včetně nového uměleckého chrliče vody), nové
vegetační úpravy, řešení pochozích ploch a mobiliáře. Součástí je realizace nové infrastruktury - technologie
fontány, osvětlení, založeno odvodnění a rozvody vody, automatický závlahový systém. Zahrada byla realizována
v prosinci 2019.
Obr. č. 12 Pohled na nově rekonstruovaný parter zámecké zahrady

Ocenění získaná v roce 2019
Krejčiřík, P., Krejčiříková, K., Danda, V., Kosnar, J.: Rekonstrukce hospitální zahrady Kuks
Druh výsledku: Architektura/rekonstrukce mezinárodně významného historického díla
V roce 2019 získala realizace projektu Granátové jablko – obnova hospitální zahrady Kuks speciální cenou
v mezinárodní soutěži German Design Awards. Projekt byl již oceněn Grand Prix Europa Nostra.
Zahrada navazuje na stávající budovu Hospitálu a dotváří atmosféru barokního komplexu. Historický prostor je
po rekonstrukci využíván jako expozice léčivých rostlin pro výuku studentů farmaceutických studií.
Obr. č. 13 Letecký pohled na rekonstruovaný areál hospitálu Kuks
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Obr. č. 14 Držitelé prestižního ocenění German Design Award doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D a Ing. Kamila
Krejčiříková, Ph.D.

Hodnocení sběru RUV 2019
V rámci sběru RUV 2019 mohla MENDELU uplatnit díla vytvořená v letech 2017–2018. Po certifikaci v rámci sběru
RUV 2019 získala MENDELU za výstupy vytvořené v roce 2014 1346,6 bodů, v roce 2015 2351,8 bodů, v roce
2016 2833,25 bodů, v roce 2017 4267,89 bodů a v roce 2018 5828,6 bodů, tj. celkem 16628,14 z celkového počtu
641835,51 bodů za ČR, tj. 2,59 % výkonu všech univerzit (v předešlém roce byl celkový bodový zisk 11249,05, tj.
1,90 %). MENDELU se v ročním sběru 2019 se umístila na 14. místě z 29 aktuálně zapojených univerzit. Bodové
zisky za díla vytvořená v roce 2019 budou známé až ve druhém pololetí roku 2020.
Graf č. 9 Bodové hodnocení uměleckých výsledků VŠ – sběr RUV 2019 (výsledky za roky 2014–2018)
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Bodové zisky zapojených fakult jsou v RUV 2019 následující:


Lesnická a dřevařská fakulta (Ústav kultury bydlení a designu nábytku): celkem 12187,84 bodů, z toho
za díla vytvořená v roce v roce 2014 322,1 bodů, v roce 2015 1386,3 bodů, v roce 2016 2048,45 bodů,
v roce 2017 3408,99 bodů a v roce 2018 5022 bodů. Proti RUV 2018 je zde nárůst o 92,8 % bodů zejména
díky vysoce hodnoceným dílům vytvořeným v roce 2018 a 2017.



Zahradnická fakulta: celkem 4440,3 bodů, z toho za díla vytvořená v roce 2014 1024,5 bodů, v roce 2015
965,5 bodů, v roce 2016 784,8 bodů, v roce 2017 858,9 bodů a v roce 2018 806,6 bodů. Proti RUV 2018
je zde nárůst o 19,96 % bodů, což odpovídá bodovému nárůstu o jeden rok evidence navíc.

Z následujícího grafu je zřejmý výrazný setrvalý nárůst bodového hodnocení LDF a mírný pokles bodových zisků
v případě ZF, který je dán zejména odlišným charakterem výstupů segmentů Design a Architektura.
Graf č. 10 Vývoj bodového hodnocení RUV na Mendelově univerzitě v Brně od roku 2014
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Akademičtí pracovníci s nejvyšším celkovým bodovým hodnocením na MENDELU (RUV 2019):








doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, 2816,44 bodů)
MgA. Petr Novague (Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, 2699,1 bodů)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, 2041,78 bodů)
Ing. Milan Šimek, Ph.D. (Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, 1569,73 bodů)
Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. (Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, 1386,66 bodů)
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. (Ústav biotechniky zeleně ZF, 913,5 bodů)
doc. Ing. Pavel Šimek, PhD. (Ústav biotechniky zeleně ZF, 613,4 bodů)

V roce 2019 bylo certifikováno celkem 239 děl vytvořených pracovníky MENDELU v průběhu roku 2018, a to
v segmentu Architektura (69), Design/grafický design (8), Design/móda, textil, šperk (5), Design/produktový
a průmyslový (154), Design/sklo, porcelán, keramika (1), Výtvarná umění (2). Dvě díla získala hodnocení
v kategorii A (autoři P. Novague a P. Šimek), 73 v kategorii B, 159 v kategorii C a 5 v nebodované kategorii D.
Nejlépe byla bodovaná díla v segmentu produktový a průmyslový design a architektura, nejhůře v segmentu
výtvarná umění.
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Lesnická a dřevařská fakulta:
V roce 2019 bylo certifikováno celkem 207 děl vytvořených pracovníky fakulty v roce 2018, a to v segmentu
Architektura (42), Design/grafický design (7), Design/produktový a průmyslový (153), Design/sklo, porcelán,
keramika (1). Jedno dílo získalo hodnocení v kategorii A, 64 v kategorii B, 139 v kategorii C, 3 v kategorii D. Fakulta
dlouhodobě dosahuje vynikající výsledky v oblasti produktového a průmyslového designu.
Nejlépe hodnocení pracovníci:




doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, 2816,44 bodů)
MgA. Petr Novague (Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, 2699,1 bodů)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, 2041,78 bodů)

Nejlépe hodnocené výsledky (certifikované v roce 2019)
Novague, P.: The Smart Office Desk
Realizovaný design
Řada kancelářských stolů Smart byla navržena pro tradiční výrobce nábytku, Český nábytek a.s. Během procesu
designu byla věnována velká pozornost jednoduchosti, použitelnosti a praktickosti, zejména pro prostředí
kancelářských center. Proto je tento výrobek vybaven několika novými a sofistikovanými funkcemi, jako je
inteligentní kabeláž s magnetickými povrchy umístěnými na dřevěných obloženích. Díky tomuto systému budou
kabely z počítače stlačeny na konstrukci stolu - stanou se téměř neviditelnými. Stůl vyvinutý systém háků na kovové
konstrukci, na které lze zavěsit - odpadkový koš, organizér, kapsu na drobné předměty a věšák na kabelky. Hlavním
úkolem všech těchto praktických prvků je mnohem jednodušší život v kanceláři.
Kód hodnocení AKX. Místo uvedení: iF Design Gallery, Německo, Hannover, 24. 2. 2017 – 24. 2. 2017, iF Design
Award, 24. 2. 2017.
Ohlasy:
A'Design Award & Competition
https://competition.adesignaward.com/winners.php
https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=66624
https://red-dot-21.com/de/p/designprodukte/buero/buerotische/the-smart/
Obr. č. 15 The Smart Office Desk
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Novague, P.: Předsíňová sestava VENTUM
Realizovaný design
Netradiční profesionální design, jednoduchá konstrukce, využití přírodních materiálů - dubová dýha a dubový
masiv, příjemná barevná kombinace přírodní dřeviny a dobře udržovatelné základní plochy z laminodesky v šedém
odstínu, kvalitní zpracování. Smysl i pro ten nejmenší detail vyvolal v mnoha milovnících moderního designu touhu
po naprosté dokonalosti interiéru. Jednoduchý, ale nápaditý design. Kvalitu řešení ocenila mimo jiné odborná porota
na brněnském veletrhu Mobitex 2018 cenou za progresivní design i Svaz českých a moravských výrobních družstev
oceněním Inovace VD 2018.
Kód hodnocení BKX. Místo uvedení: Mobitex (Dřevotvar družstvo, Pavilon F), 25. 4. – 28. 4. 2018
Ohlasy:
3. místo v kategorii progresivní design v soutěži Grand Prix Mobitex
http://www.drevotvar.cz/clanky-nove-predsine-ventum.html
https://www.bvv.cz/mobitex/grand-prix-mobitex/2018/prihlasene-exponaty/06-predsinova-sestava-ventum
https://www.bvv.cz/mobitex/grand-prix-mobitex/2018/ocenene-exponaty1/
Obr. č. 16 Předsíňová sestava VENTUM

Brychtová, A., Svoboda, J.: Akustické křeslo Soundie
Realizovaný design
Jasanová kostra kopírující tvar komolého kužele křesla Soundie je opatřena výplní z materiálů. Dukta® a vlněné
plsti. Díky této skladbě křeslo disponuje izolačními vlastnostmi, které lze uplatnit ve veřejných interiérech
se zvýšenou akustickou zátěží, a tím dopřát uživateli soukromí i na místech, jako jsou nákupní centra či hotelová
lobby. Inovativní je použití stavebního izolačního materiálu pro odhlučnění uživatele nábytku. Akustické vlastnosti
byly vědecky ověřeny.
Kód hodnocení: BKY, Uvedení: Mobitex 25. 4. – 28. 4. 2018
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Ohlasy:
Cena společnosti Design ATAK na Grand Prix Mobitex
https://www.bvv.cz/mobitex/grand-prix-mobitex/grand-prix-mobitex-2018-sekce-student/mendelova-univerzita-vbrne-gpm-2018/02-alexandra-brychtova-akusticke-kreslo-soundie/
http://www.drevmag.com/cs/vystavy/5467-1-misto-ve-studentske-sekci-souteze-grand-prix-mobitex-ziskalorechovy-stul
Obr. č. 17 Akustické křeslo Soundie

Zahradnická fakulta:
V roce 2019 bylo certifikováno celkem 32 děl vytvořených pracovníky fakulty v roce 2018, a to v segmentu
Architektura (28), Design/grafický design (1), Design/móda, textil, šperk (1) a Výtvarná umění (2). Jedno dílo získalo
hodnocení A, 9 bylo zařazeno do kategorie B, 20 do kategorie C a 2 do kategorie D. Fakulta dosahuje
nejvýznamnějších výsledků v segmentu Architektura/Krajinářská architektura, nejslabších v kategorii Výtvarná
umění.
Nejlépe hodnocení pracovníci:




Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. (Ústav biotechniky zeleně ZF, 913,5 bodů)
doc. Ing. Pavel Šimek, PhD. (Ústav biotechniky zeleně ZF, 613,4 bodů)
Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF, 400 bodů)

Nejlépe hodnocené výsledky (certifikované v roce 2019, výběr)
Šimek, P., Rudolfová, Z., Kovář, M. Obnova centrální části Královské obory v Praze
Realizace architektonického díla
Celková tříletá obnova centrální části královské obory Stromovky, bývalého dna rybníka, byla dokončena
v roce 2018. Zvolené krajinářské řešení reaguje na maximální možné výměry vodní plochy. Největší efekt však
spočívá ve zdůraznění tzv. pahorku s duby uprostřed královské obory – původní historický ostrov je znovu ostrovem
obklopeným vodou. Úprava dispozice vodních ploch a navázání na stávající kompozici parku na dně bývalého
rybníka, tzn. celkové koncepční řešení dna bývalého rybníka, vychází z historických souvislostí a současných
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potřeb. Výstavba nových vodních ploch je největším novým počinem ve Stromovce za posledních sto let.
Významným řešením je synergie uplatněných krajinářských principů a uplatněný management vodních ploch.
Kód hodnocení: AKY
Ohlasy:
Realizace uvedena v publikaci Praguescape/Současná krajinářská architektura ve veřejném prostoru Prahy
(+obr. na titl. straně). ISBN 978-80-88161-10-3.
Český rozhlas: 20. 10. 2016 06:50 Ranní úvaha Zdeňka Lukeše (4/5). Pražská Stromovka ožívá
V roce 2019 bylo dílu uděleno ocenění Park roku.
Obr. č. 18 Královská obora Stromovka v Praze po obnově

Krejčiřík, P., Drochytková, J., Šípošová, M., Vlčková, M., Dohnal, J. Navarov - revitalizace zámeckého areálu
Realizace architektonického díla
Obnova zámeckého areálu probíhala ve spolupráci s architektonickým ateliérem M3M s.r.o., který projektoval
obnovu stavební části. Zadáním bylo obnovit zámeckou zahradu na ploše asi 4 hektarů. Součástí areálu je
historická zahrada s barokním pavilonem. Nádvoří, kuchyňská zahrada, sad a výběh pro koně je řešen jako nový
návrh prostoru.
Kód hodnocení: BKY.
Ohlasy:
Finalista soutěže Grand Prix Obce architektů.

https://www.inspireli.com/cz/grandprix/detail/103
Obr. č. 19 Pohled do revitalizovaného prostoru zámecké zahrady v Navarově
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Martinek, J.: FLORA Olomouc, letní etapa - "Rozkvetlá léta"
Realizace výstavy (architektonické řešení)
V srpnu roku 2018 byla pro širokou zahradnickou veřejnost zrealizována hlavní expozice pavilonu A v rámci letní
etapy veletrhu FLORA Olomouc pod názvem Rozkvetlá léta. Expozice byla vytvořena v těsné spolupráci Výstaviště
Flora Olomouc, a.s. a Zahradnické fakulty. Návštěvníky čekala ve dnech 16.–19. 8. 2018 výstava květin plného
léta, cyklus odborných přednášek a prezentací a další bohatý doprovodný program. Celá výstava se nesla v duchu
oslav 60. výročí vzniku nejvýznamnějšího českého zahradnicky orientovaného výstaviště. V rámci celkového
architektonického řešení výstavy bylo realizováno celkem 6 tematicky zaměřených modulů, ve kterých se neotřelou
formou prezentovaly nejvýznamnější momenty vývoje výstaviště, svoji expozici měl i významný partner akce Unie
botanických zahrad a část expozice Vyznání růžím byla také věnovaná sortimentům řezaných růží. Specifikem celé
výstavy byl záměr "vtáhnout" návštěvníka do toku času a nabídnout mu v expozici dokonale zpracované detaily
k přemýšlení nad uplynulými šedesáti lety. Ideový návrh byl zpracováván v rámci předmětu Floristický ateliér 1
a Zahradnické výstavnictví. Na zpracování projektu a jeho realizaci se podíleli studenti Bc. Sebastian Loder
a Bc. Nina Loderová. Výstavu navštívilo okolo 20 tisíc diváků.
Kód hodnocení: BKZ, Místo uvedení: FLORA Olomouc, pavilon A, 16. 8. – 19. 8. 2018
Ohlasy:
https://www.flora-ol.cz/akce/flora-olomouc-2018-letni-etapa-2
https://www.flora-ol.cz/novinky/letni-etapou-pokracovaly-oslavy-60-vyroci-vystaviste-flora-olomouc
https://www.bydleni12.cz/20-tisic-lidi-oslavilo-60-vyroci-flory-olomouc/
Obr. č. 20 Část expozice s názvem Exotická léta inspirovaný skleníkem a zahrnující vybrané exponáty
z partnerských botanických zahrad ČR
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Nejvýznamnější umělecká tvorba mimo RUV
Botanická zahrada a arboretum MENDELU (dále jen BZA)
Výstavy a prohlídky veřejnosti
Víkend v zahradě - Kvetoucí orchideje (23.–25. 2.)
Brány BZA se otevřely poprvé v únoru, aby 2 229 platícím návštěvníkům zpřístupnily areál skleníků s kvetoucími
orchidejemi.
Víkend v zahradě - Jaro v zahradě (6.–7. 4.)
Celkem 560 platících návštěvníků si mohlo prohlédnout jarně naladěný areál BZA s kvetoucími cibulovinami a keři.

Iris (24.–27. 5.)
Tradiční výstava kosatců přivítala 935 platících návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout aranžmá v hale hlavní
budovy, více než tři stovky kvetoucích kultivarů na záhonech a množství kvetoucích trvalek a keřů v celé zahradě.

Land Art (6.–20. 6.)
V areálu BZA proběhla v pořadí již čtrnáctá výstava studentských prací, v roce 2019 navíc u příležitosti stých oslav
Ústavu nábytku, designu a bydlení (LDF).

Barvy podzimu (4.–7. 10.)
Na podzim obdivovalo 644 platících návštěvníků květinová aranžmá ve výstavní hale a poté shlédlo barvící se
krásu keřů, stromů i trvalek v areálu botanické zahrady a arboreta.
Obr. č. 21 Výstava kosatců u příležitosti 100. výročí založení MENDELU

,
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2.9 Konference pořádané univerzitou
Agronomická fakulta
V roce 2019 fakulta organizovala již 26. ročník mezinárodní vědecké konference MendelNet. Tato konference je
primárně určena k prezentaci výsledků tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů, má soutěžní
charakter, a u příspěvků je mimo jiné hodnocena odborná úroveň prezentované problematiky. Konference
se na fakultě konala ve dnech 6. a 7. 11. Na konferenci se registrovalo celkem 161 účastníků, z toho
19 ze zahraničí. Prezentováno bylo 126 příspěvků. Sborník fulltextových příspěvků byl v závěru roku odeslán
k evaluaci společnosti Clarivate Analytics pro zařazení do databáze WoS (CPCI). Jména vítězů sekcí jsou
zveřejněna na www stránkách mendelnet.cz.
Lesnická a dřevařská fakulta
Fakulta každoročně pořádá celou řadu odborně zaměřených konferencí. Některé z nich si drží dlouhodobou tradici,
jako např. studentská konference SilvaNet-WoodNet. Konference proběhla dne 29. 11. 2019 ve třech sekcích
zároveň; v každé sekci byly práce hodnoceny odbornou porotou.
Ve dnech 18.–19. 9. uspořádala fakulta konferenci Význam historie pro lesnictví s ohlédnutím za 100 léty lesnického
vzdělávání v Brně. Na 80 účastníků se sešlo ve Křtinách, aby diskutovali ohistorii, současných problémech i vizích
lesnického oboru a současně v praxi zhlédli výsledky příkladné práce lesníků ve Školním lesním podniku Masarykův
les Křtiny, to vše v rámci oslav 100. výročí založení Vysoké školy zemědělské v Brně, dnešní Mendelovy univerzity
v Brně. Konferenci zahájil současný děkan Lesnické a dřevařské fakulty prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, celou
konferenci následně řídil prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D., který také přednesl plenární přednášku o historii
Lesnické a dřevařské fakulty a významných osobnostech, které pro lesnictví a vysokoškolské lesnické vzdělání
na území současné České republiky položili základy. Konferenci doprovázela v pořadí již 3. Jubilejní exkurze,
konaná do školního lesního statku po trase z let 1929 a 1979, kterou zahájili v lese prorektor doc. Ing. Martin
Klimánek, Ph.D. a ředitel ŠLP doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška; organizace se ujal pracovník ŠLP Ing. Lumír Dobrovolný,
Ph.D.
Ve dnech 9.–13. září 2019 proběhla na půdě Mendelovy univerzity v Brně jubilejní 20. světová dendrochronologická
konference EuroDendro 2019 k oslavě stoletého výročí univerzity. Konference se konala pod záštitou ministra
zemědělství České republiky Ing. Miroslava Tomana, CSc. Zúčastnilo se jí přes sto dvacet účastníků pocházejících
z 34 zemí z Evropy, Asie, Afriky, Austrálie, Severní a Jižní Ameriky. Účastníci prezentovali výsledky svých výzkumů,
zejména z oblasti dendrochronologických analýz a jejich aplikací v klimatologii, archeologii, ekologii, geologii
a environmentálních vědách. Mimo hlavní vědecký program bylo cílem pořadatelů prezentovat účastníkům
konference historii a kulturu České republiky, a to díky exkurzi do historického centra města Brna, Lednickovaltického areálu a závěrečnému společenskému večeru s prezentací tradiční české a moravské lidové kultury.
Obr. č. 22 Konference Význam historie pro lesnictví s ohlédnutím za 100 léty lesnického vzdělávání v Brně
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Provozně ekonomická fakulta
Fakulta organizovala celkem 5 mezinárodních konferencí. Tradičně nejvýznamnější akcí byla konference Firma
a konkurenční prostředí, jejíž 22. ročník se konal v termínu 21.–22. 3. 2019. Hlavními řečníky byli prof. Eva Mörk
z Uppsala University ve Švédsku a členka komise Nobelovy pamětní ceny za ekonomii, Dr. Botond Koszegi
z Central European University v Maďarsku a prof. Steve Yamarik z California State University v USA, kteří
diskutovali otázky sociálních nerovností v souvislosti s tvorbou kapitálu, dopad kulturních institucí na mezinárodní
obchod a dopady hospodářsko-politických regulací. Prezentováno bylo celkem 87 vědeckých článků zaměřených
na problematiku ekonomie a managementu, financí, veřejného sektoru, podnikové ekonomiky a informačních
a komunikačních technologií. Vybrané výsledky byly publikovány v v časopisech Finance a úvěr (indexován
v databázi WoS), Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (indexován v databázi
Scopus) a časopise Journal of Business Science and Technology (indexován v databázi RePEc).
V březnu (28.–29. 3. 2019) byl uspořádán workshop pro všechny studenty, výzkumníky, programátory a analytiky
zajímajícími se o prostorová data, mapové portály, a software GIS Hackathon.
V květnu navštívili fakultu přední ekonomové zabývající se otázkami evropské integrace, a diskutovali nejen náklady
a přínosy zavedení společné měny, ale také problémy migrace, fiskální politiky EU a dalších regulací. Mezinárodní
konference Euro at 20: Past, Present and Future se konala 16.–17. 5. 2019.
V září (11.–13. 9. 2019) fakulta organizovala spolu s Českou společností ekonomickou a Slovenskou ekonomickou
asociací konferenci u příležitosti výročí 30 let obnovení tržního hospodářství v zemích Visegrádské čtyřky. Hlavními
řečníky byli Paul De Grauwe z London School of Economics a Ľuboš Pástor z Národní banky Slovenska, který je
také profesorem financí na University of Chicago. Paul De Grauwe ve své přednášce vyzdvihl otázky definice
inflačních cílů centrálních bank vyspělých zemí ve světle převládající nízké inflace a nízkých úrokových sazeb.
Na základě svých empirických výsledků doporučil cílovat inflaci v rozmezí 3 - 4 %. Ľuboš Pástor se věnoval otázkám
globalizace a nárůstu populismu, jeho ekonomickým dopadům i motivům v souvislostech s událostmi posledního
desetiletí, jako je brexit a výsledky amerických prezidentských voleb. Současné výzvy evropské ekonomické
integrace diskutovali Marek Mora (viceguvernér ČNB), Anna Trzecińska (viceprezidentka Národní banky Polska),
Szabolcs Fazakas (poradce maďarského premiéra) a Ľuboš Pástor. V panelové diskusi, kterou moderoval Paul
De Grauwe, zazněla témata jako konvergence, konkurenceschopnost Evropy ve srovnání s USA a Čínou, brexit,
dopady demografických změn a migrace, kvalita institucí či aktuální výzvy pro měnovou politiku eurozóny. Účastníci
debaty se shodli, že pro udržení stability a míru v Evropě je důležitá ekonomická prosperita. Na konferenci bylo
prezentováno více než 100 vědeckých studií od 211 autorů z více než 100 institucí a 20 zemí světa. Diskutovány
byly téměř všechny oblasti ekonomie, od historie ekonomického myšlení, financí a behaviorální ekonomie až
po měnovou a fiskální politiku, trh práce, finanční stabilitu, zdravotnictví a vzdělávání.
Tradiční konference pro studenty doktorských studijních programů PEFnet navštívili v termínu 28. 11. 2019
účastníci nejen z České republiky a Slovenska, ale také z Německa, Rakouska, Polska, Litvy či z Ghany.
Obr. č. 23 Konference u příležitosti výročí 30 let obnovení tržního hospodářství v zemích Visegrádské čtyřky
- Anna Trzecińska (viceprezidentka Národní banky Polska), Ľuboš Pástor (University of Chicago), Szabolcs
Fazakas (poradce maďarského premiéra) a Marek Mora (viceguvernér ČNB) v panelové diskusi
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Zahradnická fakulta
Fakulta se každoročně podílí na organizaci řady konferencí na národní i mezinárodní úrovni. V následujícím
přehledu je uvedena stručná charakteristika akcí realizovaných v roce 2019.
Nejvýznamnější akcí na mezinárodní úrovni byla konference 3rd Annual Conference of the EuroXanth COST
Action: Integrating Science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe, kterou
pořádal Ústav Mendeleum. Tato akce proběhla pod záštitou evropské akce COST „Integrating science
on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe“. Na konferenci bylo přítomno více jak
90 účastníků, a sloužila jako platforma pro výměnu znalostí a sdílení dat ohledně Xanthomonadaceae.
Dne 14. 10. 2019 se konala konference Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2019. Cílem
byla prezentace aktuálních výsledků disertačních prací studentů doktorských programů, které přinášejí kromě
nových poznatků také zvýšení obecného povědomí o výzkumných aktivitách realizovaných na jednotlivých
ústavech fakulty. Vedle přednesu referátů v průběhu plenárního jednání byla součástí celé akce bohatá posterová
prezentace.
Ve dnech 23.–24. 10. 2019 se uskutečnila oborově zaměřená konference s mezinárodní účastí Rostliny v suchých
oblastech a klimatická změna. Měla za cíl prezentovat nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu, souvisejícího
s problematikou reakcí rostlin na měnící se stanovištní podmínky či moderních přípravků a pomocných půdních
látek. Jsou to především periody sucha a výkyvy teplot, tj. faktory, které mají komplexní vliv na ostatní parametry
prostředí a ovlivňují kvalitu vývoje rostlin. Příspěvky v odborných sekcích byly tematicky zaměřeny na oblast
zahradnictví, zemědělství, lesnictví a bioklimatologie.
Obr. č. 24 3rd Annual Conference of the EuroXanth COST Action:
on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe

Integrating

Science

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Byla organizována konference RESPO (Region v rozvoji společnosti). Proběhla ve dnech 10.–11. října 2019
v prostorách fakulty. Její dvoudenní průběh byl doplněn o komentované návštěvy Arboreta MENDELU (včetně
noční prohlídky arboreta a skleníků s cennou expozicí orchidejí a tilandsií) a o terénní výjezd do areálu ŠLP Křtiny
Masarykův les. Oborného výkladu z oblasti územního rozvoje Moravského krasu a jeho povodí se ujal ředitel CHKO
Moravský Kras Dr. Štefka. V okolí jeskyní Býčí skála, Kostelík a Jáchymka ve Křtinském a Josefovském údolí byly
podány informace místními speleology a geology. Na plenárních přednáškách byla prezentována témata týkající
se regionálního rozvoje nejenom českými přednášejícími, ale také zahraničními hosty z Polska, Francie, Slovinska
a dalších zemí. Je žádáno o zařazení sborníku z této konference do databáze Web of Science Core Collection.
Tento sborník obsahuje celkem 41 příspěvků, které pochází od účastníků především z evropského regionu.
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Významným způsobem se fakulta podílela na organizování Týdne pro Amazonii (14.–18. 10. 2019). Dne 16. 10.
2019 byly v aule zajištěny přednášky zabývající se dopady deforestace Amazonského pralesa v oblastech
sociálních, ekonomických a environmentálních problémů.
Ve dnech 23.–24. 4. 2019 byla organizovaná International Conference on Challenges in Academia and Politics
(ICCAP) za účasti odborníků z Číny, Indie a z Evropského parlamentu.
Ve dnech 12. 7. – 2. 8. 2019 zorganizovala fakulta letní školu pro účastníky z Číny Understanding Innovative
Potential of Central Europe: The Region’s Economic, Political, and Cultural Environment. Letní školy se zúčastnilo
26 studentů a akademiků, přičemž přednášejícími byli pro studenty letní školy akademičtí pracovníci z FRRMS
a PEF MENDELU.
Institut celoživotního vzdělávání
Ve dnech 17.–18. 9. pořádal vysokoškolský ústav 11. ročník Mezinárodní vědecké konference celoživotního
vzdělávání ICOLLE 2019 – Udržitelnost ve vzdělávání – minulost, současnost a budoucnost? (International
Scientific Conference of Lifelong Education – Sustainability in Education – Past, Present and Future?). Cílem bylo
zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním z pohledu
empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Mezi hlavní
témata, kterým se účastníci konference věnovali, patřila například problematika vzdělávání na vysokých a středních
školách, rozvoji sociálních a profesních kompetencí, vzdělávání studentů se specifickými potřebami a inkluzivní
vzdělávání, či další profesní vzdělávání a vzdělávání seniorů. Celkově se konference zúčastnilo 80 účastníků a bylo
předneseno 57 příspěvků.
Obr. č. 25 Konference ICOLLE 2019
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Tabulka č. 24 Konference pořádané univerzitou v roce 2019
Pořadatel
a garant
AF

Název akce
Animal Breeding 2019

Termín konání
6. 2. 2019

MENDELINFO 2019

AF

27. 2. 2019

Ingrovy dny 2019

AF

6.–7. 3. 2019

MendelAgro-Fórum

AF

7. 6. 2019

MENDELAGRO 2019
Stroje a zařízení v technologiích zemědělství a odpadového
hospodářství – ubíráme se správným směrem?
Polní den Slunečník

AF

13. 6. 2019

AF

26.–27. 6. 2019

AF

22. 8. 2019

MendelFarm - víceleté pícniny a travní porosty v suchých oblastech
Polní den čiroku - ČIROK – alternativní plodina pro suché a méně
úrodné půdy
100. výročí založení Zoologického ústavu na Mendelově univerzitě
v Brně
Setkání Centra experimentální biologie rostlin
Plant Developmental and Production Biology under Global Climate
Change
L. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit
a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel
a spalovacích motorů – KOKA 2019
Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic

AF

27. 8. 2019

AF

4. 9. 2019

AF

5. 9. 2019

AF

5.–6. 9. 2019

AF

9.–11. 9. 2019

AF

11.–13. 9. 2019

AF

17. 9. 2019

70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně
MendelFarm - hospodaření na půdě a využitím technologií precizního
zemědělství
Větrná eroze v podmínkách jižní Moravy

AF

18.–19. 9. 2019

AF

18. 9. 2019

AF

19. 9. 2019

MendelFarm – Meziplodiny při hospodaření na orné půdě

AF

25. 9. 2019

Role víceletých pícnin a travních porostů v současném zemědělství

AF

2. 10. 2019

2. Pícninářské dny v Žabčicích

AF

2. 10. 2019

Účinnost desinfekcí pro koupele končetin

AF

8. 10. 2019

MendelFarm – Jak pečovat o půdu v různých systémech hospodaření?

AF

9. 10. 2019

Dopady klimatické změny na české zemědělství

AF

17. 10. 2019

Molecules of Life

AF

1. 11. 2019

MendelNet

AF

6.–7. 11. 2019

Seminář Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR

AF

8. 11. 2019

Den otevřených dveří – MendelFarm – „Čirok ve výživě zvířat“

AF

14. 11. 2019

Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů

AF

18. 11. 2019

Co můžeme očekávat od agrolesnictví v ČR

AF

20. 11. 2019

Zimní škola greenkeeperů

AF

4.–5. 12. 2019

Právo v praxi krajinného inženýra IV

LDF

15. 2. 2019

Regionální kolo YPEF Brno 2019

LDF

24. 4. 2019

Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce
Ekonomická životaschopnost lesnicko-dřevařského sektoru
v novodobých podmínkách
Význam historie pro lesnictví s ohlédnutím za 100 lety lesnického
vzdělávání v Brně
Dragon trees - tertiary relicts in current reality

LDF

13.–15. 5. 2019

LDF

27.–29. 6. 2019

LDF

11. 7. 2019

LDF

5.–8. 9. 2019

The EuroDendro
Vliv kůrovcové kalamity na ekonomiku lesa v kontextu znalecké
a poradenské činnosti - konference (62 osob)
Lesnický podvečer - Podzim s kůrovcem I.

LDF

9.–13. 9. 2019

LDF

10. 9. 2019

LDF

29. 10. 2019

72

Pořadatel
a garant

Název akce
QUO VADIS lesnictví V. - Kam kráčí hospodářské úpravnictví
a lesnická legislativa? - konference (70 osob)
S-TROM OPEN FORUM Mitigace a adaptace v hospodaření
s dřevinnými porosty – východiska, současný stav realizace, blízké
výhledy
Lesnický podvečer - Podzim s kůrovcem II.
Inovace v lesnictví pro zvýšení biologické rozmanitosti a biologické
bezpečnosti / Innovation in Forestry for Biodiversity and Biosecurity
SilvaNet – WoodNet

Termín konání

LDF

31. 10. 2019

LDF

4.–6. 11. 2019

LDF

19. 11. 2019

LDF

19. 11. 2019

LDF

29. 11. 2019

Lesnický podvečer - Podzim s kůrovcem III.

LDF

3. 12. 2019

Enterprise and Competitive Environment (ECE 2019)

PEF

21.–22. 3. 2019

GIS Hackathon

PEF

28.–29. 3. 2019

Euro At 20: Past, Present and Future

PEF

16.–17. 5. 2019

Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting

PEF

11.–13. 9. 2019

PEFnet 2019
Konference s mezinárodní účastí:
3rd Annual Conference of the EuroXanth COST Action: Integrating
Science on Xanthomonadaceae
for integrated plant disease management in Europe
Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2019
Konference s mezinárodní účastí:
Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna
Projektcon 2019, 3. ročník

PEF

28. 11. 2019

ZF

9.–11. 9. 2019

ZF

14. 10. 2020

ZF

23.–24. 10. 2019

FRRMS

3. 4. 2019

10th Anniversary VIP Conference

FRRMS

5. 4. 2019

Region v rozvoji společnosti 2019 (RESPO 2019), 10. ročník

FRRMS

10.–11. 10. 2019

ICV

17.–18. 9. 2019

ICOLLE 2019
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3 Infrastruktura univerzity
K tvůrčí činnosti neodmyslitelně patří přístrojové vybavení a zázemí. Prioritním cílem Mendelovy univerzity v Brně
není jen zajištovat potřebné instrumenty s výhledem na jejich obnovu, ale především jejich nákupem pokrývat co
největší potřebu uživatelů - vědců napříč obory a vědeckými zaměřeními. Cílem této snahy má být vytvoření
virtuální sítě přístrojů, které mohou sloužit jako základna pro ambiciózní výzkumné projekty.
Agronomická fakulta
K největším a nejvýznamnějším investicím do excelentního vybavení pracovišť podporujícího infrastrukturu VaV
na fakultě patří zejména nákup hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením pro výzkum v oblasti proteomiky,
který byl pořízen v Ústavu molekulární biologie a radiobiologie. Toto zařízení je využíváno především pro identifikaci
a kvantifikaci širokého spektra biomolekul (od metabolitů, přes lipidy až po proteiny) v rámci studia odpovědí rostlin
ke stresovým faktorům vnějšího prostředí, které je předmětem projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738
Centrum experimentální biologie rostlin.
Další nové rozsáhlejší přístrojové vybavení bylo zakoupeno Ústavem morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, a to
rotační mikrotom HistoCore BIOCUT, který slouží k přípravě tenkých řezů různých tkání a orgánů, ze kterých jsou
následně zhotoveny histologické preparáty. CO 2 inkubátor Binder je nezbytný pro kultivaci buněk a na ústavu je
využíván pro kultivaci leukocytů, především dendritických buněk. Invertovaný fluorescenční mikroskop Labomed
TCM400 je významný nástroj při kontrole buněk během kultivace a používá se pro fluorescenční značení buněk,
především povrchových receptorů. Kamera pro fluorescenční mikroskop Olympus BX51 slouží k zobrazování
a záznamu fluorescenčně značených buněk a jejich jednotlivých částí. Cycler Biometra TRIO 48 provádí rychlé
cyklické změny teploty, které cyklicky působí denaturaci DNA, navázání primerů na oba řetězce denaturované DNA
a dostavění komplementárních řetězců. Je unikátní svými třemi nezávislými bloky a rychlostí ohřevu bloků.
Další nakoupené investice slouží především pro přípravu a zpracování laboratorních vzorků, sterilizaci či pro výuku
a s ní související vědeckou činnost.
Lesnická a dřevařská fakulta
Potřeba neustálého rozvoje výzkumné infrastruktury je pro vědecko-výzkumnou činnost fakulty nezbytná.
Pořizování excelentního a moderního přístrojového vybavení je vázáno zejména na finanční zdroje grantových
prostředků. V roce 2019 bylo pořízeno na ústavech fakulty několik desítek nových přístrojů, např. komora na umělé
stárnutí materiálu, přístroj pro elementární analýzu, přístroj pro frakcionaci uhlíku, přístroj na mapování v krajině
GNSS, přístroj pro měření fluorescence, přístroj pro měření vodního potenciálu, chladicí inkubátor a další.
Obr. č. 26 Rentgenový měřič hustotního profilu
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Provozně ekonomická fakulta
Při tvorbě výsledků tvůrčí činnosti, a to zejména při řízených experimentech, jsou na fakultě využívány
specializované laboratoře:










Síťová laboratoř je vybavená síťovými prvky pro výuku a experimenty v oblasti přenosu dat, tj. směrování
a přepínání, WiFi sítí, dále pak také v oblasti síťové bezpečnosti a IP a videotelefonie.
Laboratoř virtuální reality obsahuje zařízení pro zpracování obrazu a vizualizaci komplexních jevů, především
stereoskopická (3D) projekce.
Laboratoř inteligentních systémů je koncipována tak, aby podporovala výuku v předmětech, jejichžž náplň
zasahuje do témat umělé inteligence, robotiky a řídicí, regulační a automatizační techniky. Mimo to slouží jako
zázemí studentské robotické soutěže EuRobot a přípravě individuálních a závěrečných prací.
Eyetrackingová laboratoř sloužící pro výzkum chování spotřebitelů, konkrétně pro záznam pohybu očí
a získání dat využitelných pro testování a optimalizaci různých vizuálních materiálů, a to nejen v oblasti
marketingu.
Finanční laboratoř poskytující přístup do mikroekonomických databází umožňuje provádět pokročilé finanční
analýzy na reálných datech podniků a finančních institucí, simulace chování kapitálových trhů včetně valuace
společností, predikce jejich budoucího vývoje, návrhy optimální kapitálové struktury, optimalizace portfolií či
predikce budoucích hodnot konkrétních nástrojů kapitálového trhu.
Všechny zmíněné laboratoře podporují nejen výzkumnou činnost akademických pracovníků, ale výrazně
pomáhají také při zapojení studentů a mladých vědeckých pracovníků do tvůrčí činnosti fakulty.

Obr. č. 27 Vývoj systémů řízení kolejových vozidel na Provozně ekonomické fakultě

Zahradnická fakulta
K tvůrčí činnosti neodmyslitelně patří přístrojové vybavení a zázemí. Prioritním cílem fakulty není jen snaha
zajištovat potřebné instrumentální vybavení s výhledem na jeho obnovu, ale především ve vazbě na potřeby
uživatelů - vědců napříč vědeckými zaměřeními, kterým mohou sloužit jako základna pro ambiciózní výzkumné
projekty a zajištění výzkumné excelence. Rozvoj vědecko-výzkumných aktivit je realizován a rozvíjen využitím
rozsáhlých sbírek rostlin a uznaných genofondů ovoce, révy vinné, zeleniny, léčivých a okrasných rostlin.
V roce 2019 dobudovány a modernizovány laboratorní prostory, včetně a pořizování excelentního přístrojového
vybavení s finančním krytím z projektů operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Klíčovým
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principem tohoto programu je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné
společnosti, který je podporován intervencemi v rámci jednotlivých prioritních os.
V roce 2019 byly pořízeny přístrojové investice v celkovém objemu finančních prostředků 22,986 mil. Kč.
K nejvýznamnějším investičním položkám patří chromatografická instrumentace LC-MS (4,997 mil. Kč), která slouží
k analýze vybraných komponent v ovoci, zelenině a potravinách. Dále fluorescenční mikroskop (5,082 mil. Kč)
sloužící k mikroskopování vzorků. Z dalších přístrojů lze jako příklad uvést Analyzátor plynů v rostlinách (1,369 mil.
Kč), kultivační box (1,725 mil. Kč), anebo autokláv in vitro laboratoře (2,481 mil. Kč).
V rámci výzev OP VVV byla/je fakulta zapojena do následujících projektů:


Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně









Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců
Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi
Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně
Rozvoj studijního prostředí - Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně
Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
V roce 2019 nebylo pořízeno na FRRMS žádné excelentní přístrojové vybavení.
Institut celoživotního vzdělávání
ICV nedisponuje přístrojovým vybavení určeným k vědecko-výzkumné činnosti.,
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3.1 Vědecko-výzkumná infrastruktura – excelentní přístrojové vybavení
Tabulka č. 25 Přístrojové vybavení v hodnotě nad 40 tis. Kč
Název přístroje

Fakulta
/ ICV

Ústav

Rotační mikrotom HistoCore BIOCUT
Autokláv Systec
CO2 inkubátor Binder
Invertovaný fluorescenční mikroskop Labomed TCM400
Kamera pro fluoresnečního mikroskop Olympus BX51
Stolní chlazená odstředivka Hermle
Cycler Biometra TRIO 48
Luminometr CYT5M**
Trinokulární mikroskop s kamerou
Rybářský simulátor
Veterinární analyzátor
Laboratorní mikroskop s přímým osvětlením
Hlubokomrazící box
Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením pro proteomiku
Stolní chlazená centrifuga
FarmBot
Trenažer inseminační - prasnice Suzy
Pristroj pro elementarni analyzu
Pristroj pro frakcionaci uhliku
Spektrofotometricky a fluorescencni reader
Dron DJI
PolyPen RP 400 NIR
Přístroj na mapování v krajině GNSS
Přístroj pro měření fluorescence

AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF
AF/PEF
AF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF

223
223
223
223
223
223
223
224
224
224
224
224
225
225
225
227
235
413
413
413
414
414
414
414

Pořizovací
cena (v tis.
Kč)
350
393
182
300
180
235
195
1 297
139
96
121
139
242
31 523
148
60
157
1 959
1 718
640
181
112
104
2 221

Přístroj pro měření vodního potenciálu

LDF

414

147

Přístroj pro měření vodního potenciálu
Přístrojové vybavení pro terénní měření
Scholandrova tlaková komora
Vybavení pro monitoring teploty
Z-Meter IV
Polní CBR ‐ Zařízení pro měření polní hodnoty CBR
LDD ‐ lehká dynamická deska
Multi 350i (3 ks)
Osazení terénních hydrologických aparatur ‐ klimatická stanička
a automatizované měření průtoků
Hydrometrická vrtule (2 ks)
Automatizace smykového stroje ‐software pro řízení smykového
stroje
Dron DJI
Zařízení pro clonové nanášení
Stolní UV vytvrzovací tunel
Komora na umělé stárnutí
Rentgenový měřič hustotního profilu
Pásová pila
Přístroj Genesis HBM
Ruční dlabačka
Stříkací box
Stříkací zařízení

LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF

414
414
414
414
414
422
422
422

105
1 104
160
150
77
240
126
345

LDF

422

70

LDF

422

287

LDF

422

349

LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF

429
442
442
443
443
443
443
443
443
443

76
504
173
500
967
112
543
73
556
235
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Název přístroje
Toušťkovací frézka D963
Homogenizér
Chladicí inkubátor
Audiovizuální systém
Monitory pro učebnu Q35
Řídicí PC s 21 počítači pro studenty
Elektroencefalograf vč. příslušenství
Analyzátor plynu
Hyperspektrální kamera vč. příslušenství
Hyperspektrání kamery
Měřič elektromagnetického smogu
Mobilní robotická vývojová platforma BREACH
Osvětlovače s příslušenstvím
Průmyslové robotické rameno pro výuku
Sada upnek a CCS kontrolér pro RGB světla
Sestava automatizační techniky laboratoře ústavu
Stanice kolaborativních robotických ramen vč. příslušenství
Strojové vidění
SW - Code Creator
SW - licence LabView
SW Imotions
Prezentační systém Q24
Prezentační systém Q31
Databáze ORBIS
SW - Maintenance IBM SPSS Statistics
SW - MAXQDA
Colorimetr-chromametr Minolta
Hlubokomrazicí box
Chladírna
Motorizace stereomikroskopu Zeiss
Spektrofotometr
Analyzační box
Kalorimetrická aparatura
Systém měření prachových částic
Analyzátor plynů v rostlinách
Box s řízeným klimatem
Fluorescenční mikroskop
Kultivační box
Mikrovlnný rozklad
Planimetr
Zařízení pro úpravu vody s přísl.
Detektor refraktometru
Systém měření plynů
Vakuová balička
Kapalinový chromatograf
Laserový výškoměr s dálkoměrem
Autokláv in vitro laboratoře
Biohazard box
Destičkový reader
Laminární box

Fakulta
/ ICV

Ústav

LDF
LDF
LDF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF

443
424
424
111
111
111
115
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
117
118
118
172
172
172
551
551
551
551
551
552
552
552
553
553
553
553
553
553
553
555
555
555
556
562
571
571
571
571

V r. 2019 FRRMS ani ICV žádné vědecko-výzkumné vybavení v hodnotě nad 40 tis. Kč nepořizovaly.
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Pořizovací
cena (v tis.
Kč)
326
210
162
1 571
290
387
1 362
106
577
494
93
563
363
499
85
463
1 686
419
174
122
136
163
97
922
68
209
266
119
943
315
264
232
1 095
213
1 369
1 394
5 082
1 725
465
202
60
208
73
89
4 997
68
2 481
313
853
160

4 Informační zabezpečení vědy a výzkumu
Informační infrastruktura
Kvalitní informační zabezpečení je v souladu se strategickými záměry univerzity, respektuje potřeby a požadavky
celé akademické obce. Cílem je zabezpečit dostupnost vědeckých informačních zdrojů, jejich efektivní využívání,
a vytvořit tak podmínky pro kvalitní vědeckou práci, zvýšení publikační činnosti a širšího zapojení do mezinárodní
výzkumné spolupráce.
Informační podporu a zpřístupňování klasických tištěných i elektronických informačních zdrojů zabezpečuje Ústav
vědecko-pedagogických informací a služeb (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, podpoře Open Access
publikování.
Poskytované služby je možno v současnosti rozdělit do dvou hlavních skupin. Služby související s klasickým
tištěným fondem a služby poskytované virtuálně, které mají vazbu na elektronické knihy, časopisy a databáze.
Využití elektronických informačních zdrojů, měřítkem je počet stažených plných textů (242 tis.), převyšuje využití
tištěného fondu (97 tis. výpůjček), nicméně tištěný fond stále slouží jako základ pro vzdělávací proces.
V roce 2019 se výrazně zvýšil počet dostupných předplácených elektronických knih (více než 195 tisíc titulů)
a elektronických časopisů (56 tis.), což souvisí s rozšířením spektra přístupných elektronických informačních zdrojů.
Do fondu knihovny se podle platných knihovnických pravidel počítají pouze natrvalo nakoupené dokumenty. Fond
knihovny k 31. 12. 2019 obsahoval 442 520 knihovních jednotek, z toho 7 849 titulů v elektronické podobě. Přírůstek
činil 5 699 knihovních jednotek, z toho 870 elektronických knih, úbytek 5 789 knihovních jednotek. Počet aktivních
čtenářů dosáhl počtu 7 882, zhruba stejně jako v předchozím roce. Každý čtenář si domů odnesl průměrně 6 knih
(46 732 prvních výpůjček), každou výpůjčku si alespoň jednou prodloužil (43 595 prolongací). Pracovník či student
univerzity si z elektronických zdrojů nejméně 2x měsíčně stáhl plný text.
Počet knižních svazků ve volném výběru je 73 239, jsou řazeny podle oborového třídění.
Na zajištění informační infrastruktury bylo z rozpočtu univerzity podle SAP v roce 2019 (2018/2017) vynaloženo
10 451 tis. Kč v tomto členění:
Časopisy
Knihy
Elektronické informační zdroje
Celkem 2019 (2018 / 2017)

4 331
1 234
4 519
10 451

(4 331 / 4 621) tis. Kč
(2 759 / 1 375) tis. Kč
(4 431 / 2 256) tis. Kč
(11 521 / 8 252) tis. Kč

Knihovní fond je průběžně doplňován především nákupem, interními povinnými výtisky z univerzitního
Vydavatelství, výměnou za vědecké publikace a dary soukromých osob.
Pro samostatnou práci a samostudium je v sedmi studovnách k dispozici celkem 410 studijních míst
(20,63 studentů/místo), z toho je 166 vybaveno počítačem, dalších 35 studijních míst má pevné připojení k síti.
Prostory knihovny a studoven jsou pokryty bezdrátovou sítí.
Elektronické informační zdroje jsou dostupné na všech počítačích univerzity včetně detašovaných pracovišť.
V souladu s licenčními podmínkami je do databází umožněn zabezpečený vzdálený přístup přes proxyserver, VPN
nebo institucionální přihlášení (shibboleth). Většina zdrojů je implementována do jednoho vyhledávacího prostředí
EBSCO Discovery Service (EDS). Seznam dostupných knih a časopisů obsahuje elektronická knihovna časopisů
a knih „Online publikace od A do Z“.
V roce 2019 byly dostupné tyto skupiny zdrojů:
a) plné texty časopisů: American Chemical Society Journals, Royal Society of Chemistry Gold (od 2019), BioOne
1 a 2, Cambridge Journals Online, Elsevier Science Direct Freedom Collection, JSTOR, Oxford Journals Archive,
Oxford Journals STM, SpringerLink Journals, Taylor & Francis Journals Business & Economics, Taylor & Francis
Journals STM, Wiley Online Library, DeGruyter eJournal STM Package (od 2019). Z více než 56 tisíc časopisů je
22 396 titulů zpřístupněných s finanční spoluúčastí univerzity, 34 161 je dostupných v Open Access;
b) databáze používané pro hodnocení vědy a výzkumu: Web of Science Core Collection, Journal Citation Report,
SCOPUS, InCites;
c) oborové databáze: Business Source Ultimate, EconLit with Full Text, Environment Complete, ERIC, GreenFILE,
ProQuest Central, Regional Business News, BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index,
SciELO Citation Index, MEDLINE, Zoological Records, CAB Abstracts a CAB Abstracts Archive, Food Science and
Technology Abstracts, Beck-online, ASPI;
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d) plnotextové zdroje (bez časopisů): Academic Source Ultimate, Proquest Central, CABI Compendia (Animal
Health and Production Compendium, Aquaculture Compendium, Crop Protection Compendium, Forestry
Compendium, Invasive Species Compendium), OECD iLibrary, FOODnetBase a Nutrition and Food Sciences
Database;
e) elektronické knihy: Využívají se dva způsoby přístupu 1) nákup do trvalého vlastnictví, kdy jsou katalogizovány
v knihovním katalogu (7 849 titulů) nebo 2) předplácené kolekce s přístupem po dobu předplatného (195 tisíc titulů),
tituly jsou zahrnuty do elektronické knihovny Online publikace od A do Z. Jsou to například o kolekce Springer
Computer Science Library, Springer Lecture Notes in Mathematics, Academic Complet (dříve ebrary). Do katalogu
knihovny i do elektronické knihovny je přístup z jednoho rozcestníku.
Od roku 2018 využívá univerzita pro zajištění přístupu do databází Národní centrum pro elektronické informační
zdroje CzechELib. Centrum zajišťuje sběr požadavků z výzkumných organizací, jednání s dodavateli, a hlavně
veřejné zakázky. Sdružením všech českých výzkumných organizací do jednoho celku stoupla vyjednávací pozice
vzhledem k nadnárodním dodavatelům a zvýšil se tlak na snížení ceny. Národní centrum vzniklo s podporou
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podpora na nákup EIZ byla a bude v letech 2018–2020
poskytnuta z prostředků projektu; na roky 2021–2022 se předpokládá obnovení plné podpory nákupu ze státního
rozpočtu. Stávající výše podpory je 50 % na všechny EIZ s výjimkou citačních a hodnoticích nástrojů (Web
of Science, Scopus, InCites, SciVal), kde činí 70 %. Rok 2019 byl posledním rokem povinné udržitelnosti zdrojů
pořízených v létech 2013–2017 z projektů OP VaVpI. Z vlastních finančních prostředků byl hrazen přístup
do Academic Search Complete, BioOne 1 a 2, CAB Abstracts, Food Sciences and Technology Abstracts, všech
řad CABI Compendií, Environment Complete, ProQuest STM, Cambridge a Oxford Journals STM. U nejvíce
využívaných zdrojů pokračuje přístup také v roce 2020.
Seznam všech dostupných databází je na společné webové stránce Informačního centra a Ústřední knihovny,
odkaz Elektronické informační zdroje. Všechny databáze se dají rychle a jednoduše prohledávat z jednoho místa,
z jednotného vyhledávacího rozhraní (EDS). Pro propojení bibliografického záznamu z databází do plných textů
článků/knih se používá linkovací nástroj. Pravidelně jsou sledovány statistiky využívání jednotlivých EIZ, neboť tvoří
důležitou zpětnou vazbu pro další pokračování licence. Informační centrum a Ústřední knihovna zajišťují přednášky
a instruktáže nejen o vyhledávání v elektronických informačních zdrojích, ale také na téma hodnocení vědy
a výzkumu, mezinárodní vědecké identifikátory, citační etika, predátorské časopisy apod.
Aktivně se propaguje publikování výstupů vědy a výzkumu v otevřeném přístupu (Open Access), pracovnice
Informačního centra vytvářejí analýzy publikační činnosti, poskytují konzultace autorům k časopisům, ve kterých
hodlají publikovat, jak co nejlépe zhodnotit svůj výsledek. Je vytvořena a pravidelně aktualizována webová sekce
Podpora vědy. Průběžně probíhá kontrola afiliací uváděných u autorů univerzity ve Web of Science Core Collection
a SCOPUS. Pravidelně jsou posílány požadavky na propojení nepřiřazených variant názvů univerzity pod jeden
identifikátor (Organization-Enhanced). Je to důležité pro vědecké analýzy výkonu; v případě nepřiřazení publikace
pod správný identifikátor dochází u analýz zpracovávaných externími hodnotiteli ke snížení sledovaných
bibliometrických a scientometrických ukazatelů MENDELU.
Knihovna aktivně pomáhá vědeckým pracovníkům se založením mezinárodních identifikátorů jako je ORCID,
Researcher ID, Scopus Author ID a s jejich pravidelnou aktualizací jejich publikačních profilů. Dobře udržovaný
profil autora v rámci identifikátoru pak usnadní přístup k citačním metrikám daného autora, k vyhledávání jeho
publikací, je zárukou, že přiřazené publikace skutečně patří danému autorovi.
Centralizované zadávání výsledků vědy a výzkumu
Pracovníci Informačního centra na základě Hlášenky o vzniku výsledku vědy a výzkumu vedou evidenci veškeré
publikační činnosti a výsledků vědy a výzkumu v systému OBD, odpovídají za formální správnost a soulad s platnou
Metodikou hodnocení vědy a výzkumu a podmínkami pro předávání údajů do Rejstříku informací o výsledcích
(RIV). Zároveň do UIS přepisují citační záznam výsledku s abstraktem, aby se výsledek objevil v osobním profilu
vědce.
Důležitou funkcionalitou systému evidence je předimport záznamů z databází pro hodnocení vědy a výzkumu Web
of Science Core Collection a Scopus. Díky tomu jsou za univerzitu odesílány do RIV také výsledky, na které nebyla
podána Hlášenka vzniku výsledku VaV, a autor nijak neupozornil na jejich vznik. Důvodů, proč se o výsledku neví,
může být více – autor ukončil pracovní poměr nebo doktorské studium, byl to zahraniční autor, který na univerzitě
působil a pod její hlavičkou publikoval nebo prostě autor zapomněl, neboť doba od přijetí článku k jeho fyzickému
vydání bývá často dlouhá.
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Počty výsledků odeslaných do RIV
Rok odeslání do RIV (počet záznamů)

Pracoviště
vykazující

sběr 2018

AF
LDF

714
439

PEF

236

ZF
FRRMS

194
157

ICV
Celkem*

8
1 752

sběr 2019
579
346
220
183

sběr 2020**
615
402
194
213

115

132

4

8

1 454

1 482

Zdroj dat 2018–2019: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Analýza výsledků výzkumu
* Celkem není součet, protože některé výsledky byly financovány více projekty z více fakult, takže byly/budou odeslány více
poskytovatelům z více organizačních součástí.
** Zdroj dat OBD, předběžný stav ke dni 17. 2. 2020, konečný stav bude znám v červnu 2020.

Graf č. 11 Rozdělení výsledků sběru 2019 do vědních oblastí
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5 Vlastní vydavatelská činnost univerzity
Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně bylo založeno na základě pověření rektora Vysoké školy zemědělské
dne 7. 9. 1965. Toto pověření ukládalo vybudování Edičního střediska, jež mělo za úkol zabezpečit tisk skript
a učebních textů pro potřeby školy. V roce 2014 pak proběhla transformace Edičního střediska na Vydavatelství.
Ta zajistila přerod na moderní vydavatelské pracoviště, které je schopné vyhovět všem požadavkům, jež jsou
na vydavatelství v 21. století kladeny. 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. Misí Vydavatelství 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 ČR,
přidělení ISSN) a monografií (správa čísel ISBN)
předtisková příprava a tisk časopisů:
o Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
o Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
o Agricultura Tropica et Subtropica,
o MendelGreen a MendelNews.
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
grafické návrhy, sazba knih, sazba e-knih
operativní tiskové práce pro organizační součásti univerzity, 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 ČR je možno přidělovat číslo ISBN neperiodickým tiskovinám.
Vydavatelství MENDELU je členem Svazu českých knihkupců a nakladatelů, pravidelně se účastní knižních
veletrhů, odborných konferencí a seminářů. Propagací vlastní produkce zprostředkovává seznámení široké
odborné i laické veřejnosti s vědeckým a pedagogickým potenciálem Mendelovy univerzity v Brně.
Činnost Vydavatelství je koordinována Radou pro ediční a audiovizuální činnost složenou ze zástupců fakultních
edičních a audiovizuálních komisí a řízena vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb.
Spolupracuje s redakčními radami časopisů (Acta Universitatis, Edice Folia, Beskydy). Pravidla pro vydávání
publikací jsou stanovena ve Směrnici č. 2/2008 pro ediční a audiovizuální činnost.
Vydávání monografií
V roce 2019 bylo celkem přiděleno 66 čísel ISBN. Těžiště prací při vydávání monografií je soustředěno
do redaktorské činnosti, kdy je přidělený redaktor průvodcem autora již při psaní monografie, dále do předtiskové
přípravy a grafických úprav a návrhů publikací. Silnou stránkou je také vlastní tisk a knihařské zpracování, neboť
z celkového počtu přidělených ISBN bylo mimo Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně vytištěno pouze 10 titulů.
V roce 2019 výrazně vzrostl počet (1 278) a finanční objem (téměř 1 mil. Kč) zakázek pro univerzitní součásti.
Z hodnocení spokojenosti vyplývá, že zaměstnanci využívají služby Vydavatelství více než jednou, spíše znají
náplň činnosti, informace čerpají z webu pracoviště a pro řešení požadavků je považují za relevantní. Respondenti
jsou rozhodně spokojeni.
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Vydávání časopisů
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Multioborový mezinárodní vědecký časopis Mendelovy univerzity v Brně, který zveřejňuje a propaguje výsledky
výzkumu univerzity. Je indexován sedmi databázemi včetně databáze SCOPUS a EBSCO Academic Search
Ultimate; je rozesílán do 41 zemí. Vychází pravidelně 6x ročně; v roce 2019 bylo publikováno 146 článků. Časopis
je registrován v Directory of Open Access Journals, vydává se v režimu Gold Open Access. Pro příjem rukopisů
a administraci recenzního řízení se používá redakční systém Actavia. Rukopis lze podat pouze elektronicky, je
dohledatelná veškerá komunikace. Díky redakčnímu systému a výborné práci členů redakční rady nedochází
k žádným závažnějším termínovým kolizím a každé číslo časopisu Acta Universitatis vyšlo ve stanoveném termínu.
Recenzním procesem projde a je publikována zhruba polovina přijatých rukopisů. Vydavatelství zajišťuje redakci,
sazbu, předtiskovou přípravu, tisk a dokončovací knihařské práce. Distribuci provádí knihovna.
Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Edice je registrována jako periodikum, jednotlivá čísla jsou monotematické recenzované monografie s přiděleným
ISBN.
Tabulka č. 26 Přehled vydávaných časopisů
Název periodika

ISSN

eISSN

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

1211-8516

2464-8310

Agricultura Tropica et Subtropica

1211-8516

1801-0571

Beskydy - the Beskids Bulletin – vydávání ukončeno

1803-2451

1805-9538

European Countryside

1803-8417

European Journal of Business Science and Technology

2336-6494

Folia Universitatis et Silviculturae Mendelianae Brunensis

1803-2109

Journal of Landscape Management

1804-2821

Journal of Metallomics and Nanotechnologies

2336-3940

Journal of Regional Development

1804-3305

Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání

1804-526X

Mendel Green

2533-6517
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2694-7161

1805-8868

6 Národní a mezinárodní excelence
Národní a mezinárodní excelenci lze měřit různými způsoby, od výsledků po získané projekty, ale základním
kamenem je spolupráce, ať již na národní, tak posléze na mezinárodní úrovni, protože dnešní výzkum je výrazně
akcentován multidisciplinární spoluprací, která může být jen stěží realizována pouze jedním pracovištěm.
Z předloženého výčtu je jasně patrno, že tvůrčí týmy na Mendelově univerzitě v Brně mají dobré renomé nejen
na domácí půdě, ale také ve středoevropském prostoru, což je velmi důležitým prvkem k posílení národní
a mezinárodní excelence.
Agronomická fakulta
Mimo mezinárodní spolupráce uvedené v tabulkách 29 a 31 lze jako případ širší národní i mezinárodní spolupráce
vedoucí k dosažení konkrétních výsledků, např. ve šlechtění obilovin, uvést spolupráci mezi Ústavem biologie
rostlin a společností Agrotest fyto, s. r. o., jehož výsledkem je pětiprocentní podíl na odrůdě pšenice AF Oxana. Je
to první česká odrůda ozimé pšenice (Trititum aestivum L.) s modrým aleuronem, která je charakteristická zvýšeným
obsahem antokyanů.
V národním i mezinárodním měřítku je významná spolupráce Ústavu aplikované a krajinné ekologie s Odborem
bezpečnosti a krizového řízení MŽP, která zahrnuje zapojení pracovníků MENDELU do přípravy a aktualizace
zásadních koncepčních, strategických i operativních podkladů významných pro národní bezpečnost, jako je
Koncepce environmentální bezpečnosti, Krizový plán MŽP a související Typové plány. Mezinárodní přesah této
spolupráce spočívá v zapojení MENDELU do odborné komise Věda pro mír a bezpečnost (SPS) NATO a účast
jejich zaměstnanců na zasedání Globální platformy pro snižování rizika katastrof pod záštitou OSN.
Jako další příklad významné mezinárodní spolupráce lze uvést zapojení pracovníků Ústavu agrosystémů
a bioklimatologie spolupracujících s centrem CzechGlobe, resp. MendelGlobe, do činností v projektu excelence
SustES (OP VVV), do kterého je zapojeno řádově 15 zahraničních pracovišť z Evropy. Jako velmi významnou lze
hodnotit také publikační činnost prof. Ing. Miroslava Trnky, Ph.D. z uvedeného ústavu, který v roce 2019 publikoval
10 vědeckých článků s IF v širokých mezinárodních kolektivech autorů. Jedna z publikací: Kahiluoto et al. (2019)
Decline in climate resilience of European wheat byla v databázi Web of Science řazena mezi Higly cited papers.
Také Ústav molekulární biologie a radiobiologie má bohatou mezinárodní i domácí spolupráci, která vede
ke společným vědeckým publikacím i aplikovaným výstupům. Jako příklady spolupráce lze jmenovat společnou
vědeckou publikaci v časopise s IF ve spolupráci s VIB Gent, společnou publikaci s TUD Německo.
Jako příklad trvající fungující dlouholeté regionální spolupráce může sloužit trvalá účast Ústavu technologie potravin
na organizaci a konání Regionální potraviny ve spolupráci s Agrární komorou Brno.
Lesnická a dřevařská fakulta
Fakulta se dlouhodobě podílí na řešení řady národních výzkumných projektů. Je úspěšným řešitelem především
v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (19 aktuálně řešených projektů, které byly
podpořeny TA ČR). Významných úspěchů dosahuje také při řešení projektů Národní agentury pro zemědělský
výzkum (NAZV) v programu ZEMĚ, který je zaměřený na zlepšení českého zemědělství, potravinářství, lesnictví
a vodního hospodářství. Aktuálně jsou v tomto programu řešeny 4 projekty. Mimo vědeckých a výzkumných
projektů řešených na národní úrovni, probíhá významná spolupráce i v rámci projektů na mezinárodní úrovni.
Pracovníci fakulty dosahují úspěchů především prostřednictvím programu COST, INTER EXCELLENCE,
ERAMUS+ KA2 nebo HORIZON 2020. K rozvoji přeshraniční spolupráce fakulta přispívá řešením projektu v rámci
programu INTERREG AT-CZ. Významný podíl na mezinárodní spolupráci mají také projekty podpořené Českou
rozvojovou agenturou (6 projektů).
Nejvýznamnější partneři
Při řešení projektů a výzkumu fakulta spolupracuje s mnoha organizacemi a podniky, např:











Masarykova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Česká zemědělská univerzita v Praze
Agama a.s.
Matrix a.s.
Kloboucká lesní, s.r.o.
Petrof spol. s.r.o.
Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Kraj Vysočina
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
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Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Ivar a.s.
Sobriety s.r.o.
VULHM
a další

Spolupráce s regionem







Biosférická rezervace Dolní Morava
Lesy ČR, s.p. (LS Bučovice, LS Černá hora, LZ Židlochovice)
AOPK
Archaia Brno z.ú.
JMK
město Brno

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu
V rámci řešení výzkumných aktivit byla realizována spolupráce s několika zahraničními pracovišti, přičemž jsou
vědečtí pracovnící jsou zapojeni do mnoha zahraničních institucí:









University of Georgia, USA (spolupráce na projektu ČRA)
Universita DegliStudi di Torino (spolupráce na projektu Horizon 2020)
Universität für Bodenkultur Wien (spolupráce na projektu MOBILITY)
AGH Krakov, Drevárska fakulta
Kompetenzzentrum Holz GmbH Tulln (spolupráce na projektu Interreg)
Technická univerzita vo Zvolene
Universität Hamburg Německo
University of West Hungary, Šoproň, Maďarsko
a další (viz. tab. č. 29)

Provozně ekonomická fakulta
V roce 2019 dosáhla fakulta nejlepších výsledků tvůrčí činnosti v oblasti témat spadajících do oblasti hospodářské
politiky, konkrétně udržitelného zdanění (vědecký článek Design and validation of a tax sustainability index autorů
Janová, Hampel a Nerudová publikovaný v časopise European Journal of Operational Research a článek
Alternative method to measure the VAT gap in the EU: Stochastic tax frontier model approach autorů Nerudová
a Dobranschi publikovaný v časopise PLoS One). Mezi nejvýznamnější publikace fakulty patří článek Academic
Plagiarism Detection: A Systematic Literature Review publikovaný v časopise ACM Computing Surveys, který vznikl
díky mezinárodní spolupráci Dr. Foltýnka s kolegy z University of Wuppertal v Německu.
Významných výsledků tvůrčí činnosti dosáhla fakulta již tradičně v oblasti bioinformatiky, kvantitativního zpracování
environmentálních dat a klimatických změn. Konkrétně článek autorů Kolomazník, Lýsek a Šťastný G4Hunter web
application: a web server for G-quadruplex prediction byl uveřejněn v časopise Bioinformatics, článek
Dr. Čampulové Generalised linear model-based algorithm for detection of outliers in environmental data
and comparison with semi-parametric outlier detection methods byl uveřejněn v časopise Atmospheric Pollution
Research, článek doc. Střelce Small sample robust approach to outliers and correlation of atmospheric pollution
and health effects in Santiago de Chile byl uveřejněn v časopise Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems,
a článek Dr. Stojanova a Dr. Procházky Does climate change influence people's migration decisions in Maldives?
byl publikován v časopise Climatic Change.
Tradiční témata fakulty doplňuje výzkum zaměřený na aktivní stárnutí a genderovou nerovnováhu. V souladu
s Regionální inovační strategií JMK pro období 2014–2020 je významnou oblastí aplikovaného a smluvního
výzkumu optimalizace rozhodovacích procesů s využitím rozsáhlých souborů dat generovaných lidmi využívajícími
globální počítačovou síť a různými autonomními systémy a senzory. Vývoj metodik a SW v této oblasti je směrován
nejen do firemní sféry, ale také institucí veřejného sektoru.
V oblasti mezinárodní excelence je pro fakultu klíčové zapojení do mezinárodních výzkumných konsorcií v rámci
programů Horizon 2020 a COST. Konkrétně je to účast na řešení projektů Revisioning the Fiscal EU: Fair,
Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies a Gender dimension of active ageing implementation
in the Czech private and public sector in comparison with western countries.
Nejvýznamnějšími partnery v oblasti vědecko-výzkumné spolupráce je rakouský institut pro ekonomický výzkum
WIFO, Vysoká škola ekonomická ve Vídni (WU), Univerzita Johanna Keplera v Linci, University of Strasbourg
a UMEA University ve Švédsku.
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Zahradnická fakulta
Fakulta patří v národní výzkumné excelenci k předním pracovištím v ČR a řeší problematiku zemědělského
výzkumu zejména v oblasti zahradnictví. Pracovníci jsou zapojeni do pěti redakčních rad zahraničních odborných
časopisů a do 17 redakčních rad časopisů tuzemských. Převážně jsou to časopisy z oblasti zahradnictví,
zemědělství a zahradní a krajinářské architektury. Pracovníci fakulty jsou také začleněni do vědeckých rad
na Slovensku, a to na SPU Nitra a TU vo Zvoleně.
V oblasti aplikačního výzkumu jsou významnými partnery fakulty firmy Vinný dům Bzenec spol. s.r.o. (v oblasti
enologie), Atelier Tsunami (projektování pozemních staveb), Moravoseed spol. s r. o. (semenářství), VitroTree
by Battistini (množení rostlinného materiálu in vitro), E.P.S. Kunovice (oblast vinařství), LIPINA-AGRO s.r.o.
(v oblasti zemědělské produkce).
Partneři pro spolupráci v oblasti výzkumu
Fakulta každoročně hledá nové zahraniční partnery v oblasti vědy a výzkumu. Mezi hlavní zahraniční partnery
pro aktivní spolupráci v oblasti výzkumu patří: Polytechnic University of Valencia (Španělsko) v oblasti výzkumu
chorob révy vinné a výzkumu v oblasti mikrobiologie, SPU Nitra v oblasti krajinné architektury a zahradnických
disciplín, University of Life Sciences in Lublin (Slovinsko) v zájmové oblasti agrofyzikálních vlastností půdy,
University of Agriculture in Krakow (Polsko) se zaměřením na zahradnický výzkum v oblasti stresových faktorů
rostlin a zahradnictví a Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino del CSIC (ICVV, La Rioja, Španělsko), kde fakulta
spolupracuje na výzkumu zaměřeném na choroby kmínku kmene révy vinné.
K nejvýznamnějším partnerům, kteří spolupracují na projektech a dalších vědeckých aktivitách v rámci ČR,
patří Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Výzkumný a šlechtitelský
ústav ovocnářský Holovousy, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, Universita
Tomáše Bati a mnoho dalších institucí, se kterými je prováděn společný výzkum.
V oblasti mezinárodní excelence je pro fakultu klíčové zapojení do tří mezinárodních výzkumných konsorcií
zejména v rámci programu COST. Fakulta je členem řídicího výboru akce COST a aktivně se podílí na jeho chodu
- vedené pod značkou CA16107, která se zabývá studiem a snižováním hospodářských dopadů bakteriových
patogenů z čeledi Xanthomonadaceae. Neméně významná je participace na projektu COST CA 17111
INTEGRAPE (Data Integration to Maximise the Power of Omics for Grapevine Improvement, která je zaměřena
na využití a další zpracování dat výzkumu révy vinné v oblasti ampelografie, biologie, genetiky, genomiky,
epigenomiky, transkriptomiky, proteomiky a metabolomiky. Ve 4 pracovních skupinách zde participují zástupci
ze 78 institucí z celého světa. Dále má fakulta také zastoupení v CA COST 15114 CA15114 - Anti-MIcrobial Coating
Innovations to prevent infectious diseases (AMICI). Zde se specializuje na mikobiologické téma zaměřené
na studium antimikrobiálních látek, které jsou účinné proti vybraným patogením mikroorgnismům.
Spolupráce s regionem
Fakulta rozvíjí spolupráci s řadou subjektů v rámci Jihomoravského kraje i celorepublikovém měřítku. Pro smluvní
výzkum realizuje odborné poradenství, analytické služby, zpracovávání studií či testování a vývoj nových produktů.
I v roce 2019 pokračovala intenzivní spolupráce s Místními akčními skupinami (MAS) činnými v rámci Programu
rozvoje venkova ČR. Pracovníci fakulty jsou zapojeni do řady aktivit formou expertní i poradenské činnosti
v pracovních skupinách pro tvorbu strategických rozvojových dokumentů nebo metodik (např. při přípravě krajských
koncepčních dokumentů v oblasti regionálního rozvoje a životního prostředí, v oblasti vzdělávacích aktivit apod.).
Mimoto jsou pravidelně zváni externí přednášející z firem, aby prezentovali svoje poznatky v profilových disciplínách
studijních programů. Na základě požadavků z praxe je následně realizováno přenastavení výukových modelů
s ohledem na aplikaci teoretických vědomostí v praktické sféře a uplatnitelností posluchačů studijních programů
fakulty na trhu práce.
Spolupráce je dále rozvíjena zejména s těmito subjekty v regionu: AMET Velké Bílovice (mikroklima porostů),
Národní salon vín Valtice (vinařství), Svaz zakládání a údržby zeleně a Ökoplant international s r. o. (školkařská
produkce), AQUA PROCON s.r.o. (vodní hospodářství), GARDEN Studio s.r.o. Brno (mechanizace) a řadou
dalších.
Vedle těchto aktivit fakulta od roku 1995 každoročně zajišťuje zakázku MZe zaměřenou na uchování genetické
diverzity některých zahradnických kultur Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin a agrobiodiverzity.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Spolupráce s aplikační sférou
V oblasti spolupráce s aplikační sférou bylo uzavřeno 10 nových rámcových smluv. Spolupráce pokračovala
s četnými firmami prakticky ze všech krajů ČR.
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Spolupráce s regionem
Pokračovala spolupráce s různými institucemi, např. pracoviště různých univerzit v ČR i v zahraničí (Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně – Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy, Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta ekológie
a environmentalistiky, Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta a Fakulta sociální studií
aj.). Spolupráce byla realizována také s pracovníky Statutárního města Brna: MMB a MČ, s pracovníky Regionální
rady regionu soudržnosti Jihovýchod, dále s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí,
Regionální rozvojovou agenturou Jihovýchod, MAS (místní akční skupiny) ČR, Spolkem pro rozvoj venkova ČR,
Svazem měst a obcí ČR, Lesy České republiky s.p., Magistrátem města Brna (útvar rozvoje města, odbor VLHZ),
Městysem Křtiny (Program rozvoje 2020) a dalšími. Se správou CHKO Moravský kras bylo pokračováno
ve spolupráci formou odborných stanovisek, popularizačních prezentací aj. aktivit, které jsou realizovány na základy
systematického výzkumu podporovaného různými grantovými agenturami.
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu
V oblasti výzkumu je možné za nejvýznamnější považovat zahraniční partnery, kteří se podílejí na výuce
v anglickém jazyce nebo kteří jsou dlouhodobými spolupracovníky fakulty. Jsou to např. Prof. Francois Lategan
(Cape Peninsula University of Technology, Western Cape, Jihoafrická republika) a další zahraniční pracovníci.
Vytvořené mezinárodní týmy jsou zaměřené na problematiku rozvojových témat, která jsou v některých zemích
studována ve spolupráci s místními experty. Příkladem je spolupráce s Facultad de Recursos Naturales
y del Ambiente, Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua (Prof. Ing. MSc. Edwin Antonio Alonzo Serrano
a MSc. Miguel Ángel Garmendia Zapata), se kterými jsou dokončovány odborné monografie a jiné učební texty
a podávané různé projekty. V rámci realizovaných studentských rozvojových projektů byly získány ve spolupráci
s pracovníky místních univerzit, samospráv, neziskových a dalších organizací zajímavé podklady a výsledky. Byly
realizovány výjezdy na Filipíny a do Ghany. Výsledky těchto aktivit umožnily nejenom získat významné zkušenosti
akademických pracovníků v rozvojových zemích, ale umožnily publikovat výsledky ve vědeckých časopisech
evidovaných v databázích WoS Core Collection a SCOPUS. Díky konferenci International Conference
on Challenges in Academia and Politics (ICCAP), organizované na fakultě, a navázaným kontaktům se podařilo
připravit projekt s Kumaun University (stát Uttarkhand, Indie) na téma: Vliv managementu přírodních zdrojů
na rozhraní mezi člověkem a krajinou ve venkovských oblastech Indie a České republiky (INTER-EXCELLENCE,
INTER-ACTION Indie ČR, 2019LATAIN, MŠMT).
Zapojení pracovníků do vědeckých rad zahraničních institucí
Pracovníci jsou zapojeni do činnosti zahraničních vědeckých rad jak na Slovensku (Drevárska fakulta, Technická
univerzita vo Zvolene, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta európskych štúdií a regionálneho
rozvoja SPU v Nitre), tak v Ghaně (University of Ghana).
Zapojení pracovníků do redakčních rad tuzemských a zahraničních časopisů
Celkem 11 pracovníků je zapojeno do 8 redakčních rad tuzemských i zahraničních časopisů, které jsou obsaženy
v databázích Web of Science Core Collection a SCOPUS.
Institut celoživotního vzdělávání
Vysokoškolský ústav je prostřednictvím členství svých akademických pracovníků zapojen do činnosti jak národních,
tak i zahraničních vědeckých společností či asociací. V tomto směru je to zejména Česká pedagogická společnost
(ČPdS), Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Česká asociace orální historie (COHA), Asociace
univerzit třetího věku (AU3V), ReferNet, či Society of Politics, Education and Comparative Inquiry in European
States (SPECIES), European Real Estate Society (ERES), Global Research Institute for Business Academics
(GRIBA) a vědecká společnost International Standing Conference for History of Education.
Akademičtí pracovníci vysokoškolského ústavu v rámci své vědecko-výzkumné činnosti spolupracovali na národní
úrovni zejména se 44 partnerskými SOŠ a SOU, Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně.
Na mezinárodní úrovni se vysokoškolský ústav zapojil do vědecko-výzkumné spolupráce či ji prohloubil zejména
s University of Adam Mickiewicz (Poznaň, Polsko), Trnavskou univerzitou v Trnavě (Slovensko), Vysokou školou
DTI (Dubnica nad Váhom, Slovensko). Mezi klíčové zahraniční partnery, se kterými vysokoškolský ústav rozvíjel
významnější společnou vědecko-výzkumnou činnost, pak patří Daugavpils University (Lotyšsko), Aarhus University
(Dánsko) a partnerské univerzity a instituce podílející se na společném projektu s názvem IDEMASAP 50plus:
Universidade da Coruña (Španělsko), RUTIS (Portugalsko), Lublin University of the Third Age (Polsko), Technická
univerzita ve Zvoleně (Slovensko) a Žilinská univerzita v Žiline (Slovensko).
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Tabulka č. 27 Zapojení pracovníků univerzity do zahraničních institucí
Vědecká rada

Počet

Begrade University, Faculty of Forestry

1

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

1

Fakulta zahradníctva a krajinného inženierstva SPU v Nitre

3

Drevárska fakulta TU vo Zvolene

1

Institut national de la recherche agronomique (INRA France)

1

International Fertiliser Society

1

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

1

SPU Nitra

4

Szent István University

1

TF SPU Nitra

1

TU vo Zvolene

3

University of Valladolid, Spain

1

Zhejiang Wanli University

1
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Tabulka č. 28 Zapojení pracovníků univerzity do tuzemských redakčních rad
Redakční rada tuzemského časopisu

Počet

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

1

Acta Musei Beskidensis

1

Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae

1

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

16

Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis

1

Acta Universitatis Mendeliana Brunnensis

3

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica

1

Agricultural Economics

1

Agricultura Tropica et Subtropica

2

Agritech Science

1

AUTOMA

1

CASALC Review

1

Celoživotní vzdělávání

1

Colloquium Biometricum

1

Czech Journal of Animal Science

1

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

2

Czech Journal of Tourism

1

European Countryside

9

European Journal of Business Science and Technology

5

Floristika

2

Folia Heyrosvkyana. Series A.

1

Folia Numismatica

1

Folia Universitatis

1

Horticultural Science

3

Informace České geografické společnosti

2

International Journal of Public Administration, Management and Economics Development

3

Journal of Forest Science

3

Journal of Landscape Management

1

Journal of Plant Pathology

1

Journal of Landscape Ecology

2

Komunální technika

1

Krmivářství

3

Kvasný průmysl

1

Lifelong Learning

3

Littera Scripta VŠTE (Vysoká škola technická a ekonomická) České Budějovice

1

Maso

3

Mechanizace zemědělství

3

Mendel Green

1

Moderní včelař

1
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Redakční rada tuzemského časopisu

Počet

Moravian Geographical Reports

1

Myslivost Střáž myslivosti

1

Národohospodářský obzor

1

Obrana a strategie

3

Opera Corcontica

1

Pedagogická orientace

1

Plant Protection Science

2

Plant, Soil and Environment

2

Potravinářský obzor

1

Pozemkové úpravy

1

Research in Agicultural Engineering

2

Research in Pig Breeding

2

Scientia et Societas

1

Silva Gabreta

1

Social Pathology and Prevention

1

Soil and Water Research

3

Speleo

1

Speleoforum

1

Studia Oecologica

3

Studies and Reports, Taxonomical Series

1

Svět zeleně

2

Veronica

1

Veřejné zakázky a PPP projekty

1

Vinař-sadař

2

Vinařský obzor

3

Výkonnost podniku

1

Zahrada-Park-Krajina

1

Zahrádkář

3

Zahradnictví

1

Zpravodaj Čs. bioklimatologické společnosti

1

Zpravodaj CSTUG

1
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Tabulka č. 29 Zapojení pracovníků univerzity do zahraničních redakčních rad
Redakční rada zahraničního časopisu

Počet

Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science

1

Acta Carpathica Occidentalis

1

Acta Fytotechnica et Zootechnica

2

Acta horticulturae et regiotecturae Nitra

2

Acta Logistica

1

Acta Mycologica

1

Acta tecnología

1

Acta Technologica Agriculturae

1

Agriculture (Poĺnohospodárstvo)

1

Agrochémia/Agrochemistry

1

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

1

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Technica

1

Annals of Forest Research

1

Arboricultural Journal

1

Archives of Ecotoxicology

1

Contributions to Geophysics & Geodesy

1

Current Pharmaceutical Design

1

Discourse and Communication for Sustainable Education

1

Ecoletra

1

Economic and Regional Studies

1

Emergent Life Science Research

1

Energies

1

Europa Regional

1

Europe Journal of Horticultural Science

1

Folia Oecologica

1

Folia Horticulturae

1

Forestry Journal / Lesnoj Zurnal

1

Forests for the Special Issue 'Phytophthora Infestations in Forest Ecosystems‘

1

From Knowledge to Wisdom

1

Hungarian Geographical Bulletin

1

Infrastructure and Ecology of Rural Areas

1

International e-Journal of Educational Studies

1

International Journal in Foundations of Computer Science & Technology

1

International Journal of Intelligent Information Processing

1

International Journal of Mining and Environment

1

International Journal of Mining Science and Technology

1

International Journal of Molecular Science

1

Journal of Agriculture Food and Development

1

Journal of Biochemical Technology

1

Journal of Business and Management

1

Journal of Computer and Education Research

1
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Redakční rada zahraničního časopisu

Počet

Journal of Ecological Engineering

1

Journal of Plant Growth Regulation

1

Journal of Plant Protection Research

1

Journal of Species Research

1

Marketing of Scientific and Research Organizations

1

Mitteilungen Klosterneuburg

2

Molecules

1

Oradea Journal of Business and Economics

1

PICA: Progress in Intelligent Computing and Applications

1

Polskie Pismo Entomologiczne

1

Population and Environment

1

Potravinárstvo

1

Regional and Business Studies

1

Revija za geografijo

1

Revista Nordestina de História do Brasil

1

Science Journal of Business and Management

1

Scientific Review Engineering and Environmental Sciences

1

Sensors

1

Silva Balcanica

1

Studia obszarów wiejskich

1

The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences

1

The New Educational Review

1

Transport problems

1
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7 Internacionalizace
Stejně jako v předchozích letech byla mezinárodní spolupráce navazována především díky uzavírání nových dohod
o spolupráci (obvykle Memorandum of Understanding). Celkově se podařilo uzavřít 35 nových smluv, přičemž
převážná část z nich byla v Evropě a Asii. Originály všech smluv o spolupráci jsou fyzicky k dispozici k nahlédnutí
na Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (dále jen „OMVI“), a také na webových stránkách
(http://www.omvi.mendelu.cz/partnerske-univerzity/29693-partnerske-univerzity-v-ramci-bilateralnich-mobilit).
Seznam všech dohod je průběžně aktualizovaný.
Vznik a rozvoj mezinárodních vazeb byl podněcován účastí zástupců MENDELU na zahraničních konferencích
a symposiích - např. na Annual Conference of European University Association, která se konala na pařížské
Sorbonně. Zástupci MENDELU také navštívili několik dalších konferencí a networkingových akcí, například
Presidents Forum na Kasetsart University, Festival of Data pod záštitou THW World Academic Summit, veletrhy
profesionálů jako APAIE, EAIE, NAFSA a na mnohých dalších.
V uplynulém roce podpořilo OMVI 35 výjezdů akademických pracovníků, a to především do prioritních zemí
za účelem prohloubení spolupráce s partnerskými univerzitami. Nejvíce výjezdů bylo do USA, Thajska, Číny,
Nikaragui, na Filipíny a na Ukrajinu. Kromě výjezdů samotných akademiků podpořilo OMVI nový typ výjezdů, a to
ve formě akademický pracovník a skupina minimálně pěti studentů. Díky tomuto modelu se podařilo do zahraničí
vyslat 51 studentů během 9 výjezdů do Nikaragui (2x), Zambie, Ghany, Jižní Afriky, Thajska, Kambodži a na Filipíny
(2x). Doktorských studentů bylo do zahraničí vysláno 46, z toho bylo 30 stipendií vyplaceno na podporu stáží
doktorandů na prestižních zahraničních univerzitách a výzkumných pracovištích a 16 stipendií na podporu aktivní
účasti doktorandů na zahraničních vědeckých konferencích. Nejčastěji vyjížděli doktorandi do USA, dále pak
do Thajska, Japonska a Jižní Koreji. Všechny výše zmíněné mobility umožnily rozvoj preferovaných oblastí
výzkumu v mezinárodním kontextu.
V roce 2019 bylo evidováno 410 zahraničních hostů, kteří přijeli nejčastěji za účelem rozvoje vědecko-výzkumné
spolupráce. byly to především krátkodobé mobility v řádu dnů. S podporou OMVI však na MENDELU hostovali
zahraniční akademici také na dobu delší než jeden měsíc. V roce 2019 bylo takto přijato 8 akademiků. Celkově
na univerzitě v roce 2019 dlouhodobě pracovalo 18 „visiting scholars“.
Vědecko-výzkumná spolupráce je na MENDELU rozvíjena zejména s prioritními partnery, jako např. s Lousiana
State University (LSU). Kromě výměnných pobytů akademiků byl s LSU v roce 2019 úspěšně realizován první
ročník společné letní školy. MENDELU nadále rozvíjí své vztahy s univerzitami na Filipínách a s Kasetsart
University (Thajsko), kam s podporou OMVI vyjelo několik akademiků a kde probíhá vědecko-výzkumná spolupráce
zejména v oblasti lesnictví a regionálního rozvoje.
Tabulka č. 30 Zahraniční výzkumné mobility
Vyslaní*

Program

Přijatí

AKTION

2

0

CEEPUS

14

17

COST

19

0

GA ČR

0

0

26

0

INGO II

0

0

Leonardo da Vinci

0

0

MK – NAKI

23

0

MZe

31

0

6

3

28

0

0

0

TA ČR

10

0

Ostatní

1 345

19

CELKEM

1 504

39

IGA

OP VVV
Rozvojové projekty MŠMT
Strukturální fondy MŠMT

* Započteny jen mobility s délkou 5 dnů a více
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8 Činnost Vědecké rady MENDELU
V roce 2019 zasedala Vědecká rada Mendelovy univerzity v Brně celkem šestkrát; z toho dvakrát přijala usnesení
formou korespondenčního hlasování. V říjnu se uskutečnilo její slavnostní zasedání u příležitosti oslav 100. výročí
založení Mendelovy univerzity v Brně.
Na svém prvním zasedání (26. února) vyjádřila Vědecká rada Mendelovy univerzity v Brně souhlas se jmenováním
doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D. profesorem pro obor Zahradnictví. Rovněž souhlasila se jmenováním
prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc., dr.h.c. a prof. Ing. Karla Vinohradského, CSc., dr.h.c. emeritními profesory.
Závěrem vzala na vědomí zprávu o plnění vzdělávacího programu univerzity za rok 2018.
Na druhém zasedání (30. dubna) vyjádřila Vědecká rada Mendelovy univerzity v Brně nesouhlas se jmenováním
doc. Ing. Josefa Suchomela, Ph.D., profesorem pro obor Rostlinolékařství. Vzala na vědomí zprávu o zahraničních
stycích a zapojení univerzity do mezinárodních programů stejně jako zprávu o vědecko-výzkumné činnosti
univerzity za rok 2018. Vyjádřila souhlas s návrhem nominace doc. Ing. Ivany Blažkové, Ph.D. na členku Rady
pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně (RVH). Dále projednala záměr jmenovat členy RVH
– prof. Dr. Ing. Jana Mareše, Bc. Tomáše Krajíčka, doc. Ing. Ivanu Blažkovou, Ph.D. a Ing. Jana Ostřížka, Ph.D.
Schválila také návrh členů zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních programech Specializace
v pedagogice (Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku; Učitelství odborných předmětů), Technické
znalectví a pojišťovnictví a Technické znalectví a expertní inženýrství. Závěrem vědecká rada rovněž schválila
záměry bakalářských studijních programů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná
pedagogická studia.
Výroční zprávu o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2018 projednala vědecká rada korespondenční
formou ve dnech 4. června – 6. června.
Na následujícím zasedání (26. června) Vědecká rada Mendelovy univerzity v Brně vyjádřila souhlas s návrhem
na jmenování doc. Ing. Vladimíra Gryce, Ph.D. profesorem pro obor Materiálové inženýrství dřeva.
Další zasedání Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně (17. září) vzalo na vědomí zprávu o účelové činnosti
univerzity, projednalo Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení kvality 2019 a schválilo návrh osobností na udělení
pamětní medaile Mendelovy univerzity v Brně za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity, vědy a vzdělání. Vědecká
rada dále schválila návrh na udělení Zlatých medailí Mendelovy univerzity v Brně za přínos k rozvoji vědy
a vzdělávání, udržitelného zemědělství, lesnictví a kultury venkova Jeho Jasnosti Aloisovi, dědičnému princi
z Lichtenštejna a Jeho Excelenci Constantinu Kinskému. Závěrem taktéž schválila návrh na udělení čestné
vědecké hodnosti doctor honoris causa prof. Paulu Nursemu.
Slavnostní zasedání Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně se u příležitosti 100. výročí založení univerzity
uskutečnilo 15. října.
Poslední jednání Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně v roce 2019 proběhlo ve dnech 22. listopadu
– 26. listopadu formou korespondenčního hlasování, kterým vědecká rada schválila návrh členů zkušebních komisí
pro státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2019/2020 a 2020/2021 ve studijních programech Technické
znalectví a expertní inženýrství, Specializace v pedagogice (Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku;
Učitelství odborných předmětů) a Technické znalectví a pojišťovnictví.
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9 Hodnocení kvality vědecko-výzkumné práce a kariérní růst
Agronomická fakulta
Agronomická fakulta i v roce 2019 pokračovala s realizací motivačního programu akademických pracovníků, který
je zaměřený na zvyšování kvality publikačních výstupů odměňováním pracovníků za publikování výsledků vědeckovýzkumné činnosti v kvalitních vědeckých časopisech s IF v kategorii Q1 a Q2. Z tohoto programu bylo odměněno
45 akademických pracovníků.
Karierní růst akademických pracovníků je realizován především cestou habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem. V oborech těchto řízení akreditovaných na fakultě bylo akademickými pracovníky fakulty realizováno
7 habilitačních řízení (doc. Geršl a doc. Trávníček v oboru Technologie odpadů, doc. Gregor, doc. Jůzl
a doc. Cwiková v oboru Zpracování zemědělských produktů, doc. Hanáček v oboru Speciální produkce rostlinná
a doc. Hrudová v oboru Rostlinolékařsrtví. Zahájena byla také 2 řízení ke jmenování profesorem v oboru Obecná
a speciální zootechnika, která budou ale pokračovat projednáváním ve Vědecké radě fakulty až v roce 2020.
V roce 2019 obdrželo několik akademických pracovníků AF MENDELU různá ocenění, která dokladují jejich
význam a úspěchy v rozvoji vědy a výzkumu:

Jméno oceněného

Název ocenění

Den udělení předání
ocenění

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Cena rektorky MENDELU za výsledky
ve vzdělávací činnosti

17. 9. 2019

doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

2. místo - Cena ministra zemědělství pro mladé
vědecké pracovníky za mimořádné výsledky
ve výzkumu a experimentálním vývoji

22. 8. 2019

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.

Commemorative Certificate for development
of international cooperation in the area of education
and science

10. 10. 2019

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

Pamětní medaile SPŠCH - uznání za mimořádné
zásluhy o rozvoj chemických disciplín a za obětavou 10. 10. 2019
dlouholetou práci pro SPŠCH Brno

prof. Ing. MVDr. Tomáš Komprda, Ph.D.

Medaile Agronomické fakulty za přínos pro rozvoj
vědy a vzdělávání a šíření dobrého jména fakulty

26. 9. 2019

prof. Ing. Jan Křen, CSc.

Medaile Agronomické fakulty za přínos pro rozvoj
vědy a vzdělávání a šíření dobrého jména fakulty

26. 9. 2019

Lesnická a dřevařská fakulta
V oblasti zajišťování kvality vědecko-výzkumné činnosti klade fakulta důraz na aktivity jednotlivých akademických
a výzkumných pracovníků, výzkumných týmů ústavů jako řešitelů a spoluřešitelů výzkumných projektů, kvalitu
a množství výstupů tvůrčí práce (zejména články s IF, monografie, patenty, certifikované metodiky apod.)
a na prezentaci výsledků výzkumu odborné a laické veřejnosti. Kariérní růst akademických pracovníků je na fakultě
systematicky sledován a vyhodnocován. Systém evaluace je uplatňován již ve fázi doktorského studia v rámci
ročního hodnocení studentů až po všechny akademické a výzkumné pracovníky v rámci pravidelných evaluací
s dopadem do osobního hodnocení. V posledním období bylo úsilí věnováno posílení kariérního růstu zejména
v oblasti habilitačních řízení a řízení pro jmenování profesorem.
Provozně ekonomická fakulta
V roce 2019 byl na Mendelově univerzitě v Brně aktualizován mzdový předpis a upravena kritéria pro habilitační
řízení a řízení ke jmenování profesorem, která reflektují rostoucí požadavky na kvalitu výstupů tvůrčí činnosti.
Fakulta dále pokračuje v hodnocení výsledků tvůrčí činnosti dle metodiky hodnocení výzkumných organizací M17+,
což vedlo k významnému nárůstu počtu publikovaných článků v časopisech s impakt faktorem v roce 2019
na 47 článků.
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Jedním ze základních pilířů zvyšující se kvality tvůrčí činnosti na fakultě je finanční podpora pěti meziústavních
a mezioborových výzkumných týmů:
1.
Bioekonomické modelování, statistika, ekonometrie, biometrika, analýza rizik
2.
Podpora procesu rozhodování založené na analýze prostorových dat
3.
Spotřebitelské chování a kvalita života
4.
Zdanění, harmonizace, fiskální koordinace, zdanění životního prostředí
5.
Zranitelnost finančních trhů, anomálie, rizika
Zahradnická fakulta
Fakulta využívá motivační program, který je zaměřen na klíčové oblasti výkonových parametrů jejích zaměstnanců.
Program podporuje a hodnotí výkony v oblasti publikační aktivity, tvůrčí a umělecké činnosti, kariérního růstu
a dalších excelentních výstupů. Program je také zaměřen na studenty doktorského stupně. Motivační program je
využíván od roku 2012 a každoročně novelizován na základě vyhodnocení růstu kvalitativních parametrů. V roce
2019 byl motivační program pro akademické pracovníky a studenty doktorského stupně zveřejněn jako Nařízení
děkana č. 2/2019 – Motivační program ZF MENDELU pro rok 2019. Karierní růst akademických pracovníků je
na fakultě systematicky kontrolován a vyhodnocován. Od roku 2011 pravidelně každoročně probíhají habilitační
řízení a řízení ke jmenování profesorem. V oboru Zahradnictví i oboru Zahradní a krajinářská architektura je situace
v současné době stabilní a odpovídá celouniverzitnímu průměru. V oboru Zahradnictví byl v roce 2019 habilitován
jeden uchazeč a došlo ke jmenování jednoho profesora.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Hlavní vědecko-výzkumné směry byly v souladu s posláním fakulty, s Dlouhodobým záměrem vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období
let 2016–2020, Plánem realizace strategického záměru MENDELU pro rok 2019, Dlouhodobým záměrem FRRMS
MENDELU pro období 2016–2020 a Plánem realizace strategického záměru FRRMS pro rok 2019.
Hlavní vědecko-výzkumné směry se soustředily především na systematickou a komplexní analýzu problémů
v rozvojových zemích různých regionů. Pro hodnocení publikačních aktivit jednotlivých pracovníků byl využit
repositář publikačních výstupů fakulty a výstupy z OBD (osobní bibliografická databáze) MENDELU ve spolupráci
s pracovníky ÚVIS. Zavedené hodnocení publikačních aktivit pracovníků fakulty umožnilo uplatnit aktualizovaný
motivační řád pro rok 2019 (Nařízení děkana č. 8/2019: Motivační program na podporu řízení kariéry akademických
pracovníků Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně) pro podporu
systematického rozvoje vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti. Rovněž bylo formou tohoto motivačního řádu
podporováno podávání grantových přihlášek do národních a mezinárodních grantových agentur. Z nichž byly zatím
získány 3 projekty. Hodnocení není ještě ve všech grantových agenturách ukončeno.
V roce 2019 bylo zahájeno habilitační řízení u jednoho pracovníka FRRMS MENDELU:
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.
Institut celoživotního vzdělávání
Hodnocení kvality vědecko-výzkumné práce a podpora kariérního růstu akademických pracovníků
vysokoškolského ústavu se odvíjela na základě nařízení ředitele vysokoškolského ústavu ICV (konkrétně Nařízení
ředitele č. 4 – Hodnocení a řízení kariérního a profesního rozvoje a akademických pracovníků Institutu celoživotního
vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně), které je aktualizováno začátkem každého kalendářního roku tak, aby
reflektovalo jak rozvoj vysokoškolského ústavu, tak i vývoj podmínek kladených na vědecko-výzkumnou práci
akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně. V tomto nařízení je explicitně stanoven postup hodnocení
i jednotlivá kritéria tohoto hodnocení a současně i opatření vyplývající z nedostatečného naplňování tvůrčí činnosti
jak ze strany vědeckých týmů, tak i jednotlivých akademických pracovníků vysokoškolského ústavu. Kariérní růst
akademických pracovníků (nejen v oblasti vědecko-výzkumné práce) byl v tomto roce dále podporován
i motivačním programem (konkrétně Nařízení ředitele č. 5 Motivační program na podporu řízení kariéry a tvůrčí
činnosti akademických pracovníků Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně), který je podobně
jako předchozí uvedené nařízení aktualizováno začátkem každého kalendářního roku.
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9.1 Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na postdoktorandských pozicích
Agronomická fakulta
Podpora studentů doktorských studijních programů je mimo výplaty základního stipendia (11 tis. Kč/měsíc)
realizována fakultním motivačním programem založeným na odměňování výsledků vědecko-výzkumné aktivity
a publikační činnosti formou stipendia za tvůrčí činnost. Dále mají studenti možnost získat projekty z prostředků
určených na specifický výzkum prostřednictvím interní grantové soutěže. Mohou aplikovat v projektech
individuálních i týmových, a v případě získání projektu IGA jim je vypláceno další stipendium za tvůrčí činnost.
U projektů individuálních je jeho celková roční výše stanovena až na 72 tisíc Kč. Obdobné prostředky mohou být
vypláceny i při řešení projektů týmových. Studenti doktorských studijních programů i pracovníci na postdoktorandských pozicích mají možnost uzavírat pracovní smlouvy na řešení projektů základního, aplikovaného
i smluvního výzkumu, příp. z výzkumu smluvního. Studenti se zapojují nejen do projektů národních poskytovatelů
finanční podpory, ale i do projektů financovaných z rámcového programu pro výzkum a inovace H2020. Nejlepším
absolventům doktorských studijních programů jsou ze strany fakultních ústavů nabízeny možnosti uzavření
pracovní smlouvy a uplatnění se ve vědecko-výzkumné činnosti na národních i mezinárodních projektech,
příp. místa pracovníků akademických. Studenti doktorských studijních programů mohou získat finanční podporu
i z různých stipendijních programů vypisovaných např. pro talentované vědecké pracovníky jako je BRNO Ph.D.
Talent. V roce 2019 takové stipendium získala studentka z Ústavu molekulární biologie a radiobiologie
Ing. Markéta Luklová.
Lesnická a dřevařská fakulta
Studenti doktorského studia jsou tradičně podporováni z prostředků Interní grantové agentury LDF MENDELU
v rámci pravidel financování specifického výzkumu. Prioritní je podpora post-doktorských pozic, jakožto základního
článku tvůrčí činnosti na fakultě. Výzkum post-doktorských pracovníků je např. druhým rokem podporován v rámci
projektů v programu II Týmový post-doktorský projekt IGA LDF MENDELU. Tři post-doktorské pozice byly
podpořeny v rámci projektu Institucionálního plánu MENDELU kategorie A Posilování a rozvoj tvůrčí činnosti
na LDF MENDELU tvorbou post-doc pozic. Řada doktorandů a post-doktorských pracovníků je v současné době
v rámci tvůrčí činnosti zapojena do řešení výzkumných projektů fakulty např. TA ČR, NAKI, NAZV, Interreg AT-CZ,
ČRA či OPVVV a i nadále je usilováno o zajištění podpory mladých výzkumníků prostřednictvím externích
národních a mezinárodních výzkumných projektů.
Provozně ekonomická fakulta
V souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum čerpala fakulta v roce
2019 částku 6.433 tis. Kč. Z této přiznané podpory bylo využito na úhradu způsobilých nákladů studentských
projektů 6.273 tis. Kč, z toho částka 160 tis. Kč byla využita na organizaci studentské konference (PEFNET).
Vyjma podpory prostřednictvím doktorských projektů interní grantové agentury je jedním z důležitých motivačních
prvků fakulty každoročně udělovaná cena Tomáše Kotrby za mimořádný tvůrčí úspěch. Cena je udělována
v podobě pamětního listu a je spojena s finančním ohodnocením do výše maximálně 50 tis. Kč ve formě mimořádné
odměny nebo mimořádného stipendia. Dále má oceněný pracovník nebo student po dohodě s děkanem možnost
mimořádně využít až 50 tis. Kč na neinvestiční podporu svého výzkumu. Studenti jsou motivováni k publikační
činnosti možností mimořádného stipendia, které je též uplatňováno jako odměna za odevzdání jejich disertační
práce před uplynutím standardní doby studia.
Za hlavní strategický nástroj podpory studentů doktorských studijních programů lze ale považovat organizaci
seminářů, na kterých studenti prezentují teze a rozpracované disertační práce. Tyto prezentace poskytují
(ve srovnání s interními prezentacemi prací v rámci jednotlivých ústavů fakulty) významnou interdisciplinaritu
výstupů a umožňují sdílení znalostí i témat napříč fakultou. Hlavním přínosem pro studenty doktorských studijních
programů je významné posílení kvality jejich prvotních publikačních výstupů. Pracovníci na post-doktorandských
pozicích zúčastňující se prezentací na seminářích získávají významné podněty pro nová témata své tvůrčí činnosti
a formování týmů při podávání projektových žádostí.
Další podporou studentů doktorských programů jsou odborné kurzy. V září byla opět organizována týdenní letní
škola prohlubující znalosti studentů doktorských studijních programů v oblasti empirických analýz. Dále se konají
krátkodobé kurzy zaměřené většinou na pokročilé využití konkrétního statistického software. Publikační zdatnost
doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků je podporována semináři o publikačních dovednostech
a konzultacemi rozpracovaných prací zkušeným odborníkem.
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Zahradnická fakulta
Studenti v doktorských studijních programech a pracovníci v postdoktorských pozicích představují základní článek
v řetězci zahradnického výzkumu. Na fakultě je jim proto věnována systematická podpora. Studenti doktorských
studijních programů jsou podporování zejména prostřednictvím projektů Interní grantové agentury. Dále pak
zapojováním doktorandů do řešení výzkumných projektů zejména Země, NAKI a TA ČR.
K významnému rozvoji doktorských studijních programů přispívají také komplementární projekty OP VVV Podpora
multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců (neinvestiční projekt) a Výzkumná infrastruktura pro mladé
vědce (investiční projekt), které jsou řešeny ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou od října 2017.
V rámci řešení neinvestičního projektu byly v letošním roce schváleny akreditační spisy pro nové nebo inovované
výzkumně zaměřené doktorské studijní programy akreditované i pro výuku v cizím jazyce. Nový výzkumný
doktorský program typu double degree European Horticulture je určený pro posílení spolupráce dvou oborově
příbuzných univerzit, tj. Mendelovy Univerzity v Brně a Zemědělské univerzity v Krakově. Inovace byly realizovány
a zahrnuty do akreditačních spisů v rámci studijních programů Zahradnictví – Ph.D. a Krajinářská architektura.
Hlavním přínosem neinvestičního projektu je větší uplatnitelnost doktorských absolventů díky multidisciplinaritě
výzkumných programů, nárůst počtu absolventů (mladých výzkumných pracovníků) s bohatými zahraničními
zkušenostmi získanými také absolvováním dlouhodobé zahraniční stáže na pracovišti relevantním jejich
výzkumnému zaměření, nárůst počtu podaných mezinárodních výzkumných projektů, na nichž se podíleli mladí
výzkumní pracovníci, nárůst počtu odborných výsledků a publikační výkonnosti mladých výzkumných pracovníků,
ale také nárůst počtu nových akademických pracovníků a odborníků ze zahraničí.
Hlavním cílem investičního projektu je posílení orientace vědecké, výzkumné a tvůrčí práce směrem k excelentnímu
výzkumu, jehož výsledky budou porovnatelné v mezinárodním měřítku. Předpokladem je přitom cílené upřesnění
strategických výzkumných oblastí reagující na soudobé společenské výzvy na lokální, národní i mezinárodní úrovni.
Podpora těchto aktivit je posilována pořízením špičkové přístrojové infrastruktury, ale také modernizací
laboratorního zázemí. V roce 2019 již byly v souladu s harmonogramem projektu pořízeny přístroje v celkové výši
22,986 mil. Kč.
Studenti doktorských studijních programů jsou dále rovněž finančně motivování za včasné složení státní doktorské
zkoušky, obhájení disertační práce a za významné publikační aktivity dle Nařízení děkana č. 2/2019 – Motivační
program ZF MENDELU pro rok 2019.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Fakulta neměla v r. 2019 doktorské studijní programy akreditovány.
Institut celoživotního vzdělávání
Institut neměl v r. 2019 doktorské studijní programy akreditovány.
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Tabulka č. 31 Statistika aktivních studentů doktorského studia
Statistika aktivních studentů doktorského studia k 31. 12. 2019
Studijní program

D
P

K

D

4300 Mendelova univerzita v Brně
43110 Provozně ekonomická fakulta
P6202 Hospodářská politika a správa

15

0

0

P6208 Ekonomika a management

35

106

0

9

2

0

P1407 Chemie

39

1

0

P1507 Botanika

4

0

0

P1532 Vědy o živé přírodě

4

0

0

28

11

0

P2826 Technologie odpadů

3

4

0

P2901 Chemie a technologie potravin

0

1

0

P2904 Technologie potravin

16

3

0

P4102 Fytotechnika

14

1

0

P4103 Zootechnika

43

9

0

6

2

0

15

3

0

P1507 Botanika

19

2

0

P3301 Dřevařské inženýrství

15

6

0

P3304 Procesy tvorby nábytku

10

2

0

P3914 Krajinné inženýrství

27

4

0

2

1

0

13

7

0

9

3

0

P0812D010001 Krajinářská architektura – Ph.D.

8

3

0

P0812D370001 Zahradnictví – Ph.D.

6

0

0

20

9

0

7

6

0

367

186

0

P6209 Systémové inženýrství a informatika
43210 Agronomická fakulta

P1601 Ekologie a ochrana prostředí

P4106 Zemědělská specializace
P4152 Rostlinolékařství
43410 Lesnická a dřevařská fakulta

P3929 Aplikovaná geoinformatika
P4107 Lesní inženýrství
P6208 Ekonomika a management
43510 Zahradnická fakulta

P4108 Zahradnické inženýrství
P4111 Zahradní a krajinná architektura
Celkem
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Tabulka č. 32 Absolventi Ph.D. studia
Absolventi (Ph.D.) - k 31. 12. 2019
Studijní program

D

4300 Mendelova univerzita v Brně
43110 Provozně ekonomická fakulta
P6202 Hospodářská politika a správa

2

P6208 Ekonomika a management

13

P6209 Systémové inženýrství a informatika

0

43210 Agronomická fakulta
P1407 Chemie

11

P1507 Botanika

2

P1532 Vědy o živé přírodě

3

P1601 Ekologie a ochrana prostředí

5

P2826 Technologie odpadů

1

P2901 Chemie a technologie potravin

1

P4102 Fytotechnika

3

P4103 Zootechnika

6

P4106 Zemědělská specializace

2

P4152 Rostlinolékařství

4

43410 Lesnická a dřevařská fakulta
P1507 Botanika

3

P3301 Dřevařské inženýrství

1

P3304 Procesy tvorby nábytku

1

P3914 Krajinné inženýrství

4

P3929 Aplikovaná geoinformatika

0

P4107 Lesní inženýrství

4

P6208 Ekonomika a management

0

43510 Zahradnická fakulta
P4108 Zahradnické inženýrství

11

P4111 Zahradní a krajinná architektura

2

Celkem

79

Legenda:
D = distanční studium
P = prezenční studium
K = kombinované studium
K = kombinované studium
V r. 2019 působilo na univerzitě celkem 14 pracovníků na post-doktorandských pozicích.
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10 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



existence excelentních pracovišť a excelentních výzkumných týmů



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



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



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



nedostatečná motivace mladých vědeckých pracovníků



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



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



omezené možnosti fakult a univerzity vyhovět požadavkům NAZV a TAČR na dofinancování projektů
z neveřejných zdrojů
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nedostatečná úroveň týmové spolupráce, relativně velká izolovanost výzkumných týmů uvnitř
MENDELU



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 udržitelného rozvoje, pokročilých materiálů, editací
genomu, molekulární biologie a omických věd



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 výzkumného prostředí; tlak na
sledování kvalitativních výkonových ukazatelů



motivační programy na podporu talentovaných studentů doktorského studia k rychlejšímu
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 centrální 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

Hrozby


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



nedostatečná vnitřní motivace pro práci jak začínajících, tak etablovaných vědeckých pracovníků
a týmů



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



dlouhodobé podceňování významu a financování výzkumné infrastruktury včetně servisních pracovišť



nízké povědomí o excelentním výzkumu na univerzitě



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



pokles zájmu zahraničních partnerů o spolupráci
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