Vědecko-výzkumná činnost MZLU v Brně v roce 2003
1 Oblasti výzkumu a vývoje, na které se MZLU v Brně zaměřuje
V souvislosti s přípravou nových výzkumných záměrů MZLU v Brně s počátkem řešení
od roku 2005 byl aktualizován výzkumný program univerzity, který stanovuje jeho priority a
postihuje rovněž aktuální programové směry výzkumu v ČR.
Výzkumný program sleduje v obecné rovině aktuální trendy současného vývoje
základních vědních disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v zemědělských, lesnických,
zahradnických a ekonomických vědách. V praktické realizaci se jedná o cílené řízení
biologických procesů, efektivní využívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních
zdrojů při rozvoji trvale udržitelného, multifunkčního zemědělství a agrobysnysu. Důraz je
kladen na kvalitu a bezpečnost zemědělských produktů obecně a potravin zvláště
v podmínkách rostoucí konkurence na liberalizujícím se světovém agrárním trhu. V kontextu
se závěry „Společné zemědělské politiky EU“ jako prioritní preferuje univerzita zejména
témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví, významu jejich produkčních a
mimoprodukčních funkcí při utváření krajinného prostoru a rozvoji venkova.
Biologické procesy využitelné v zemědělství jsou zkoumány na různých úrovních, od
molekulární, přes buněčnou až k rostlinným a živočišným populacím a agrosystémům na
úrovni zemědělských podniků i regionů. Předmětem zájmu jsou zejména molekulární
mechanismy a exprese genů regulujících růst a vývoj (buněčnou diferenciaci) u hospodářsky
významných rostlinných a živočišných druhů, využití molekulárních markerů ve šlechtění
rostlin a hospodářských zvířat, zachování a zvyšování úrodnosti půdy, výzkum indikátorů
jejího „zdraví“ a kvality, efektivní využití půdy pro produkci potravin, surovin pro technické
využití a obnovitelných zdrojů energie, pěstitelské technologie a jejich vliv na realizaci
biologického potenciálu výnosu a kvality produkce zemědělských kultur (i v souvislosti se
změnami klimatu), regulace biotických škodlivých činitelů v agrosystémech, zvyšování
efektivnosti využití materiálových a energetických vstupů do zemědělské výroby a omezování
nepříznivých dopadů hospodaření na životní prostředí s využitím technologií precizního
zemědělství, regulace optimálního využití genofondu hospodářských zvířat, mimoprodukční
funkce chovu hospodářských zvířat a jejich vztah k životnímu prostředí, vztahy mezi
vlastnostmi rostlinných a živočišných surovin a kvalitou potravin a možnosti jejich
ovlivňování, vyhledávání a výzkum nových postupů a technik, vycházejících z čistší
produkce, využitelných pro oblast odpadů a vedlejších produktů v zemědělských podnicích,
analýza změn ve využívání venkovské krajiny, zjišťování jejich příčin a dopadů, zejména na
ekologickou infrastrukturu a životní prostředí, metody hodnocení a projektování trvale
udržitelných zemědělských systémů.
Lesy jsou studovány jako obnovitelné přírodní zdroje, které představují základ
bohatství státu, přičemž je zdůrazňováno vícefunkční využívání lesa. Trvale udržitelné
obhospodařování lesa sleduje využívání lesa s cílem zachování jeho biologické diverzity,
regenerační kapacity, vitality a potenciálu plnit tyto funkce především i v budoucnosti, a to na
ekologické, ekonomické i sociální úrovni. Výzkum je zaměřen zejména na udržení funkce
produkční, funkci ekosystému v krajině, ochranu půdy, vodní hospodářství krajiny a
protipovodňovou ochranu, technologie šetrné k prostředí, zachování biodiverzity,
biogeochemické cykly, zpřístupňování krajiny apod. Důraz je kladen rovněž na zabezpečení
produkce dřeva jako obnovitelné suroviny při splnění požadavků veřejného zájmu na lesích,
tj. všech jeho environmentálních funkcí. Řešení je motivováno změnami v hierarchii funkcí
lesa a požadavky EU na novelizaci legislativy v oblasti lesnické politiky a ochrany životního
prostředí ve smyslu trvalé udržitelnosti. Zaměření se týká i kvantifikace změn dřevní suroviny
a analýzy vlivu změněných antropických podmínek na fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva
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a materiálů na bázi dřeva ve vztahu k technologiím zpracování a zužitkování materiálů
s ohledem na zdravotní bezpečnost spotřebitele. Předmětem výzkumu v oboru vodního
hospodářství krajiny jsou převážně zalesněná povodí drobných toků a nádrží, se zaměřením na
protipovodňovou ochranu, změny morfologie v korytech drobných, revitalizovaných toků a
využití netradičních materiálů a technologií v protierozní ochraně.
Výzkum na MZLU v Brně je dále zaměřen na rozšíření biodiverzity zahradních rostlin
metodami molekulární genetiky, šlechtění a testování kvalitativních znaků, na vytvoření
modelu kvality na úrovni EU v oblasti certifikovaných osiv, sadby, konzumních produktů
ovoce, zeleniny a révových vín a dále na zavedení efektivních metod testování nutriční
hodnoty zahradních produktů. Jedná se zejména o studium genomů zahradních rostlin,
geneticko-šlechtitelské metody, molekulárně biologické metody, rozšíření genetické diverzity,
nové znaky kvality, testy výnosu, ranosti, rezistence proti patogenům a chladu. Studují se
možnosti biochemické a technologické optimalizace úpravy vína, ovoce a zeleniny,
elektrochemické metody, nezávadnost a kvalita zeleniny, certifikace sadby květin, sadby
květin, košťálovin, plodové a listové zeleniny, agroekologické vlivy na afinitu a kvalitu
ovocných a okrasných dřevin, stimulaci klíčení semen, skleníkovou výrobu a další efektivní
technologie.
Dlouhodobě je také sledována problematika krajinářské architektury a zahradního
umění, zejména orientace na teoretická východiska péče o památky, na dokumentaci a
komplexní hodnocení vývoje a současné podoby vybraných objektů, na metodiku údržby a
obnovy vegetačních prvků i na výzkum vybraných vlastností rostlin. Získané poznatky jsou
aplikovány také v Lednicko-valtickém areálu, zapsaném mezi památky UNESCO.
Významnou součástí výzkumu univerzity je rovněž řešení otázek analýzy výchozí
pozice a adaptace podnikatelských subjektů vybraných oborů potravinářského průmyslu a
trendy vývoje konkurenčního prostředí, otázky determinace předpokladů a možností
konkurenceschopného českého zemědělství. Zaměření se týká i environmentálních souvislostí
formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a jejich vliv na chování
podnikatelských subjektů, stejně jako na sociálně demografickou analýzu venkova
v souvislostech s ekonomickou transformací a se strukturálními změnami českého
zemědělství. Sledována je rovněž tvorba podnikových informačních systémů, založených na
moderních metodách a prostředích jejich projektování. V návaznosti na světové a evropské
trendy vývoje podnikatelského prostředí je zkoumáno, jak se v České republice projevují
tendence procesu internacionalizace a globalizace prostředí, postupný přechod od uplatňování
konkurenčních strategií ke strategiím kooperativním, jež se odrážejí v další výrobkové a
vlastnické koncentraci a ve vytváření strategických aliancí. Při řešení je uplatňováno hledisko
komplexnosti vyjádřené ve vertikální a horizontální rovině.
Výzkum se rozšířil i do oblasti veřejných financí, veřejné správy a samosprávy,
kapitálových trhů, bankovnictví a pojišťovnictví. Jsou zkoumány oblasti daňových a účetních
teorií a jejich aplikace, práva v podnikání, marketingu a obchodního podnikání a řízení
institucí. Pro kvantifikaci zkoumaných jevů jsou aplikovány matematické a statistické metody
v ekonomii a managementu.
Zaměření výzkumného programu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
umožňuje pružně reagovat na nejnovější poznatky a trendy výzkumu v disciplínách, jejichž
výuku a rozvoj univerzita zabezpečuje a rovněž reagovat na změny v chápání funkcí
zemědělství při zabezpečování trvale udržitelného rozvoje společnosti.
Organizace vědecko-výzkumné činnosti na MZLU v Brně je nadále vedena snahou o
optimální kompromis mezi povinností uskutečňovat výzkum a vývoj ve všech akreditovaných
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oborech, ve kterých univerzita zabezpečuje vysokoškolské vzdělávání a všeobecným trendem
věnovat se několika stanoveným prioritám výzkumu. Pracoviště teoretického zaměření se
věnují badatelskému výzkumu, a to ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky,
pracoviště technologického zaměření jsou orientovány na výzkum aplikační ve spolupráci
s resortními a nestátními výzkumnými ústavy.
1. 1 Zaměření výzkumných záměrů na MZLU v Brně
Výzkumný záměr Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné
zemědělství je zaměřen na studium
- molekulárních mechanismů regulujících vývoj rostlin a zvířat jako teoretického
základu pro jejich citlivé využití člověkem,
- látkových vztahů mezi organismy a jejich interakcí s biosférou,
- kvalitu (zdraví) půd a její indikátory,
- systémů setrvalé rostlinné produkce a jejich regulací,
- optimalizaci využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišných
produktů.
Výzkumný záměr Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny – od koncepce k realizaci
zkoumá
- biologické základy trvale udržitelného hospodaření,
- způsoby obhospodařování lesů,
- technologie pro trvale udržitelné hospodaření,
- ekonomické a sociální aspekty trvale udržitelného hospodaření.
Výzkumný záměr Dřevo z antropicky ovlivněných lesů studuje a hodnotí
- podmínky využití dřevní hmoty – stavbu a vlastnosti antropicky ovlivněného dřeva,
- fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva,
- návrh modelu mechanického chování dřeva a jeho modifikace umožňující jeho
implementaci ve výpočtovém programu ANSYS,
- ověřování modelu na základě srovnání experimentálně zjištěných a numericky
stanovených deformačních poměrů reálných dřevěných konstrukcí,
- vytvořenou databázi mechanických vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva včetně
zásad jejich využití při dimenzování konstrukcí.
Výzkumný záměr Studium biodiverzity rostlin je zaměřen na
- rozšíření biodiverzity zahradních rostlin cestou metod molekulární genetiky, šlechtění
a testování kvalitativních znaků pro vstupy i výsledné produkty,
- dosažení kvality výpěstků a produktů na úrovni norem EU (včetně certifikovaných
osiv a sadby, školkařských výpěstků i konzumních forem ovoce, zeleniny a révových
vín,
- ověření a zavedení efektivních metod a testování kvality nutriční hodnoty a ekologické
a biologické nezávadnosti tržních zahradnických produktů,
- ověření a doporučení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologických
postupů.
Výzkumný záměr Obnova památek krajinářské architektury a zahradního umění zkoumá
- teoretická východiska péče o památky krajinářské architektury a zahradního umění
(umělecko historická, biologická, technologická),
- možnosti soudobého využívání památek,
- střety zájmů s jinými obory a možnosti jejich řešení
- zásady a metodiku údržby a obnovy,
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možnosti aplikace při řešení vybraných problémů památkové péče v LednickoValtickém areálu.

Výzkumný záměr Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu studuje
- manažerský informační systém vrcholového a středního řízení,
- výchozí pozice a adaptace podnikatelských subjektů oborů potravinářského průmyslu
na trendy vývoje konkurenčního prostředí,
- předpoklady a možnosti posuzování konkurenceschopnosti českého zemědělství,
- účetní a daňové souvislosti formování struktury zemědělství a potravinářského
průmyslu a jejich vliv na chování podnikatelských subjektů,
- environmentální souvislosti formování struktury zemědělství a potravinářského
průmyslu a jejich vliv na chování podnikatelských subjektů,
- sociálně demografickou analýzu venkova v souvislostech s ekonomickou transformací
a se strukturálními změnami českého zemědělství.
Institucionální prostředky – výzkumné záměry
Výzkumný záměr – zkrácený název
Regulace biologických a technologických procesů
pro konkurenceschopné zemědělství
Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny –
od koncepce k realizaci
Dřevo z antropicky ovlivněných lesů
Studium biodiverzity rostlin
Obnova památek krajinářské architektury
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu

Objem finančních prostředků
na rok 2003 (v tis. Kč)
46 079
10 025
2030
3193
716
4838

Výzkumné záměry byly koncipovány a schváleny na období 1999-2003. Na počátku roku
2003 byla ministerstvem školství deklarována možnost prodloužit řešení stávajících
výzkumných záměrů o jeden rok, které MZLU v Brně využila a 10. února 2003 odeslala
žádost o prodloužení řešení šesti výzkumných záměrů končících 31. prosince 2003 o jeden
rok, tj. do 31. prosince 2004. Při vyčíslení nákladů na jejich řešení byla respektována výše
jejich přidělené dotace pro rok 2003.
Dne 12. září 2003 obdržela MZLU v Brně oznámení ministerstva školství, že žádosti
byly posouzeny a dále konstatuje, že všechny žádosti splnily kritéria pro prodloužení
výzkumných záměrů a na jejich řešení poskytne MŠMT ČR v roce 2004 institucionální
podporu, jejíž výše bude stanovena rozhodnutím o poskytnutí podpory v závislosti na
výsledcích posouzení žádosti a disponibilních prostředcích státního rozpočtu na podporu
výzkumu a vývoje. Předpokládá se, že rozhodnutí o poskytnutí podpory bude vydáno do
konce tohoto roku a celková výše podpory všech výzkumných záměrů řešených MZLU v Brně
se ve srovnání s rokem 2003 nezmění.
Hodnocení výzkumných záměrů pravidelně uskutečňují Vědecká rada MZLU v Brně a
Správní rada MZLU v Brně, kde je sledováno hledisko odborné úrovně, koncepce fakult,
světových trendů daných oborů a dalších kritérií potřebných pro udržení kontaktu se širší
mezinárodní vědeckovýzkumnou komunitou.
Na základě předložených podrobných hodnotících zpráv o postupu řešení jednotlivých
výzkumných záměrů v letech 1999 – 2003 a výsledků jejich řešení za toto období lze
v souladu se závěry jednání Vědecké rady MZLU v Brně konstatovat:
-

Řešení výzkumných záměrů fakult probíhalo v souladu se stanovenými metodikami, podle
plánu a dispozic odpovědných garantů. Plánované cíle pro rok 2003 byly splněny a byla
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-

prezentována řada nových výsledků. Dobrou úroveň řešení konstatovala rovněž hodnocení
všech šesti výzkumných záměrů na úrovni poskytovatele MŠ ČR a zahraničních lektorů.
Významným posláním výzkumných záměrů je také podpora tvůrčí činnosti pregraduálních
i postgraduálních studentů, posílení meziústavní spolupráce, spolupráce se zahraniční
vědeckou komunitou, motivování mladých a perspektivních pracovníků zpřístupněním
zdrojů výzkumného záměru (nejen částečnými pracovními úvazky, možnostmi
absolvování zahraničních pobytů, účastmi na konferencích, ale i poskytnutím stejných
práv k získávání finančních odměn za publikační činnost jako mají kmenoví pracovníci).
Kvalitní úroveň řešení výzkumných záměrů je zřejmá z bohaté aktivity pracovníků MZLU
v Brně na kongresech, seminářích aj. odborných akcích v ČR i v zahraničí a ze žádostí
zahraničních partnerů o spoluúčast na řešení výzkumných projektů i z poptávky státní
správy a zemědělské, lesnické a zahradnické praxe po expertní a poradenské činnosti. Na
řešení výzkumných záměrů MZLU v Brně se v roce 2003 podílelo celkem 55 profesorů a
76 docentů, dalších 307 odborných pracovníků a 321 studentů v magisterských a
doktorských studijních programech.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem k obsahu a úrovni řešení výzkumných záměrů
MZLU v Brně bylo doporučeno pokračovat v jejich řešení v roce 2004 podle schválených
metodik a bez krácení plánovaných finančních prostředků.

-

-

1. 2

V rámci ČR unikátní pracoviště MZLU v Brně pro výzkum a vývoj, jejich vybavení a jejich nejvýznamnější výsledky v roce 2003

S ohledem na požadované vymezení jsou takto na univerzitě etablována pracoviště:
- Laboratoř molekulární embryologie Agronomické fakulty MZLU v Brně,
- Ústav ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně,
- Výzkumné centrum „Signální dráhy u rostlin“ v rámci Ústavu botaniky a fyziologie
rostlin Agronomické fakulty MZLU v Brně,
která jsou pracovišti jednoznačně reprezentativními, ve svých oborech mimořádně úspěšnými,
a to nejen v České republice, ale na základě poměrně bohaté spolupráce s obdobnými
pracovišti rovněž i v zahraničí.
Dlouhodobým vědeckým modelem Laboratoře molekulární embryologie MZLU v
Brně, které je od počátku roku 2002 společným pracovištěm MZLU v Brně a Ústavu
experimentální medicíny AV ČR, jsou embryonální kmenové buňky. Při příležitosti
mezinárodního sympozia „Neural Stem Cells and Brain Repair“, které se konalo v Praze ve
dnech 7. – 9. července 2003 jako satelitní sympozium „Sixth IBRO Word Congress of
Neuroscience“, oznámili vědci z Laboratoře molekulární embryologie úspěšné ustanovení
několika linií lidských embryonálních kmenových buněk. Česká republika se tímto zařadila
mezi takové vyspělé země světa jako jsou USA, Austrálie, Švédsko a Japonsko, kde byly
dosud buněčné linie z lidských preimplantačních embryí derivovány. Embryonální kmenové
buňky jsou netransformované, zcela nespecializované buňky, které se mohou neomezeně dělit
v podmínkách in vitro, a současně mají schopnost diferencovat v libovolný buněčný typ jak v
podmínkách in vitro, tak i po navrácení do živého organismu. Okamžitá vědecká hodnota a
zejména příslib do budoucnosti, který dnes embryonální kmenové buňky skýtají, je obrovský.
Přinejmenším tři způsoby užití těchto buněk jsou již dnes jasně definovány, přičemž všechny
profitují zejména z jejich netransformovaného charakteru a schopnosti dát vznik funkčním
diferencovaným buněčným typům jak in vitro, tak in vivo. Prvním z nich je in vitro
modelování normálního a abnormálního průběhu vývojových procesů, které podstatnou měrou
rozšíří možnosti studia lidského vývoje, a současně přispěje k pochopení vzniku a rozvoje
onemocnění člověka. Druhým způsobem použití embryonálních kmenových buněk je in vitro
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testování biologických efektů různých látek, zejména potenciálních léčiv a látek s možným
negativním účinkem na člověka. Třetí, a současně nejzávažnější způsob použití je přímý
terapeutický, spočívající v aplikaci těchto buněk pacientovi s cílem nahradit jeho vlastní,
nemocí či úrazem poškozené buňky. Zde se jako nejbližší možné cíle jeví degenerativní
onemocnění mozku jako jsou Parkinsonova či Alzheimerova choroba, degenerativní
onemocnění kloubů a kostí, diabetes, poúrazová poškození míchy a podobně. Naděje
vkládané do technologií založených na embryonálních kmenových buňkách jsou obrovské a
všeobecně se předpokládá, že tyto technologie budou spoluurčovat charakter biomedicíny
třetího tisíciletí. O tom, zda bude trvat měsíce, roky či desetiletí, než jednotlivé technologie
budou vyvinuty do praktické podoby, rozhodne intenzita experimentální práce. Prvním
předpokladem pro ni je samozřejmě dostupnost dostatečného množství nezávislých linií
embryonálních kmenových buněk. Tato potřeba je dána jasnou nutností porovnat chování linií
s různými genotypy, s cílem odlišit obecné vlastnosti od vlastností závislých na genotypu.
Každá nová linie současně již dnes přispívá k vytvoření panelu linií, které budou dostupné pro
transplantační aplikace. Čím rozsáhlejší tento panel bude, tím úspěšnější medicínské použití
lze očekávat. Dostupnost linií embryonálních kmenových buněk staví náš stát do čelní linie v
tomto výzkumu. Česká republika v těchto buněčných liniích získává unikátní nástroj k
dosažení prioritních vědeckých výsledků a potenciálně i ekonomického profitu ve vztahu k
mnoha zemím, kde je práce na tomto poli opožděna.
Laborato molekulární embryologie MZLU v Brn je pro intenzivní práci
s embryonálními kmenovými bu kami dob e vybavena a její pracovníci jsou dostate n
zkušení. V laborato i jsou b žn používány pokro ilé techniky bun n é biologie a
molekulární genetiky, imunologické techniky, histochemické techniky, pokro ilé zobrazovací
techniky a manipulace s bu kami a embryi in vitro. Podobn publika ní aktivita Laborato e
molekulární embryologie je na velmi dobré úrovni. Zahrani ní ohlas výsledk laborato e se
projevuje p edevším mnoha vyžádanými p ednáškami na mezinárodních kongresech nebo
v renomovaných institucích (IBRO 2003, STEC 2004, Harvard University atd.) a ú astí
v mezinárodních programech.
Unikátním pracovištěm MZLU v Brně ve vědecké aktivitě je také Ústav ekologie lesa
Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně. Ústav se zaměřuje na studium lesních ekosystémů
ve smyslu podpory trvale udržitelného obhospodařování lesů a jejich funkcí v krajině.
Význam ústavu překračuje hranice univerzity a ve svém oboru je i renomovaným
pracovištěm v mezinárodním kontextu. Špičkových výsledků je dosahováno zejména v oblasti
ekofyziologie lesních dřevin a stresové ekologie.
Oddělení ekofyziologie ÚEL MZLU v Brně je zaměřeno především na vodní provoz a
strukturu dřevin na úrovni celých stromů a lesních porostů. K tomu účelu používá mj. na ÚEL
nově vyvinuté metody pro měření transpiračního proudu (dvě z pěti ve světě používaných
metod) a instrumentální techniku pro měření korun a kořenových systémů. Na ÚEL byly
poprvé současně aplikovány čtyři takové techniky (z nichž dvě zde byly nově vyvinuty a dvě
poprvé aplikovány v Evropě).
Ústav je řešitelským pracovištěm řady národních i mezinárodních výzkumných projektů
(objem finančních prostředků získaných na grantových projektech a zakázkách převýšil 7 mil.
Kč); v současné době je pracoviště angažováno ve dvou evropských projektech zapojených do
V. Rámcového programu EU: WATERUSE – „Zhodnocení alternativních techniky pro
stanovení komponent vodní bilance v heterogenních krajinných systémech s omezenou
dodávkou vody“ zaměřeném na lesy a sady v mediterranní oblasti a projekt SUSTMAN –
„Introdukce listnatých druhů pro trvale udržitelné lesní hospodářství“ zahrnující řadu zemí od
Švédska po Slovinsko. Významné je rovněž zapojení do projektu EU COST ENFORS
v celkovém objemu přes 3 mil. Kč. Ústav je dále spolunavrhovatelem dvou významných
mezinárodních projektů 6. RP. ÚEL má širokou mezinárodní spolupráci i mimo uvedené
grantové projekty. Z nich nejvýznamnější je česko-vlámská spolupráce v programu
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KONTAKT, aktivity v Evropském lesnickém ústavu a nadstandardní spolupráce s obdobným
pracovištěm lesnické fakulty v Záhřebu.
Pracoviště rozvíjí projekt VS96077 „Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních
ekosystémech“ zřízeného v rámci „Programu posílení výzkumu na VŠ“ a má samostatný
vědecký program v rámci Výzkumného záměru fakulty. Ústav je koordinačním pracovištěm
Výzkumného záměru fakulty řešeného v období 1999-2004 a hlavním zpracovatelem návrhu
VZ fakulty na období 2005-2010. V roce 2003 se ústav významnou měrou podílel na získání
Doktorského projektu GAČR se zaměřením na podporu a koordinaci vědecké činnosti v rámci
doktorských studijních programů (DSP). Projekt s názvem „Současný stav a trendy vývoje
lesů v kulturní krajině“ má za cíl stimulovat spolupráci mezi obory a institucemi, podpořit
vědeckou komunikaci mezi studenty DSP různých oborů a učinit tak vědeckou dráhu pro
absolventy magisterského studia atraktivnější.
Jako zakládající organizace se ÚEL MZLU v Brně podílel významně na práci
regionálního centra EFI (Evropského lesnického ústavu) pro transformaci smrkových
monokultur v Evropě. Výsledkem je publikace: Spiecker, H., Hansen, J., Klimo, E.,
Skovsgaard, J.P., Sterba, H., von Teuffel, K. (eds) Norway spruce conversion – options and
consequences. Brill, Leiden-Boston, 2004, 269 p., která shrnuje podklady a procesy
transformace smrkových monokultur na ekologicky stabilní lesy. ÚEL pokračoval ve
vydávání původních vědeckých prací formou suplementů impaktovaného vědeckého časopisu
„Ekológia (Bratislava)“, V minulém roce to byl již pátý suplement, zaměřený na základní
vědecké aspekty setrvalého lesnictví. V tomto čísle bylo publikováno celkem 13 prací, včetně
příspěvků spolupracujících zahraničních autorů. ÚEL pokračoval na přípravě rukopisu
„Evropské lužní lesy“, kde se podařilo získat podklady pro rukopis z většiny evropských zemí
mírného pásma a byla přijata nabídka publikovat monografii ve vědecké řadě IUFRO. V roce
2003 ústav publikoval přes 20 významných původních vědeckých prací, 2 monografie, přes 40
vědeckých sdělení na konferencích a seminářích a řadu dalších odborných prací a
výzkumných zpráv.
Ústav pravidelně pořádá odborné semináře a konference. Z nich nejvýznamnější je
mezinárodní konference RESTORATION OF FOREST SOILS IN POLLUTED AREAS.
Konference se koná v květnu 2004 v Praze a je organizována ve spolupráci s IUSS a IUFRO.
Přihlášeno je okolo 60 účastníků z 12 evropských států a USA.
Ústav má pro výzkumnou činnost k dispozici dostatečně instrumentálně vybavené
venkovní stacionáry a laboratoře. Zařízení byla většinou pořízena, resp. modernizována
v posledních letech z dotací rozvojových programů MŠMT ČR a v rámci řešených grantů. Ze
stávajícího zařízení je k dispozici Analyzátor LECO CNS 2000, analyzátor FIAlab 2500 a
analyzátor TOC SHIMADZU 5000A. Dále je to laboratorní zařízení pro specializované
analýzy půd, rostlinného materiálu a vod. Pro potřeby výzkumu a prací orientovaných do
oblasti ultrastopové analýzy biologických materiálů a půd slouží od roku 1997 ICP MS
spektrometr PERKIN ELMER ELAN K získávání údajů o fyziologických procesech
vzrostlých stromů slouží sofistikovaná multikanálová aparatura. K dispozici jsou dále zařízení
k zachycení a hodnocení struktury populací rostlinných a živočišných společenstev a zařízení
pro hodnocení produkčních a růstových procesů.
Dalším významným pracovištěm je Výzkumné centrum „Signální dráhy u rostlin“,
které je součástí Ústavu botaniky a fyziologie rostlin Agronomické fakulty MZLU v Brně a
mimo univerzitu součástí Výzkumného centra Ústavu experimentální botaniky AV ČR
v Praze. Pracoviště se zabývá dvěma oblastmi:
a)
transportem růstových látek, jejich metabolismem a vlivem těchto procesů
na morfogenní procesy a
b)
programovonou buněčnou smrtí.
Jako experimentální systém slouží explantátové kultury smrku a tabáku. Na činnosti
výzkumného centra se podílí 8 vysokoškolských pracovníků. Mimo standardní vybavení má
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pracoviště k dispozici cyklery pro PCR, termostaty a transluminátory, hlubokomrazící box,
fluorescenční mikroskopickou techniku, gelový dokumentační systém, flow-boxy, plynový
chromatograf a kapalinové chromatografy s hmotnostním a radiometrickým detektorem.
Z významných výsledků pracoviště uvádí, že vyšší, ale ve fyziologických pokusech
používané koncentrace vybraných cytokininů způsobují odumírání buněk tabáku BY-2, které
je doprovázeno znaky typickými pro apoptozu (degradace jádra, stěpení DNA). Proces
odumírání lze zpomalit nebo eliminovat kombinací cytokininů s 2,4-D. Typická degradace
jader ani štěpení DNA v tomto případě nebyly pozorovány (dosud nepublikováno). Dále bylo
prokázáno, že cytotoxicita vybraných cytokininů (bází) je u BY-2 buněk bezprostředně
spojena s jejich intracelulární konverzí na odpovídající nukleotidy pravděpodobně
fosforibosyltransferázovou reakcí (publikace Mlejnek, P., Doležel, P., Procházka, S. (2003):
Intracellular phosphorylation of benzyladenosine is related to apoptosis induction in tobacco
BY-2 cells. Plant Cell Environm. 26: 1723-1735)
1. 3 Významné výsledky vědeckovýzkumné činnosti fakult MZLU v Brně v roce 2003
-

-

-

-

-

Z doposud prezentovaných výsledků výzkumu uvádíme tyto příklady:
Bylo zjištěno, že abnormální signálování fibroblastovým růstovým faktorem může být
jedním z důvodů abnormální proliferace hematopetických kmenových buněk.
Byl zkonstruován nový panel mikrosatelitů pro parentitu prasat v ČR, který je od roku
2003 zaveden pro ověřování původu prasat v ČR a je připravováno jeho využití na
Slovensku.
Získány základní poznatky o fytoterapeutickém působení v biologických materiálech, a to
u řady druhů (odrůd, novošlechtění) i zemědělských a potravinářských produktů.
Kvalitativní a kvantitativní detekce organických látek uplatňujících se jako fytoterapeutika
byla zaměřena na fenolické a flavonoidní látky. Zjištění o výrazném fytoterapeutickém
potenciálu některých látek má praktický význam při sestavování směsí jetelovin a trav a
jejich využití pro smíšené porosty.
Byly odhaleny faktory ovlivňující životnost neutrofilních granulocytů mléčné žlázy skotu,
zejména faktorů indukujících programovanou buněčnou smrt – apoptózu. Dále byla
stanovena role apoptózy neutrofilních granulocytů a role makrofágů během rezoluce
experimentálně indukovaného akutního zánětu mléčné žlázy skotu.
U vykrmovaných pstruhů se podařilo přídavkem lněného oleje do krmných směsí příznivě
ovlivnit poměr polynenasycených mastných kyselin ve svalovině, což může příznivě
ovlivnit zdraví spotřebitelů. Produkce masa se navíc výrazně zlevnila.
Z dlouhodobých pokusů bylo prokázáno, že intenzita hnojení organickými i minerálními
hnojivy neovlivňuje obsah celkového draslíku a mobilní draselné rezervy, ale má výrazný
vliv na obsah vodorozpustného a výměnného draslíku. O hladině obou forem K rozhoduje
obsah jílovitých částic. Změny v mobilní draselné rezervě nejsou ani po 28letém trvání
pokusu průkazné. V rámci osevních sledů budou vyvozeny závěry jak postupovat, aby byl
udržen obsah živin na optimální úrovni a zajištěna setrvalost zemědělství.
Bylo sestaveno plně automatické zařízení pro kombinované techniky průtokové injekční
analýzy a kapilární elektroforézy s unikátním bezkontaktním konduktometrickým
detektorem a jeho aplikace techniky na vzorky životního prostředí a biologického
materiálu.
Byl vysvětlen důvod šíření popelavé hniloby slunečnice na naše území z jižní Evropy
v minulých letech.
Byly vyvinuty metody stanovení a identifikace fenolických látek v rostlinném materiálu
metodou LC/MS, které byly využity pro studium metabolických drah u některých rostlin a
při sledování zrání barikovaných vín.
Poznatky a výsledky z problematiky zdravotně nezávadných produktů živočišného
původu, fyzikálních, chemických a technologických ukazatelů jakosti potravin a
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potravinových surovin umožnily posun poznání v hraničních oborech výživa
hospodářských zvířat – výživa člověka.
Byly objeveny štěpové poměry dědičnosti rezistence meruněk vůči šarce švestek a ve
spolupráci s VÚRV Ruzyně a Clemson University USA některé molekulární markery
genu rezistence k šarce švestek.
V návaznosti na program technických izolátů byla provedena detekce fytopasem ESFY,
která infikuje teplomilné peckoviny a má zvětšující se tendenci rozšiřování.
Byly nalezeny další donory důležitých hospodářských znaků využitých ve šlechtění
meruněk (mrazuvzdornost, adaptabilita).
Byl zjištěn vliv integrovaného pěstování na hospodářský výnos, bilance živin v půdě a
nutriční hodnotu u hlávkového a listového salátu a zjištěny odrůdové rozdíly ve stupni
napadení ZYMV u 40 odrůd okurek nakladaček.
Plynově chromatografické stanovení látkových složek a doplňující údaje o chemických
změnách netěkavé sušiny přinášejí objektivní údaje o biologických změnách ve
skladovaném ovoci z hlediska uchování jakostních znaků pro dlouhodobé skladování
v upravených mikroklimatických podmínkách.
V oblasti výzkumného záměru zaměřenou na vinařskou technologii a jakost vín byly
zkoumány změny cukernatosti, kyselin a indexu zralosti ve dvou ročnících s výrazně
odlišnými povětrnostními podmínkami, a to u dvou významných odrůd pro naše vinařství,
Müller Thurgau a Ryzlink rýnský. Rozbory a analýzy jsou příspěvkem k rajonizaci odrůd
v období těsně před vstupem do EU, kdy naše vinařství bude pod velkým konkurenčním
tlakem.
V rámci programu KONTAKT byly v letech 2002-2003 studovány specifické znaky
krasových území a hodnoceny reálné možnosti nově aplikovaných přístupů soužití člověka
s krajinou ve 3. tisíciletí z hlediska dnes již exaktně definovaných principů trvale
udržitelného rozvoje. Koncepčním výstupem je předložení celoevropského samostatného
projektu do VI. Rámcového programu EU FP6-004090 „The multidisciplinary Approach
for a Detection and Description of Links between Climate Dynamic and Karstic
Paleosediments in Three Environs“, koordinovaný LDF MZLU v Brně, spolupráce 9
partnerských pracovišť z Belgie, Španělska, Švýcarska, Francie, Polska, Slovinska a ČR.
V rámci programu EUREKA byly zkoumány progresivní technologie obrábění materiálů
na bázi dřeva frézováním vysokými rychlostmi. Na základě dosažených výsledků byl
v podniku TOS Svitavy zahájen vývoj specializovaných strojů pro vysokorychlostní
frézování. Pro naše pracoviště znamená řešení kromě osvojení základních postupů při
měření a zpracování výsledků převedení měřicího standu, který byl realizačním výstupem
projektu, formou dlouhodobé zápůjčky do zařízení ŠLP MZLU v Josefově.
EKOLÓGIA, Supplement 3/2003, vol. 22, 198 p. Ústav ekologie lesa LDF MZLU v Brně
připravil supplement mezinárodního časopisu pro ekologické problémy biosféry na téma
„Základní vědecké aspekty setrvalého lesního hospodářství“. Ve 13 pracích (anglicky)
jsou shrnuty výsledky dosažené v rámci výzkumného záměru LDF MZLU v Brně.
Komplex prací vychází ze studií lesního stanoviště, vývoje biodiverzity lesních
rostlinných společenstev, zdravotního stavu lesních porostů až po produkční a
lesopěstební práce.
Mimořádný celospolečenský dopad mají výsledky řešeného projektu „Horské lesní
ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní“. Opírají se o dlouholetou
řadu pozorování nepřetržitě od roku 1977 na trvalých výzkumných plochách v Orlických
horách.
Byl sledován vývin kořenového systému smrku v oblasti Jizerských hor, kde dochází
k postupnému chřadnutí a odumírání smrkových porostů. Byl komplexně analyzován
kořenový systém, zjištěná fakta mohou výrazně ovlivnit současná i budoucí pěstební
opatření, změnu dřevinné skladby a technologie obnovních postupů.
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Výzkum na Provozně ekonomické fakultě je mimo jiné zaměřen na hodnocení pozice
české ekonomiky v mezinárodním srovnání a jejím postavení v čase. Je sledována změna
institucionální uspořádanosti společně s globálními ekonomickými a celospolečenskými
trendy, které jsou vymezujícími faktory vývoje. Dále je sledována produktivita práce,
efektivita a řada makroekonomických faktorů a využívání zdrojů.
K významným výstupům patří provedená analýza spotřebitelského chování v oblasti
zvyklostí českého konzumenta vína, která byla provedena v regionech ČR. Významná je i
spolupráce s Českomoravskou vinohradnickou a vinařskou unií při zpracování politiky
v této oblasti v jihomoravském regionu. Byla vyhodnocena pozice subjektů potravinářské
vertikály u hlavních zemědělských komodit v komparaci s výrobky zemědělské výroby
zemí EU a obchodování s nimi na zahraničních trzích.
Podařilo se teoreticky rozpracovat některé problémy v oblasti využívání neuronových sítí
a prakticky realizovat nové moduly pro podporu rozhodování při použití fuzzy logiky a
umělých neuronových sítí.
Na základě projektů v programu Jean Monet se uskutečňuje potřebná mezinárodní
spolupráce a zapojování významných odborníků a představitelů státní správy a
samosprávy do přednáškové a vzdělávací činnosti.

-

Nezanedbatelný význam mezi výsledky řešených projektů představuje i rozšíření
materiálně technické základny pracovišť MZLU v Brně. Hodnota finančních prostředků
určených na pořízení přístrojů investičního charakteru z prostředků výzkumných záměrů
univerzity a grantových projektů představovala v roce 2003 částku téměř 19 milionů Kč /z
toho jen v rámci výzkumných záměrů 11 mil. Kč). Je třeba konstatovat, že výzkum je stále
více závislý na vložených prostředcích do kvalitních investic.

2. Významná spolupráce MZLU v Brně ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR
2. 1

Spolupráce s Akademií věd ČR a resortními výzkumnými ústavy

Spolupráce s Akademií věd ČR a resortními výzkumnými ústavy je na MZLU v Brně
tradiční a ve vědecké a výzkumné činnosti má svou významnou úlohu, místo i kvalitu.
Uchování a rozvoj dlouholeté vazby na tuto spolupráci, včetně zemědělských organizací a
jiných institucí, mají neocenitelný význam pro udržení živých kontaktů se zemědělskou a
lesnickou praxí, a to pro obě strany. V únoru 2003 byla podepsána mezi MZe ČR a MZLU
v Brně „Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu, vědecko-výchovné a
pedagogické činnosti“. Na jejím základě jsou organizována pravidelná setkání vybraných
zástupců obou stran za účelem zhodnocení dosavadní činnosti a dosažených výsledků, dále za
účelem rozvíjení a konkretizace jednotlivých směrů a etap vzájemné spolupráce. Konkrétní
podmínky spolupráce jsou řešeny formou dvoustranných a vícestranných smluv mezi
jednotlivými výzkumnými ústavy zřízenými MZe ČR a MZLU v Brně.
Spolupráce s ústavy AV ČR je kromě vědecké a výzkumné činnosti rozšířena rovněž
o spolupráci v činnosti pedagogické. Významnou aktivitou na tomto úseku je uzavření
„Smlouvy o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů“
s prezidiem AV ČR. Účelem bylo spojit odborné kapacity smluvních stran při výchově
doktorandů. Tomuto cíli bude sloužit mimo jiné i rozšíření akreditace některých oborů
doktorských studijních programů pro pracoviště ústavů AV ČR. Dílčí smlouvy o spolupráci
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jsou uzavřeny s řadou resortních i nevládních výzkumných ústavů. Významným prvkem
spolupráce zůstává nadále založení společného pracoviště AV ČR a MZLU v Brně „Laboratoř
molekulární embryologie“.
Akademičtí pracovníci MZLU v Brně se podílejí na spolupráci s Českou akademií
zemědělských věd, grantovými agenturami ČR (členové programových a oborových rad),
Agrární komorou ČR a dalšími vrcholovými institucemi v oboru zemědělství, potravinářství,
lesnictví a ekonomiky, řadou výzkumných a specializovaných pracovišť uvedeného zaměření
vysokých škol, resortů a jednotlivých pracovišť zemědělské, lesnické a ekonomické praxe,
pracují v redakčních radách vědeckých a odborných časopisů.
2. 2

Zapojení MZLU v Brně do projektů grantových agentur ČR

a)
V roce 2003 zabezpečovala MZLU v Brně řešení 341 grantových projektů a zakázek
v celkové hodnotě 166 milionů Kč (z toho téměř 19 milionů Kč na investice), což představuje
ve srovnání s předcházejícím rokem 2002 navýšení o 15 %. Projekty (121) zahrnuté do
Centrální evidence projektů (CEP), které jsou rozhodující při tvorbě rozpočtu vysokých škol,
dosahují částky 102 milionů Kč.
Specifikacím odborného zaměření pracovišť na čtyřech fakultách s rozdílnou profilací
odpovídá rovněž značná různorodost výzkumných celků a projektů, které obecně korespondují s obory zemědělských, biologických, lesnických a ekonomických věd.

Projekty a podpory řešení projektů výzkumu a vývoje v roce 2003 zařazené v CEP
(v tis. Kč, údaj v ukazateli = počet grantů)
Praco.
viště
AF
LDF
ZF
PEF
ŠLP
Rektorát
MZLU

Pozn.:
VZ
VC
GA ČR
MZe ČR
MPO ČR
LI
GA AV

VZ

VC

46079
1
12055
2
3909
2
4838
1
x

2105
1
x

x

GA
ČR
7891
28
2312
8
451
2
1199
7
x

x

x

x

MZe
ČR
7175
31
2553
6
3018
13
2388
7
105
1
x

66881
6

2105
1

11853
45

15239
58

x
x

MŽP
ČR
x

MPO
ČR
x

LA
25
1
x

EUREKA
136
1
x

x

COST

LI

x

x
x

x

320
1
x

x

GA
AV
560
2
343
2
x

165
1
x

1141
1
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1400
1
x

x

165
1

1141
1

25
1

1536
2

320
1

2050
1
2050
1

903
4

Výzkumné záměry
Výzkumná centra
Grantová agentura ČR
Národní agentura pro zemědělský výzkum MZe ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Program Informační zdroje pro výzkum a vývoj
Grantová agentura Akademie věd ČR

Projekty, zakázky a jejich finanční podpory v roce 2003 – mimo CEP

(v tis. Kč, údaj v ukazateli = počet projektů/zakázek)

11

Celkem
63971
65
18889
21
7378
17
8425
15
1505
2
2050
1
102218
121

Fak.

FRVŠ

AF

4401
40
3239
19
908
11
2334
11
352
1
11234
82

LDF
PEF
ZF
Rekt.
MZLU

Ped.
progr.
2510
4
x
560
1
1735
3
21050
4
25855
12

Dotace

Nadace

710
2
550
1
x

x
x

3476
3
x
4736
6

434
6
x
x
434
6

Zahraničí
576
4
3450
6
352
4
508
2
9848
2
14734
18

Zakázky Celkem
2982
30
3090
54
x
891
11
x
7163
96

11179
80
10329
80
2254
22
8944
30
31250
7
64156
220

Granty, projekty, zakázky a jejich finanční podpory v roce 2003 – včetně CEP

(v tis. Kč, údaj v ukazateli = počet projektů/zakázek)

Fakulta
AF
LDF
ZF
PEF
ŠLP
Rektorát
MZLU celkem

Granty CEP
63971
65
18889
21
7378
17
8425
15
1505
2
2050
1
102218
121

Projekty,zakázky mimo CEP
11179
80
10329
80
8944
30
2254
22
200
1
31250
7
64156
220

Aktivity celkem
75150
145
29218
101
16322
47
10679
37
305
2
33300
8
166374
341

Finanční prostředky na vědeckovýzkumnou činnost jsou souhrnem čtyř zdrojů, které
tvoří institucionální finanční prostředky, dále finanční prostředky získané ve veřejných
grantových soutěžích, dotace ze zahraničních zdrojů a konečně zakázky ze zdrojů resortů
MZe ČR a MŽP ČR.
Institucionální finanční prostředky na specifický výzkum jsou poskytovány veřejným
vysokým školám v souladu s usnesením vlády ČR č. 16 o Národní politice výzkumu a vývoje
ze dne 5. ledna 2000 od roku 2001 formou dotace. Účelem této dotace je podněcovat a
podporovat takovou výzkumnou a vývojovou činnost vysokých škol, která je neoddělitelně
spojena se vzděláváním – s akreditovanými studijními programy. Částka vyčleněná na tuto
dotaci je stanovena Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj v rozsahu 9 % celkové státní
podpory pro výzkum a vývoj. Pro rok 2003 se jednalo o stejnou částku jako v roce 2002 rovnající se 1,04 miliardy Kč. Vysokým školám jsou tyto prostředky dále rozdělovány
zejména podle jejich úspěšnosti v získávání finančních prostředků ve výzkumné a vývojové
činnosti financované ze státního rozpočtu ČR a z prostředků Evropské unie na podporu
zahraničních projektů. Jedná se tedy především o prostředky získané univerzitou na řešení
projektů výzkumu a vývoje, grantových projektů a výzkumných záměrů univerzity.
Rozhodující je rovněž počet absolventů v doktorských studijních programech a počet
habilitovaných akademických pracovníků.
Z částky 1,04 miliardy Kč činil podíl pro naši univerzitu 3,25 % (téměř 34 mil. Kč).
Již tradiční osmé místo dle výše objemu získané dotace v pořadí 24 vysokých škol nás již
několik let řadí mezi první třetinu úspěšnějších vysokých škol. Částka, kterou vykazujeme za
rok 2003 ministerstvu školství jako souhrn grantových prostředků zaznamenaných v Centrální
evidenci projektů a záměrů jako jeden z pomocných ukazatelů pro výpočet této dotace v roce
2004, dosáhla v letošním roce již výše přes 100 mil Kč. Dotace na specifický výzkum byla
v rámci naší univerzity v roce 2003 dále posílena účelovými prostředky na výzkum a vývoj
(1), a to částkou 6,3 mil. Kč, což byly prostředky v rámci programů Kontakt, COST, Eureka,
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výzkumného centra, INGO a programu „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“. Další velmi
významný zdroj představují finanční prostředky získané na řešení výzkumných záměrů
univerzity (2) ve výši téměř 67 mil. Kč. Je potěšitelné, že všechny naše žádosti stávajících
šesti výzkumných záměrů z počátku tohoto roku splnily kritéria pro jejich prodloužení a na
jejich řešení v roce 2004 poskytne MŠMT ČR institucionální podporu ve srovnatelné výši
s rokem 2003. Grantové prostředky agentur (3) MZe ČR (NAZV), GA ČR, MŽP ČR, MPO
ČR, GA AV spolu se zakázkami resortu zemědělství a životního prostředí a prostředky nadací
tvoří další významný zdroj finančních prostředků, které v roce 2003 dosahují výše 44,5 mil.
Kč. Dotace na řešení rozvojových programů a projektů (4) v rámci resortu MŠMT ČR (FRVŠ
a rozvojové programy ministerstva) dosahují v tomto roce výše 37 mil Kč (FRVŠ 11 mil Kč,
rozvojové programy 26 mil. Kč). Podpora mobilit učitelů i studentů v programech
SOCRATES-ERASMUS, LEONARDO a podpora zahraničních grantů (5) představuje částku
téměř 15 mil. Kč.
Veškeré uvedené dotace a podpory grantových projektů (1-5) dosáhly v roce 2003
částky téměř 170 mil. Kč (o 27 mil. Kč více než v roce 2002). Na tomto finančním zdroji,
který významným způsobem zvyšuje rozpočet univerzity, se podílejí účelové finanční
prostředky na výzkum a vývoj 3,7%, na výzkumné záměry 39,5%, na grantové projekty a
zakázky s dotacemi 26 %, rozvojové projekty 22 % a zahraniční mobility a granty 8,8%. Podíl
těchto prostředků připadajících na jednoho učitele nebo vědeckého pracovníka činí v průměru
naší univerzity 289 tis. Kč. K tomu je nutno poznamenat, že v aktivitě při získávání těchto
prostředků přetrvávají dosud velmi značné rozdíly mezi fakultami i mezi jednotlivými ústavy.
b)
Po obsahové stránce se grantové projekty s podporou GA ČR věnují problematice od
teoretických úseků molekulární biologie a embryonální genetiky, přes studium využití
molekulárně biologických metod např. k identifikaci živočišných tkáních v masokostních
moučkách, studium thalia v potravních řetězcích, k projektům, které usilují o zušlechťování
osiva obilnin, optimální výživu hospodářských zvířat, zlepšení plodnosti, užitkovosti a jatečné
hodnoty prasat. Ekonomické projekty vyhodnocují krajinotvornou funkci zemědělství, sledují
chování podnikatelských subjektů v distribučním procesu zemědělství a potravinářství,
spotřebitelské chování na potravinových trzích ČR, usilují o optimalizaci daňového systému a
řízení daňové politiky. Projekty zaměřené na lesnictví zkoumají ekologickou stabilitu lesních
ekosystémů, jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní, optimalizace jejich druhové
skladby, studují působení klimatických faktorů a změn vodního režimu, hledají také metody
snižující negativní dopady činnosti lesní mechanizace apod.
Řešené projekty v rámci MZe ČR mapují široké spektrum problematiky zemědělskopotravinářského sektoru, a to v oblastech systémů trvale udržitelné rostlinné produkce,
optimalizace
a
inovace
pěstitelských
technologií
hlavních
plodin,
jejich
konkurenceschopnosti, metod stabilizace půdní úrodnosti, využití i ochrany drnového půdního
fondu, v oblasti živočišné výroby jsou projekty zaměřeny na optimalizaci plemenné hodnoty
hospodářských zvířat, využití genetických markerů a ovlivnění jejich reprodukční
užitkovosti, sledovány jsou normy potřeby živin, ale také optimální normativy spotřeby
pohonných hmot a energií na výrobu zemědělských produktů. Řada projektů je zaměřena na
problematiku zahradnické produkce, inovace pěstitelských systémů i skladovatelských
technologií, diagnostiku karanténních fytopatologických organismů, systémy ochrany a
komplexní rezistence proti chorobám. Ekonomicky zaměřené projekty sledují možnosti
posílení konkurenceschopnosti českého zemědělství, efektivnost hospodaření zemědělských
podniků v ekologických systémech a analyzují význam odbytových organizací a jejich
právního postavení. Problematika lesních ekosystémů je sledována z hlediska jejich stability,
produkčního potenciálu, antropického ovlivňování a jejich poškození imisemi.
Významné zakázky představují dotační tituly pro zachování genových zdrojů
vybraných kolekcí rostlin, udržování genetického potenciálu osiv a sadby, podporu
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ozdravování polních a speciálních plodin, ale také pro podporu rozvoje systému poradenského
a informačního zajištění pracovišť.
Finanční prostředky poskytnuté resortem MŠMT ČR představují nejvýznamnější
finanční zdroje z grantů a zakázek univerzity v roce 2003; významné a zcela zásadní jsou
dotace na výzkumné záměry fakult, dotace na rozvojové programy pro vysoké školy a
rozvojové projekty Fondu rozvoje vysokých škol. Tradičně představují prostředky získané
úspěšnými projekty v rámci výběrového řízení FRVŠ významnou podporu rozvoje studijních
oborů, jejich inovacím a zkvalitňují rovněž technickou podporu pedagogického procesu.
Zvláště cenná svým motivujícím charakterem jsou stipendia MŠMT ČR pro úspěšné
studentské granty.
c) Konkrétní užití prostředků specifického výzkumu
Institucionální podpora specifického výzkumu byla v souladu se zák. č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje, a nařízením vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře
výzkumu a vývoje, přidělena v roce 2003 poprvé, a to Rozhodnutím MŠMT č. 8/2003. Jednou
z podmínek použití dotace bylo stanovení pravidla úhrady osobních a věcných nákladů
společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a
doktorských studijních programů (viz § 2 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 462/2002 Sb.).
Rozhodnutím rektora č. 20/2003 vydala univerzita pravidla společného výzkumu, která
zejména vymezují cíle a formy společného výzkumu akademických pracovníků a studentů a
užití finančních prostředků.
Přehled o využití poskytnuté dotace na úhradu:
- osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských
studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole
Celkem
12 434 tis. Kč
v tom: osobní
9 834 tis. Kč
věcné
2 600 tis. Kč.
Komentář: finanční prostředky byly použity z větší části na krytí mezd a s nimi souvisejících
odvodů vyplacených akademickým pracovníkům v souvislosti s finančním a věcným
rozsahem řešených projektů a výzkumných záměrů. V několika případech byly uzavřeny
částečné pracovní úvazky s doktorandy. Věcné náklady tvoří převážně materiální výdaje,
zejména na chemikálie, drobný hmotný majetek, knihy apod. Na stipendia studentů
magisterských programů bylo vyplaceno 326 tis. Kč.
- osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými
pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel
stanovených jednotlivými vysokými školami
Celkem
19 952 tis. Kč
v tom: osobní
14 503 tis. Kč
věcné
5 449 tis. Kč
Komentář: finanční prostředky byly použity na mzdy a související odvody pracovníků
podílejících se na společném výzkumu zaměstnanců a studentů a pracovníků celoškolských
pracovišť zajišťujících provoz infrastruktury, informačního centra, knihovny, edičního
střediska a ústavu informačních a komunikačních technologií v poměru využití
poskytovaných služeb. Věcné náklady zahrnují náklady na spotřební materiál a služby,
náklady na vložné na konference a odborné semináře, na vydávání sborníků, náklady na
cestovné a část provozních nákladů celoškolských pracovišť poskytujících služby.
- nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních
programů při přípravě diplomové nebo disertační práce
Celkem
1 546 tis. Kč
Komentář: věcné náklady tvoří materiální výdaje zejména za chemikálie, laboratorní sklo,
odbornou literaturu, kancelářský materiál, vložné na konference, apod. Na stipendia
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magisterských a doktorských programů bylo vyplaceno v souvislosti s řešením diplomových a
disertačních prací 92 tis. Kč.
Použití dotace v členění dle uvedených bodů nebylo vedeno v účetnictví odděleně, a proto
je vyčísleno podle kvalifikovaného posouzení. Oddělené účtování nevyplývá z žádného
předpisu, ani z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
V roce 2003 byla na MZLU v Brně zřízena Interní grantová agentura MZLU v Brně,
která je v souladu s Usnesením vlády ČR č. 16/2000, o Národní politice výzkumu a vývoje a
č. 517/2002, k Národnímu programu orientovaného výzkumu a vývoje deklarována jako
odborný orgán univerzity, který se podílí na formování výzkumné politiky MZLU v Brně a
jejích priorit, podporuje tvůrčí vědeckou, vývojovou a výzkumnou strukturu univerzity a její
aktivity, podporuje zapojení studentů do vědy a výzkumu MZLU v Brně, finančně podporuje
rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků. Řídícím a výkonným orgánem IGA
MZLU v Brně je Rada grantové agentury MZLU v Brně. Činnost Grantové rady MZLU
v Brně a organizace grantové soutěže se uskutečňují v souladu s „Pravidly grantové soutěže a
výběrového řízení IGA MZLU v Brně“ a „Statutem IGA MZLU v Brně“.
Vzhledem k tomu, že návrhy projektů pro získání interního grantu jsou koncipovány
jako společný výzkum akademických pracovníků se studenty, je dotace pro podporu této
činnosti tvořena právě z institucionálních prostředků na tzv. specifický výzkum.
Podmínky pro čerpání finančních prostředků tzv. specifického výzkumu byly upraveny
v rámci univerzity opatřeními „Rozhodnutí rektora č. 7/2003 Pravidla užití finanční podpory
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, čj. 409/2003“, „Rozhodnutí rektora č. 20/2003
Pravidla společného výzkumu dle § 2 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 462/2002 Sb.,
čj.2065/2003“ a „Pravidly grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury
MZLU v Brně pro rok 2004, čj.1479/2003“.
d) Zapojení do řešení projektů Fondu rozvoje vysokých škol
Tematický okruh

Počet přijatých
projektů

A
B
C
E
F
G
Celkem

5
1
x
x
37
39
82

Přidělené finanční prostředky
investiční
3383
x
x
x
x
x
3383

neinvestiční
x
69
x
x
2626
5156
7851

celkem
3383
69
x
x
2626
5156
11234

Tradičně představují prostředky získané úspěšnými projekty v rámci výběrového řízení
tohoto programu významnou podporu rozvoje studijních oborů, jejich inovacím a zkvalitňují
rovněž technickou podporu pedagogického procesu. Zvláště cenná svým motivujícím
charakterem jsou stipendia MŠMT ČR pro úspěšné studentské granty.
2. 3 Činnost MZLU v Brně v poradenském systému MZe ČR
Poradenská činnost MZLU v Brně byla v minulých letech kromě aktivit jednotlivých
ústavů univerzity zajišťována prostřednictvím Konzultačního a poradenského střediska
Ministerstva zemědělství ČR, a to v rámci projektu „Program podpory poradenství ve
veřejném zájmu“, který byl dotován ministerstvem zemědělství.
V současné době definuje koncepce zemědělského poradenství tuto činnost jako
vícestupňový systém, s cílem nejlepším možným způsobem reagovat na potřeby zemědělské a
potravinářské praxe. Regionální poradenská pracoviště zřízená MZe ČR dosud nemají
odpovídající přístup k novým poznatků, kterými disponují univerzity. V praxi nejsou zatím
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informační technologie rozšířeny takovým způsobem, aby mohly být zveřejňovány pouze
jedním zdrojem (internet), proto je nabízen alternativní způsob v podobě informačního pultu,
individuálních konzultací, pořádáním seminářů a školení. Systém uplatněný v předchozích
letech byl vyhodnocen jako vyhovující a bylo navrženo jeho pokračování. Dále bude doplněn
o nové aktivity vycházející z přijatých priorit ve veřejném zájmu.
Obsah poradenství podporovaného MZe ČR byl pro rok 2003 definován jako
poradenská podpora administrace přímých plateb a opatření operačních programů „Rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství“ a „Horizontální rozvoj venkova“. Mimo jiné se jedná o
poskytování informací o možnostech podpory ze Strukturálních fondů EU a o optimální volbě
těchto podpor.
V rámci poradenských projektů zpracovaných konzultačními a poradenskými středisky
sítě MZe ČR byly v roce 2003 řešeny také způsoby realizace a rozsah poradenské činnosti
v regionu, průběžné vzdělávání a příprava podpůrných prostředků jako metodické materiály,
vzorové projekty, kalkulace a dále semináře.
MZe ČR uzavřelo s naší univerzitou v září 2003 „Smlouvu o zabezpečení projektu
poradenské podpory státních poradců a vybraných pracovníků veřejné správy“, jejímž
předmětem byl projekt zaměřený na vzdělávání poradců, proškolení vybraných pracovníků
cílových skupin a vytvoření potřebného odborného potenciálu pro srozumitelné zpřístupnění
nových aktuálních informací a příslušné legislativy v oblasti uplatňování systémů
ekologického zemědělství a nástrojů pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin
v návaznosti na využívání šetrných technologií hospodaření a na možnosti využívání finanční
podpory z národních zdrojů a zdrojů EU.
V návaznosti na schválené priority poradenství MZe ČR pro rok 2003 se na MZLU
v Brně uskutečnil odborný seminář pro pracovníky uvedených cílových skupin, a to s dotací
MZe ČR ve výši 200 tis. Kč.
3.

Významná mezinárodní spolupráce MZLU v Brně ve výzkumu a vývoji

Podíl mezinárodní spolupráce se zahraničními pracovišti ve výzkumných a
vzdělávacích programech v roce 2003 představoval v objemu finančních prostředků 14 734
mil. Kč (9 %) v poměru k celkovému objemu disponibilních finančních prostředků
z grantových projektů a zakázek (přes 183 mil. Kč). Z toho zaujímají vzdělávací programy
více než 67 % (tj. programy Socrates, Leonardo, 9848 mil. Kč), výzkumné programy a
společné projekty se zahraničními partnery necelých 33 % (přes necelých 5 mil Kč).
Programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, které eviduje a vyhlašuje
MŠMT ČR, tj.: EUREKA, EUPRO, COST, INGO, KONTAKT a AKTION jsou na naší
univerzitě zastoupeny 5 smlouvami v celkovém objemu 2,1 mil. Kč. Jedná se o dotaci –
příspěvek MŠMT ČR na projekty podpořené úspěšnou dohodou se zahraničním partnerem o
konkrétní spolupráci: např. EUREKA: Technický vývoj lesních lanovek, ŠLP- 1,4 mil Kč,
COST – Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v ČR – příspěvek do evropské
sítě, LDF, spolupráce se Švédskem a SRN, Doc. Kulhavý, INGO – příspěvky na členství
v mezinárodních nevládních organizacích, např. činnost v komisi výživy drůbeže WPSA, AF,
nebo pomoc při zajišťování spolupráce se zahraničními profesními asociacemi, např.
Asociace pro léčivé a aromatické rostliny jihovýchodní Evropy AMAPSEEC, AF, AKTION –
příspěvky na dvoustrannou spolupráci ve výzkumu s Rakouskem, AF, apod.
Významné jsou však i individuální kontakty a společné řešení výzkumných projektů,
např. v rámci Ústavu ekologie lesa LDF MZLU v Brně Prof. Čermák řeší problematiku toku
vody v lesním ekosystému a lesních dřevinách společně s pracovníky University v Lisabonu
(přes 3 mil. Kč). Jedná se o dva evropské projekty zapojené do V. Rámcového programu EU:
WATERUSE – „Zhodnocení alternativních techniky pro stanovení komponent vodní bilance
v heterogenních krajinných systémech s omezenou dodávkou vody“ zaměřeném na lesy a sady
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v mediterranní oblasti a projekt SUSTMAN – „Introdukce listnatých druhů pro trvale
udržitelné lesní hospodářství“ zahrnující řadu zemí od Švédska po Slovinsko. Významné je
rovněž zapojení uvedeného pracoviště ÚEL MZLU v Brně do projektu EU COST ENFORS
v celkovém objemu přes 3 mil. Kč. Ústav je také spolunavrhovatelem dvou významných
mezinárodních projektů 6. RP. ÚEL má širokou mezinárodní spolupráci i mimo uvedené
grantové projekty. Z nich nejvýznamnější je česko-vlámská spolupráce v programu
KONTAKT, aktivity v Evropském lesnickém ústavu a nadstandardní spolupráce s obdobným
pracovištěm lesnické fakulty v Záhřebu.
Významnou součástí současné vědecké práce jsou zahraniční výměny v rámci
mezinárodních vzdělávacích programů SOCRATES-ERASMUS a LEONARDO, neméně
významná je zahraniční odborná spolupráce, která se již stala potřebou kvalitního výzkumu.
Naše pracoviště spolupracují s významnými vědeckými ústavy a univerzitami v zahraničí,
především ve SRN, Velké Británii, Švédsku, Rakousku, Itálii, Japonsku a USA. Rovněž řada
našich učitelů je členem významných vědeckých, výzkumných a odborných společností a
institucí v zahraničí.
4.

Habilitační a profesorská řízení na MZLU v Brně

Obnova pedagogického sboru, a to z hlediska věkové i kvalifikační struktury,
představuje strategický předpoklad pro úspěšný rozvoj univerzity. V roce 2003 bylo po
úspěšném habilitačním řízení jmenováno 12 nových docentů (Seják, Palátová, Lacina, Šimek.
Krška, Kučera, Pokluda, Doležal, Chládek, Luhová, Veselý, Tomšík), po řízení ke jmenování
profesorem převzalo dekrety osm nových profesorů (Toman, Křen, Komprda, Mareček,
Máchal, Šubrt, Rejnuš, Foret) jeden návrh na jmenování profesorem byl postoupen k dalšímu
řízení na MŠMT ČR (Janský).
V roce 2003 byla uskutečněna reakreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem pro naši univerzitu.

Habilitovaní docenti za období 1991 – 2003
Ukazatel
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

AF
10
7
11
7
2
5
8
1
x
1
1
3
4

ZF
3
1
5
1
1
2
5
x
1
x
2
x
4

LDF
5
13
4
5
3
2
4
3
2
1
1
2
3

PEF
2
4
7
4
4
1
1
2
x
1
x
x
1

MZLU
20
25
27
17
10
10
18
6
3
3
4
5
12

PEF
2
x
x
5

MZLU
3
7
4
7

Jmenovaní profesoři za období 1991 – 2003
Ukazatel
1991
1992
1993
1994

AF
1
3
2
2

ZF
x
2
x
x

LDF
x
2
2
x
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2
2
1
3
2
x
1
1
6

x
x
x
x
x
x
x
2
x

x
2
1
1
2
2
6
x
x

x
x
x
2
x
x
2
4
2

2
4
2
6
4
2
9
7
8

Věková struktura pedagogickovědeckých pracovníků MZLU v Brně ke 31. 12. 2003
Věk
do 29 let
30-39
40-49
50-59
60-69
70 a více

Pedagogičtí pracovníci
docenti
odbor. asist.
asistenti
68
2
4
73
17
67
31
62
20
28
1
1
-

profesoři
5
28
23
3

lektoři
-

Pracovníci
vědy a výzk.
61
36
8
33
7
4

Počet externích a interních pedagogickovědeckých pracovníků MZLU v Brně(ve
fyzických osobách ke 31. 12. 2003 a v průměrných přepočtených stavech v roce 2003)
Pracovníci
profesoři
interní
externí

5.

Fyz.osoby
Přep.stavy
Fyz.osoby
Přep.stavy

59
49,819
28
0,535

Pedagogičtí pracovníci
docenti odbor.asis asistenti
t.
75
299
2
71,926
257,326
1,242
44
95
0,821
1,899
-

lektoři
-

Pracovníci
vědy a
výz.
149
111,326
213
1,470

Čestné doktoráty

29. září 2003 udělila MZLU v Brně čestný titul doctor honoris causa v oblasti
biologických věd při příležitosti setkání vědců k 50. výročí objevení struktury DNA Dr.
Richardu Timothy Huntovi, významnému britskému biologovi, nositeli Nobelovy ceny 2001
za fyziologii a medicínu, který se v oblasti vývojové a buněčné biologie orientuje na výzkum
regulace buněčného cyklu a svou prací významným způsobem přispěl k procesu dělení buňky
objevem cyklinů, látek řídících jejich dělení.
6.

Publikační činnost
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Publikace výsledků výzkumné činnosti formou původních vědeckých prací v oponovaných vědeckých časopisech je nezbytnou formou výstupu vědeckých aktivit. Struktura
pedagogických a vědeckých pracovníků MZLU v Brně zahrnuje 59 profesorů, 75 docentů,
301 odborných asistentů a 148 pracovníků výzkumu (včetně techniků). U publikační aktivity
učitelů a vědeckých pracovníků univerzity zaznamenáváme každoročně vzestupný trend,
především v počtu původních vědeckých prací. Jedním z požadavků aktualizace
Dlouhodobého záměru MZLU v Brně pro rok 2003 bylo zvýšení počtu publikací v časopisech
v vyšším impakt faktorem, a to zejména u studentů v doktorských studijních programech.
Celkem bylo v roce 2002 publikováno 1916 prací, z toho 19 monografií, 445
původních vědeckých prací, z toho necelých 19 % v impaktových časopisech, 1036 článků ve
sbornících z vědeckých konferencí (z toho 293 v zahraničí), 400 populárně-vědeckých prací a
zpracováno 676 recenzí, posudků a expertíz. V roce 2003 bylo publikováno 449 původních
vědeckých prací (a 44 monografií), z toho 35 % v impaktových časopisech, 1042 článků ve
sbornících z vědeckých konferencí (z toho 317 v zahraničí), 448 populárně-vědeckých prací a
zpracováno 557 recenzí, posudků a expertíz.
Počet publikací v časopisech s impakt faktorem byl sice zvýšen, obecně však lze tyto
aktivity stimulovat k vyšším kvantitativním a nadto kvalitativním ukazatelům jen velmi
obtížně, neboť jsou odvislé od místa vědeckého pracovníka nebo studenta v dané vědecké
komunitě, stupně významu sdělení a rovněž jsou dány i potřebou „publikovat rychle“. Proto
zejména u studentů v doktorských studijních programech zůstávají publikace v časopisech
s vyšším impakt faktorem spíše výjimkou.
Každoročním zpracováním podkladů k seznamu publikací pro Registr informací o
výsledcích výzkumu a vývoje Rady vlády České republiky (RIV) získává většina našich
pracovníků výraznou představu o nezbytnosti zveřejňovat informace o vědecké a výzkumné
činnosti v kvalitních časopisech. Vzhledem k tomu, že od roku 1997 slouží RIV nejen
k analýze současného stavu výzkumu a vývoje v České republice a vzájemné informovanosti
uvnitř vědecké obce, ale i k hodnocení výsledků činnosti univerzity, nabývá publikační
prezentace všech učitelů univerzity jako celku mimořádného významu.
Vydávání vědeckého časopisu univerzity Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis dosáhlo optimální požadované periodicity a zaznamenává
stabilní nárůst počtu příspěvků. Již v letech 1999 a 2000 bylo vydáno pět čísel ročně, od roku
2001 vychází již čísel šest. Všechny práce jsou posuzovány odbornými lektory. Abstrakta
prací publikovaných ve sborníku jsou pravidelně od roku 1997 zveřejňována na internetu; tato
praxe se velmi dobře osvědčila, neboť informace o publikacích se dostává odborné veřejnosti
zcela bezprostředně, o čemž svědčí četné žádosti o separáty prací ihned po jejich zveřejnění.
Zájem o publikování v našem vědeckém časopisu projevují kromě našich učitelů,
vědeckých pracovníků a studentů v doktorských studijních programech také autoři externí, a
to z resortních výzkumných ústavů, ústavů AV ČR, českých univerzit (ČZU Praha, VFU
Brno, VUT Brno, JčU České Budějovice), ale i z pracovišť zahraničních (Slovensko, Polsko,
Srbsko, Turecko, Japonsko). Články procházejí náročným oponentním řízením, řada prací je
pro nižší kvalitu odmítána, aby byla zachována dobrá úroveň časopisu.
Přehled počtu a druhu publikací
Ukazatel
AF
ZF
LDF
PEF

Mono-

Původní
vědecké

grafie

práce

5
6
15
18

216
36
78
119

Z toho
v zahra
-ničí
99
10
22
25

Články ve Z toho
sborv zahranících
ničí
374
122
89
23
179
60
400
112
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Populár.
vědecké
články

Celkem
publikací

Recenze
Expertízy

151
147
57
93

746
278
329
630

Posudky
376
98
27
56

Publikace
v RIV

201
242
228
144

44

MZLU

449

156

1042

317

448

1983

557

815

Přehled vědeckých prací
Ukazatel

Původní vědecké práce
v impakt. časopisech
93
17
14
34
158

celkem
216
36
78
119
449

AF
ZF
LDF
PEF
MZLU

v zahraničí
57
11
14
25
107

Odborná prestiž členů akademické obce je zvyšována zastoupením v odborných a
vědeckých společnostech, vědeckých radách univerzit a výzkumných ústavů i redakčních
radách vědeckých a odborných časopisů, a to v České republice i v zahraničí. Proti roku
předcházejícímu zaznamenáváme pouze nepatrné změny v prezentovaných přehledech tohoto
zaměření.
Zastoupení pracovníků MZLU v Brně v odborných institucích a společnostech
Ukazatel

Věd. rady
ČR, SR

Věd. rady
zahraničí

AF
ZF
LDF
PEF
MZLU

75
20
18
41
154

2
1
x
1
4

Věd.
společnosti
ČR

160
63
107
44
374

Věd.
společnosti
zahraničí

61
10
21
9
101

Komise
grantových
agentur

18
14
3
11
46

Redakční
rady
ČR

22
13
24
18
77

Redakční
rady
zahraničí

11
1
8
2
22

Celkem

349
122
181
126
778

Z členství ve významných společnostech v České republice i v zahraničí lze uvést
například společnosti American Botanical Society, European Society for Agronomy (ESA),
viceprezidenství European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA),
sekretář ESNA, International Society of Soil Science, European society for soil conservation,
členství ve výboru a společnosti Eucarpia, Gesellschaft für Pflanzenbau, výbor European
association for the promotion of research into dynamic behaviour of materials and its
applications, World´s Poultry Science Association, Evropská komise výživy drůbeže při
WPSA, Deutsche Phytomedizinische Geselschaft, Societas europaea lepidopterologica,
Sociedad hispano - luso americana de lepidopterologia, Deutsche Gesellschaft für
Qualitätsforschung (Pflanzliche Nahrungsmittel), International Society of Arboriculture, The
International Society of Arboriculture, European Arboriculture Council, European Association
of Anthropology, International Association of Wood Anatomist, European Comission,
Science, Research and Development Brussels, European Council for Business Education,
International Society for Environmental Ethics, European Society for Rural Sociology,
International Society of Tropical Forestres, IUFRO, zastoupení v redakčních radách Plat
Protection Science, Electronic J. of Polish Agric. Univ., Acta agriculturae serbica University
of Svetozar Markovič Kragujevac Jugoslavie, Dosiers de Foresterie Internationale, WACRA
World association for case method research and case method application.
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7. Studium v doktorských studijních programech
Nedílnou součástí univerzitního studia je jeho nejvyšší stupeň, studium v doktorských
studijních programech. Naše univerzita patří k tradičním školicím pracovištím se širokou
nabídkou akreditovaných studijních programů a oborů (21). K 31. 12. 2003 v nich studovalo
celkem 534 studentů v interní a distanční formě, tj. nárůst o 8,3 % proti roku 2002. Poměrně
nízký počet studentů zahraničních v roce 2002: 3,6 % se ještě dramatičtěji snížil na necelé
1%. Počet studujících v doktorských programech je obecně považován nejen za kritérium
výkonnosti univerzity, ale také úspěšnosti a odborného profilu školitelů. Od roku 1995 se
počet studujících stabilizoval a dle doporučení Kolegia rektora MZLU v Brně z počátku roku
1997 se stal výrazem vztahu k počtu profesorů a docentů (přičemž by neměl překročit poměr
3:1). Současně bylo přijato doporučení přijímat jen tolik uchazečů, kolik studentů v běžném
roce na fakultě studium ukončilo. MŠMT ČR v této souvislosti také doporučuje, aby celkový
počet studentů v doktorských studijních programech nepřevyšoval 10 % všech studentů
univerzity.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a z něho vycházející Studijní a zkušební
řád MZLU v Brně zvyšuje nároky na studenty doktorských studijních programů. Studium
v interní i distanční formě trvá standardně tři roky; může však být ze závažných důvodů
přerušeno. Na všech fakultách MZLU v Brně však nadále přetrvává vysoký počet studentů
s přerušeným studiem (AF 34 %, ZF 39 %, LDF 72 %, PEF 58 %, MZLU v Brně v průměru
48 % – tj. stav roku 2002).
Naopak procento absolventů doktorských studijních programů zůstává nadále poměrně
nízké a je ještě nižší než v roce 2002 (14 % v roce 2002, 9,4 % v roce 2003), a to i bez ohledu
na skutečnost, že počet absolventů v doktorských studijních programech je spolu s objemem
získaných grantových finančních prostředků jedním z významných rozpočtových ukazatelů.
Potěšitelnou skutečností zůstává, že se daří zapojovat doktorandy do řešení grantových
projektů; téměř 43 % disertačních prací je koncipováno v přímé návaznosti na grantové
projekty. Řadě interních studentů (19,3 %) je v souvislosti s jejich aktivní účastí na
výzkumných projektech zvyšováno jejich stipendium z grantových finančních prostředků.
Téměř 22 % studentů v interní formě doktorských programů se aktivně zúčastnilo
zahraničních konferencí nebo zahraničních stáží.
Aktuální počty studentů doktorských studijních programů
Ukazatel

Celkem

Interní forma/
z toho cizinci

Distanční forma/
z toho cizinci

Přijatí ke studiu
v roce 2002

AF
ZF
LDF
PEF
MZLU

301
59
103
71
534

188/13
40/1
67/1
54/1
349/16

113/0
19/0
36/0
17/0
185/0

69
23
43
32
167
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Počet studentů
s přerušeným
studiem
101
23
74
41
239

Vybrané aktivity studentů v doktorských studijních programech

Ukazatel

Návaznost disertací na
řešené granty

Studenti odměňovaní
z grantů

Interní doktorandi
zaměstnaní na částečný
úvazek

AF
ZF
LDF
PEF
MZLU

91
10
70
56
227

35
23
28
17
103

41
5
36
24
106

Účast na
zahr. konferencích,
stáže
60
8
25
23
116

Obhajoby doktorských disertačních prací v roce 2002 a 2003

2002
obhájeno

Ukazatel
AF
ZF
LDF
PEF
MZLU

interní
19
5
5
3
32

distanční
19
1
9
4
33

2003
předpoklad počtu obhajob do
obhájeno
30. 6. 2004
interní
distanční
interní
distanční
15
12
17
6
2
2
6
4
5
10
4
2
1
3
3
4
23
27
30
16

8. Celoškolská pracoviště
8. 1 Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb zabezpečuje kompletní informační
služby pro potřeby univerzity, a to na pracovištích audiovizuálního centra, edičního střediska,
ústřední knihovny a informačního centra. Audiovizuální centrum vyrábí audiovizuální
programy (v roce 2003 51 programů), natáčí dokumenty univerzity, zabezpečuje zvukovou a
audiovizuální techniku při odborných akcích, pečuje o didaktickou techniku na učebnách,
provozuje interní informační systém a vede filmotéku a videotéku (databáze téměř 2800
titulů). Ediční středisko zabezpečuje výrobu studijních textů (v roce 2003 vyrobeno 55 titulů),
dalších publikací, kopírování, tisk a knihařské práce. Ústřední knihovna se 108 dílčími
pracovišti provádí centrální akvizici, katalogizaci a evidenci českých a zahraničních publikací,
provádí zahraniční výměnu. V databázi eviduje přes 365 tisíc knižních jednotek (přes 6 tisíc
přírůstků ročně), téměř 500 titulů odebíraných periodik. Registruje téměř 5000 čtenářů a ročně
přes 40 tisíc absenčních výpůjček. Finanční náklady na nákup časopisů v roce 2003 dosahuje
téměř 3 mil Kč a na nákup knih (včetně grantových prostředků) téměř 9 mil Kč. Informační
centrum tvoří prostory vlastního informačního centra, dále čítárna, studovna a útvary rešerší a
meziknihovních výpůjček. Informační centrum disponuje 226 studijními místy, 138 místy
čtenářskými, 82 počítači a s plným vstupem na internet a k celoškolské síti. Umožňuje rovněž
volný výběr z 8 tisíc knižních titulů a služby 2 kopírek. Za rok 2002 pracoviště vykazuje přes
196 tisíc návštěvníků (denně přes 70).
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8. 2 Botanická zahrada a arboretum
Botanická zahrada a arboretum je špičkovým pracovištěm svého oboru, které je svým
unikátním řešením areálu známé již v mnoha zemích Evropy; každým rokem je navštěvováno
vysokým počtem zájemců z řad odborné i laické veřejnosti, v posledních letech rovněž i
studenty zahradnických škol z Rakouska, Německa a Holandska.
BZA se již přes třicet let systematicky věnuje údržbě, obnově a zhodnocení areálu,
shromažďování a rozšiřování sbírek rostlin. z Evropy a Asie a pro rostliny vyžadující zvláštní
péči. Rovněž v roce 2003 pracoviště navštívilo v rámci tradičně pořádaných výstav IRIS a
Barvy podzimu mnoho zájemců.
V roce 2003 bylo dokončeno zprovoznění závlahové stanice, rozšířen závlahový
systém skleníku, opraveny části zpevněných ploch mozaikové dlažby, provedeny nátěry oken,
dveří, plotu zahrady a klempířských prvků střechy. V rámci technického vybavení pracoviště
byla rozšířen strojní park.
Nezanedbatelným přínosem pracoviště je jeho místo jako významného a unikátního
demonstračního prvku pedagogického procesu při studiu rostlin.
Činnost BZA MZLU v Brně je demonstrována na webových stránkách univerzity.
9. Významné odborné akce, semináře, konference v roce 2003
Naše univerzita organizuje každoročně v průměru více než 50 sympozií a vědeckých
konferencí. V roce 2003 jich bylo celkem 52 a mezi nejvýznamnější se řadily např.:
mezinárodní konference „Forest and Wood-Processing Technology and the Environment 2nd
International Scientific Conference FORTECHENVI Brno“ pod záštitou IUFRO, MZe ČR a
MŽP ČR, XXXIIIrd Annual Meeting of ESNA, Italy (organizační příprava), mezinárodní
semináře Aktuální otázky ochrany půdy v ČR a Německu se zřetelem na EU strategie pro
ochranu půdy, Výživa rostlin v trvale udržitelném zemědělství a další.
AGRONOMICKÁ FAKULTA
Název akce:
XXXIIIrd Annual Meeting of ESNA, Italy
Pořadatel a garant: Universita degli Studi della Tuscia, Facolta di Agraria, Viterbo, Italy,
organizačně se na přípravě podílel ústav botaniky a fyziologie rostlin
Termín konání:
27. – 31. srpna 2003
Název akce:
Aktuální otázky ochrany půdy v ČR a Německu se zřetelem na EU
strategie pro ochranu půdy
Pořadatel a garant: ústav půdoznalství a mikrobiologie, VÚRV Ruzyně, Umweltbundesaamt Berlin
Termín konání:
27. – 28. listopadu 2003
Název akce:
mezinárodní výstava Výživa rostlin v trvale udržitelném zemědělství
Pořadatel a garant: ústav agrochemie a výživy rostlin
Termín konání:
červen 2003
Název akce:
konference s mezinárodní účastí Kukuřice v praxi 2003
Pořadatel a garant: ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, ústav agrochemie a výživy
rostlin, KWS Semena, s.r.o.
Termín konání:
14. ledna 2003
Název akce:
V. mezinárodní konference doktorandů a pregraduálních studentů
„Genetika a šlechtění zvířat“
Pořadatel a garant: ústav genetiky, komise genetiky ČAZV
Termín konání:
květen 2003
Název akce:
IX. pedologické dny „Ochrana a využití půdy v nivních oblastech
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Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:

Česká pedologická společnost, Ústav ekologie lesa LDF MZLU v Brně,
ústav půdoznalství a mikrobiologie
3. 4. září 2003, Velké Bílovice
Mikroklima porostů
Česká bioklimatologická společnost, Slovenská bioklimatologická
společnost, Laboratoř ekologické fyziologie lesních dřevin ÚEK AV
ČR, ústav krajinné ekologie
březen 2003
Nakládání s odpady
Sdružení vodohospodářů ČR ve spolupráci s MZLU v Brně,
Republikový výbor SVČR a VVŠ Vyškov
listopad 2003
Principy a přístupy ekologického zemědělství v rostlinné a živočišné
produkci
Poradenské pracoviště MZLU v Brně
25. – 28. listopadu 2003
30. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin
ústav technologie potravin
březen 2003
Univerzitní pícninářské dny
ústav pícninářství
říjen 2003
Začleňování vodních nádrží do krajiny
ústav krajinné ekologie
červen 2003
MZLU pěstitelům 2003
ústav pěstování a šlechtění rostlin
26. června 2003
Nástroje podpory environmentálního managementu
ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
červen 2003
Produkce násadového materiálu pro pstruhové revíry
ústav rybářství a hydrobiologie
listopad 2003

LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
Název akce:
The 3rd International Symposium on Digital Earth
Pořadatel a garant: LDF MZLU v Brně, MU Brno
Termín konání:
září 2003
Název akce:
Mezinárodní konference k 75. výročí založení Arboreta Křtiny
„Introdukce dřevin a její perspektivy“
Pořadatel a garant: ústav lesnické botaniky, ŠLP Křtiny
Termín konání:
říjen 2003
Název akce:
Geodetické informační dny – 39. ročník mezinárodní konference
Pořadatel a garant: Spolek zeměměřičů Brno, MZLU v Brně
Termín konání:
listopad 2003
Název akce:
Mezinárodní konference GIS Ostrava 2003
Pořadatel a garant: VŠB-TU Ostrava, MZLU v Brně
Termín konání:
leden 2003
Název akce:
Scientific Exploration of Mongolia 2003
Pořadatel a garant: ústav geologie a pedologie
Termín konání:
prosinec 2003
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Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:

Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:

Ekonomika lesních a zemědělských podniků v kontextu předpokládaného vstupu ČR do EU
ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
březen 2003
Perspektivy rozvoje dřevozpracujícího průmyslu – kulatý stůl
ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
červen 2003
Stavby pro plnění funkcí lesa po novele „autorizačního“ zákona,
pracovní seminář
ústav lesnických staveb a meliorací
listopad 2003
Forest and Wood-Processing Technology and the Environment 2nd
International Scientific Conference FORTECHENVI Brno
ústav lesnické a dřevařské techniky, ŠLP Křtiny, záštita IUFRO, MZe
ČR, MŽP ČR
květen 2003
Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého
dříví – celostátní seminář PRO SILVA Bohemica
LDF MZLU v Brně spolupořadatel
říjen 2003
Základní problémy věcného a peněžního hodnocení společenských
funkcí lesa. Seminář a zasedání Komisí ČAZC mimoprodukčních
funkcí lesa, ekonomické a biologické, Svatý Jan pod Skalou
ústav zakládání a pěstění lesů
říjen 2003
Využití růstových simulátorů v HÚL
ústav hospodářské úpravy lesů
říjen 2003
Mezinárodní dřevařský veletrh Woodtec 2003, doprovodný
program „Využití numerických modelů v procesu optimalizace,
Využití metody konečných prvků
ústav nauky o dřevě
říjen 2003
Vstupní seminář k programu Eacts „Směrnice z oblasti životního
prostředí v nábytkářském průmyslu“
ústav nábytku, AČN Praha
listopad 2003

Výstava Mobitex 2003, Doprovodný program „Design na světových
trzích“
ústav nábytku, Cech čalouníků a dekoratérů Brno
březen 2003

ZAHRADNICKÁ FAKULTA
Název akce:
Obalová technika a skladování ULO
Pořadatel a garant: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Termín konání:
14. května 2003. Workshop spojený s Valnou hromadou Svazu skladovatelů při ovocnářské unii ČR
Název akce:
Seminář spojený s výstavou meruněk a broskví
Pořadatel a garant: Ústav vinařství a vinohradnictví
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Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:

11. 7. 2003
Jednodenní školení instruktorů ČZS
Ústav vinařství a vinohradnictví
12. 7. 2004
Zemědělská a zahradnická technika z hlediska environmentální
politiky státu
Ústav zahradnické techniky, VÚZT Praha
květen 2003
Ekologizace zelinářské produkce konkurenceschopnosti před
vstupem do EU
Ústav zelinářství a květinářství
23. října 2003
Zahradnictví tropů a subtropů (kurz celoživotního vzdělávání)
ZF MZLU v Brně
září – říjen 2003
Modernizace výukového procesu u předmětů ovocné, okrasné
školkařství a ovocnářství
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
listopad 2003
Zelená harmonie
Ústav zahradní a krajinářské architektury a Veřejná zeleň města Brna
6. února – 6. března 2003, Křížová chodba Nové Radnice v Brně
Odborný seminář zástupců správců zeleně statutárních měst ČR
Ústav biotechniky zeleně
14. – 15. května 2003
Jarní řez ovocných stromů, Javorník, spolupráce s ČSOP Bílé
Karpaty
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
9. března 2003
Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích
Ústav biotechniky zeleně, Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, Společnost pro zakládání a údržbu zeleně
19. – 21. listopadu 2003

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA
Název akce:
Mezinárodní vědecká konference Firma a konkurenční prostředí
Pořadatel a garant: PEF MZLU v Brně
Termín konání:
březen 2003, mezinárodní vědecká konference s účastí přes 320
pracovníků v 9 specializovaných sekcích
Název akce:
Konference MendelNet 2002/2003
Pořadatel a garant: ústav managementu
Termín konání:
leden 2003, Konference zaměřená na prezentaci doktorských prací
Název akce:
Konference MendelNet 2003
Pořadatel a garant: ústav managementu
Termín konání:
listopad 2003, konference studentů doktorského studia
Název akce:
Soutěž studentů Top Student
Pořadatel a garant: ústav marketingu a obchodu
Termín konání:
březen 2003
Název akce:
Konference Informatika XII/2003
Pořadatel a garant: ústav informatiky
Termín konání:
27. – 28. ledna 2003, konference vysokoškolských učitelů informatických oborů
26

Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:

Pořadatel a garant:
Termín konání:

Kurzy pro učitele
ústav informatiky
průběžně v roce 2003, certifikát školicího střediska pro školení učitelů
v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání
Konference informatika XIII/2003
ústav informatiky
květen 2003, Svojanov
Konference Portály
EUNIS a MZLU v Brně
březen 2003
Den GIS
ústav informatiky, AF MZLU v Brně, Krajský úřad Jihomoravského
kraje
11. listopadu 2003
Mezinárodní konference „Tvorba cen zemědělských komodit na
komoditních burzách EU a ČR“
ústav financí, Plodinová burza Brno
leden 2003

REKTORÁT
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:

IRIS 2003
Botanická zahrada a arboretum MZLU v Brně
květen 2003

Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:

Barvy podzimu
Botanická zahrada a arboretum MZLU v Brně
září 2003

Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
Pořadatel a garant:
Termín konání:
Název akce:
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