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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 technickotechnologické 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
sociálně-ekonomickým souvislostem těchto procesů. Ve většině z uvedených oborů, a také v nově
formulovaných, jsou školeni mladí výzkumní pracovníci v akreditovaných doktorských studijních programech a
oborech. V roce 2015 poskytovala univerzita vzdělání v 22 doktorských studijních programech a 35 doktorských
studijních oborech, z toho v jazyce anglickém 13 studijních programů s 21 obory. Univerzita měla v r. 2015 rovněž
právo udělovat v akreditovaných oborech vědecko-pedagogické hodnosti docent (32 oborů) a profesor (29
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 excelencích 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 stabilizována na
solidní úrovni.
S diverzifikací výzkumu koresponduje i oblast zdrojů financování výzkumu; zahrnuje zejména veřejné zdroje, a to
institucionální a účelové (grantové), domácí i zahraniční.
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2. Výzkumné, 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
Fakulta se aktivně podílí na řešení projektů mnoha poskytovatelů dotací v pozici koordinátora či spoluřešitele. V
roce 2015 řešila 40 projektů v celkovém finančním objemu 28.219 tis. Kč, přičemž bylo 19 projektů s celkovým
objemem finančních prostředků 11.627 tis. Kč řešeno z prostředků NAZV-KUS MZe. Aplikovaný výzkum byl v 11
projektech podpořen Technologickou agenturou ČR v objemu finančních prostředků 5.862 tis. Kč. Současně bylo
řešeno 6 projektů GA ČR, z toho dva projekty v celkové výši 7.338 tis. Kč na úrovni koordinátora. Přesah vědy
nad zemědělskými obory pak dokladuje řešení dvou projektů Ministerstva zdravotnictví v objemu 2.740 tis. Kč.
Dále byl podpořen jeden projekt Visegrad Fund a jeden projekt Leonardo da Vinci.
Lesnická a dřevařská fakulta
Fakulta aktivně řeší projekty grantových agentur ČR, ať už jako koordinátor nebo spoluřešitel. V roce 2015 řešila
43 projektů v celkovém finančním objemu 53 172 tis. Kč. Fakulta se jako partner mezinárodních výzkumných
konsorcií zapojuje do řešení excelentních evropských výzkumných programů jako např. Horizon 2020. Nejvíce
zdrojů získává z programu EHP grantů MF (4 projekty). Dalšími významnými poskytovateli finančních prostředků
jsou TA ČR (4 projekty aplikovaného výzkumu) a program MZe NAZV-KUS (8 projektů). Podstatný nárůst byl na
fakultě zaznamenán v rámci programu COST CZ MŠMT (10 projektů). Jako spoluřešitel se fakulta podílela na 4
projektech základního výzkumu GA ČR.
Provozně ekonomická fakulta
Projekty grantových agentur jsou nedílnou součástí financování tvůrčí činnosti fakulty, která v roce 2015 řešila
celkem 19 projektů v roli koordinátora či spoluřešitele, přičemž celkové zdroje poskytnuté grantovými agenturami
představovaly objem 18.691 tis. Kč. Vyjma operačního programu podporujícího postdoktorské pozice byli
pracovníci fakulty řešiteli a spoluřešiteli 8 projektů GA ČR v celkovém objemu čerpání ve výši 3.707 tis. Kč. Další
významné prostředky byly čerpány prostřednictvím TA ČR, projektů EHP, Norských fondů a v rámci programu
Leonardo da Vinci.

Zahradnická fakulta
Fakulta se aktivně zapojuje do projektů grantových agentur ČR v roli koordinátora nebo spoluřešitele. Mezi hlavní
národní poskytovatele, u kterých je dlouhodobě úspěšná, patří MZe - program NAZV-KUS (7 projektů), MK program NAKI (1+3 projekty) a MŠMT - program COST CZ a Kontakt (3+1 projekt). V posledních letech se fakultě
daří také v projektech TA ČR (3 projekty). Neméně úspěšná je v projektech MŠMT OP VK, kde byly v roce 2015
řešeny celkem 2 projekty. Ze zahraničních projektů řešila zejména projekty 7. Rámcového programu EU, např.
projekt Markery asistované resistence vůči viru šarky švestek (MARS), nebo projekty International Visegrad Fund,
např. projekt Visegrad Scholarship Program.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Pracovníci fakulty se v roce 2015 podíleli na řešení dvou projektů v pozici koordinátora. Oba projekty (projekt
NAZV KUS Ministerstva zemědělství a projekt EHP a Norské fondy) umožnily rozšířit témata, která jsou na fakultě
předmětem výzkumu. Zapojení studentů různých stupňů vzdělávání do výzkumné činnosti umožnilo pod vedením
výzkumných pracovníků publikování výsledků v časopisech obsažených v databázích WoS a SCOPUS.
Pracovníci fakulty byli také v pozici spoluřešitelů dvou OP Přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou a Českou
republikou (projekty Cyrilometodská cesta pre rozvoj kultúrnych aktivit a kultúrneho turizmu a Podnikáme bez
hranic). Oba projekty prohloubily spolupráci s různými subjekty v příhraničním regionu, a vytvořily podmínky pro
společně podávané výzkumné a jiné projekty.
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Současně byly v rámci projektové činnosti řešeny dva projekty: Teaching EcoFairTrade - An innovative approach
to integrate the right to food to university lectures in Europe (EuropeAid, EC) a Mobility and scholarship program
between Europe and Africa, Caribbean and Pacific region for Master's, PhD programs, academic and
administrative staff (CARIBU Erasmus Mundus Action 2, EMA2), které podpořily mezinárodní výměnu zkušeností
a výzkumné a publikační aktivity pracovníků fakulty.
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 2011–2015 a jeho aktualizací pro rok 2015, Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
pro období 2011–2015 a jeho aktualizací pro rok 2015. V roce 2015 vysokoškolský ústav připravil a podal
samostatně nebo ve spolupráci s partnerskou institucí 18 projektů (2 projekty GA ČR; Rozvojové programy
MŠMT ČR (8 IP, 1 CRP); Fond vzdělávací politiky MŠMT (1 projektová žádost); 1 projekt financovaný z
operačních programů; zahraniční projekty (2 Visegrad fund, 1 7AMB MOBILITY, 2 Erasmus+).

Nejvýznamnější projekty řešené v roce 2015
Projekty tuzemské
Název projektu: Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích (GA13-07234S)
Řešitel: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., Masarykova univerzita
Člen řešitelského týmu: Mgr. Lenka Kamanová, ICV Mendelova univerzita v Brně
Doba řešení: 03/2013 – 12/2016
Druh programu: KEGA

Projekt je věnován tématu mezigeneračního učení jako „postupu, který si klade za cíl přivést lidi dohromady
cílevědomými, vzájemně prospěšnými aktivitami, které podporují větší porozumění a respekt mezi generacemi, a
mohou přispět k budování soudržnosti komunit“. Právě do prostředí komunit a komunitního vzdělávání, tedy
aktivit, do nichž spadají především různé mezigenerační vzdělávací programy (oblast zájmového vzdělávání), jež
vytvářejí prostor pro neformální učení a do nichž se zapojují lidé všech věkových kategorií, je soustřeďována
výzkumná pozornost. Dříve, než bude hledán potenciál českého komunitního prostředí pro mezigenerační učení,
je nutná analýza zahraničních přístupů, metod a poznatků. Tato analýza znamená ve vztahu k následné
kvalitativní fázi výzkumu zvyšování teoretické citlivosti, ve vztahu k následné kvantitativní fázi představuje nástroj
k formulaci hypotéz, oporu pro operacionalizaci a rámec pro zobecnění.

Projekty zahraniční
Název projektu: Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre
učiteľov technických univerzít (026SPU-4/2013)
Řešitel: PaedDr. Tímea Zaťková, Ph.D., SPU v Nitre
Člen řešitelského týmu: Ing. Lenka Danielová, Ph.D., ICV Mendelova univerzita v Brně
Doba řešení: 04/2013 – 04/2015
Druh programu: KEGA

Projekt je věnován problematice vysokoškolské pedagogiky v univerzitním prostředí. Zabývá se různými aspekty
výuky vysokoškolské pedagogiky, zejména pedagogicko-didaktickými, sociálními i etickými. Snaží se o nový
pohled na danou problematiku s důrazem na rozvoj kvality vysokoškolského vzdělávání.
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Tabulka č. 1 Zapojení univerzity do řešení projektů v programech výzkumu a vývoje ČR
Podobně jako v předchozích letech získala univerzita nejvíce finančních prostředků (30.931 tis. Kč) od Ministerstva zemědělství, a to na řešení 45 projektů. I když se jejich
počet oproti předchozímu roku nezměnil, celkový počet finančních prostředků byl o 1.897 tis. Kč vyšší. Další nárůst počtu projektů i finančních prostředků zaznamenala
univerzita také u programu COST. Celkový objem finančních prostředků narostl oproti roku 2014 o 9.248 tis. Kč.
Název programu
podpory výzkumu a
vývoje

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2015

2014

Počet projektů

2013

2012

2011

2010

2009

Finanční prostředky (v tis. Kč)

Grantová agentura
ČR

8

7

15

22

32

30

32

7776

Grantová agentura
Akademie věd ČR

0

0

0

1

2

5

5

0

Ministerstvo
zemědělství

45

45

49

69

68

56

65

30931

Ministerstvo
životního prostředí

0

1

0

5

5

9

0

Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

0

0

2

2

1

2

3

0

3113

Ministerstvo pro
místní rozvoj

0

0

0

x

x

1

1

0

Ministerstvo financí
(bez grantů z Fondu
EHP)

1

1

0

1

x

2

2

782

Ministerstvo
dopravy

0

0

0

x

x

0

1

Ministerstvo
zdravotnictví

0

0

1

x

1

1

Ministerstvo kultury

5

5

7

4

2

Ministerstvo
zahraničních věcí
(Česká rozvojová
agentura)

3

2

0

3

Výzkumné záměry

0

0

0

1

6650

16279

17123

13123

12874

0

1625

2051

4083

3841

29034

27207

30234

23951

27439

28633

24000

0

14096

4513

5789

6945

2506

3454

2854

0

x

x

1389

1075

0

85

x

558

1360

0

0

x

x

x

75

1

0

894

x

1023

994

957

x

x

9600

9860

9493

7085

5527

x

x

x

x

x

6006

6200

0

8894

x

x

x

3

3

3

0

0

22057

73541

73540

78660

7

6808

405

Technologická
agentura ČR

6

6

13

12

3

x

x

22505

Národní program
výzkumu II

0

0

0

x

10

10

10

0

MŠMT COST CZ
(LD)

14

10

4

6

5

6

4

5312

MŠMT KONTAKT II.
(LH)

1

2

3

5

5

6

9

MŠMT INGO II. (LG)

2

1

1

2

1

x

EUREKA

0

0

1

1

1

x

Program H2020

3

7. Rámcový
program

2

0

5

4

3

x

x

SoMoPro

0

0

0

1

1

1

Central Europe

0

1

1

3

-

International
Visegrad Fund

5

2

1

1

Jean Monnet

2

3

2

Leonardo da Vinci

3

2

Fond EHP

7

MŠMT AKTION
Erasmus plus a
Erasmus Mundus
CELKEM

24261

6982

11535

4084

x

x

0

x

7983

12875

9223

5249

1792

1492

2235

2455

1688

166

1505

1456

2895

2057

1747

1165

x

884

1158

1178

74

842

x

x

x

0

135

1930

1136

x

x

264

3455

990

1633

x

x

-

0

0

1475

-

-

-

-

-

0

102

370

8426

-

-

-

-

-

-

362

301

294

150

-

-

-

4

-

-

-

514

0

4930

4786

-

-

-

1

4

-

-

-

1867

2047

420

1795

-

-

-

1

1

1

-

-

-

17500

806

137

85

-

-

-

1

1

1

2

2

1

1

95

35

21

1572

102

40

26

4

0

112

90

111771

68527

130409

159890

146210

148220

4179

12 276
108

149

145

129

146

121019

Poznámka: (x) – projekt neexistoval, (-) – v minulosti nebylo vykazováno
Pozn. V tabulce nejsou zahrnuty pouze projekty z oblasti VaV, ale navíc i z oblasti vzdělávání a provozu. Výčet prostředků za rok 2015 není úplný; univerzita přijala i další
prostředky (např. z MŠMT, JMK, EU aj.). Tabulka nezahrnuje prostředky přijaté v rámci operačních programů EU. Ty jsou uvedeny v samostatné tabulce č. 4.
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Tabulka č. 2 Zapojení univerzity do spoluřešení projektů v programech výzkumu a vývoje ČR
Největší počet projektů, kde byla univerzita spolupříjemcem dotace, byl řešen v rámci programů Technologické
agentury ČR, na druhém místě následovaly projekty Grantové agentury ČR. Největší objem finančních prostředků
přineslo spoluřešení projektů z TA ČR, a to ve výši 9.826 tis. Kč.

Název programu
podpory výzkumu a vývoje

2015
Počet
projektů

Finanční prostředky (v tis. Kč)

Grantová agentura ČR

10

9038

Ministerstvo zdravotnictví

2

2720

Ministerstvo kultury

2

1611

Ministerstvo vnitra

1

209

Technologická agentura ČR

17

9826

MŠMT COST CZ (LD)

2

384

Fond EHP

1

1811

CELKEM

35

25599

Tabulky č. 2 a 3 zpracovala Ing. Petra Košecká a Ing. et Ing. Monika Manosoglu 22. 2. 2016.
Pozn. Tabulka nezahrnuje prostředky přijaté v rámci spoluřešení operačních programů EU. Ty jsou uvedeny
v samostatné tabulce č. 4.
Tabulka č. 3 Zapojení univerzity do řešených a spoluřešených projektů v programech výzkumu a vývoje
ČR
Název programu
podpory výzkumu a
vývoje

Fakulta/ICV

Koordinátor /
Partner

Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření
a strategií souvisejících se změnami klimatu

EHP

LDF

K

Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených
druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam
ohrožených druhů ŠLP Křtiny

EHP

LDF

K

Vytvoření enviromentálního vzdělávacího programu pro
studium odezvy dřevin na projevy změny klimatu

EHP

LDF

K

Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních
ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity

EHP

LDF

K

FRRMS

K

Název projektu

Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v
krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském
prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí

EHP

Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu

GAČR

PEF

Malé a střední podniky v globální konkurenci: Vývoj
specifické metody převodních cen odrážející jejich
specifičnost

GAČR

PEF

9

K

K

Výzkum a vývoj aktivního řízení strojů pro variabilní
zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí

TAČR - EPSILON

AF

Inovativní tištěný senzor pro detekci přítomnosti těžkých
kovů ve vodním porostředí

TAČR - EPSILON

AF

Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a
silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity
zvláštní územní ochrany přírody

TAČR - EPSILON

AF

Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se
zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní
zpracování biomasy v lesním hospodářství.

TAČR - ALFA

LDF

Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z
přívalových srážek

TAČR - ALFA

AF

Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování
variability vybraných diferenciačních vlastností půdy

TAČR - ALFA

LDF

Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv
na základě senzorového monitoringu porostních podmínek

TAČR - ALFA

AF

Neinvazivní systém pro měření stability stromů a
hodnocení jejich provozní bezpečnosti

TAČR - ALFA

LDF

Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a
jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce.

TAČR - ALFA

MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování
biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s
využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla

TAČR - ALFA

Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti
houbovým patogenům

TAČR - ALFA

DESCA

H2020

FairTax

H2020

EMPHASIS - Effective Management of Pests and Harmful
Alien Species Integrated Solutions

H2020

Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních
způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro
zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce
vepřového masa v České republice

NAZV

Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem
ovocných dřevin a ověřování účinných postupů jejich
eliminace

NAZV

Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení
kvality produkce zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále
od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktu

NAZV

Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany
semenářských porostů víceletých pícnin

NAZV
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P

P

P

P

P

P

P

P

ZF

K

AF

P

ZF

P

AF

P

PEF

P

LDF

P

AF

P

ZF

P

ZF

K

AF

P

Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice
způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich
využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem
pro výživu člověka a zvířat

NAZV

Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší
odolností ke stresům

NAZV

Inovace klíčových technologických postupů školkařské
výroby ovocných výpěstků

NAZV

Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s
využitím jejich genetické identifikace

NAZV

Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice

NAZV

Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného
poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního
hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně
ekonomického,politického a právního v České republice

NAZV

Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v
lesních porostech

NAZV

Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři
při zemědělském hospodaření pomocí legislativních
opatření a nových technických řešení

NAZV

Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro
stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v
rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční
schopnosti zemědělských půd

NAZV

Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace
za účelem kvantifikace a zefektnění protierozní ochrany
zemědělské půdy v České republice

NAZV

Po oponě: empirické studie migrace v tranzitivních
ekonomikách

GAČR

Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu

GAČR

Malé a střední podniky v globální konkurenci: Vývoj
specifické metodiky převodních cen odrážející jejich
specifičnost

GAČR
Region Bílé Karpaty
- mikroprojekt

Společně pro výzkum, rozvoj a inovace
Metallomic Scientific Network

IVF

Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra

ČRA

Vliv metalothioneinů na vazbu platinových cytostatik na
DNA v nádorových buňkách
Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ
udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném
povodí Hawassa Zurya Woreda

MZ

ČRA

ERASMUS+

KA1 Mobility studentů a zaměstnanců vysokých škol
Detekce a biologie Gibberella circinata – základ
ochranných a obranných opatření v ČR

COST CZ
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AF

P

AF

K

ZF

K

AF

K

LDF

K

LDF

P

LDF

P

AF

P

FRRMS

P

AF

P

PEF

P

PEF

K

PEF

K

AF

K

AF

K

LDF

K

AF

P

LDF

K

REK

K

LDF

K

Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v
českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se
západními zeměmi.

COST CZ

Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých
nadmořských výškách

COST CZ

Nízký les jako biologická a produkční alternativa
budoucnosti v České republice

COST CZ

PEF

K

LDF

K

LDF

K

LDF

K

LDF

K

ZF

K

ZF

K

LDF

P

ZF

K

LČR

LDF

K

LČR

LDF

K

LDF

K

LDF

P

AF

P

LDF

K

LDF

P

PEF

K

CTT

K

PEF

K

ZF

K

ZF

K

PEF

P

Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné
činnosti IALE - International Association for Landscape
Ecology

INGO II

Zapojení ČR do projektu SAFE

INGO II

Technologie řízené fermentace Ústavu vinohradnictví a
vinařství

JMK

Záchrana matečných rostlin klonů révy vinné - výsledku
dlouholeté práce moravských šlechtitelů révy

JMK

Local Organiser Support Request for Training School:
Metallothionein- latest advances

COST Action

Záchrana českých klonů révy vinné

JMK

Optimalizace lesnického hospodaření na svazích
ohrožených sesuvy a řícením hornin - metodika
lesopěstebních postupů
Současný stav zpracování dříví v ČR - stupně a druhy jeho
finalizace a možnosti dalšího rozvoje ke zvýšení
konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
Trails for disabled people in the V4 countries

IVF

Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci
patogenních agens významných z hlediska zajištění
ochrany zdraví lidí a zvířat

MV ČR Bezpečnostní
výzkum

The Network for the Biology of Zinc

Cost action

Vocational education and training standards in Agriculture,
foresty and environmental safety at heights
Použití next generation sequencing pro diagnostiku
virových a virům podobných chorob révy vinné

ERASMUS +

COST CZ

Průvodce procesu k projektu "Dostupné bydlení"

NADACE ČEZ

MENDELU Proof-of-Concept projekt

TAČR GAMA

Robustní přístup testování normality chybového členu v
ekonometrických modelech

GAČR

Oslavy 30. výročí založení ZF MENDELU v Lednici

JMK

Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov
a Brno do angličtiny

JMK

Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí
vykonávajících veřejné politiky

TAČR - OMEGA
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Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost
realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní
stárnutí

TAČR - OMEGA

Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárněbiologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell)

GAČR

AF

P

Globální proteomická analýza percepce teploty u
Arabidopsis a její interakce se signalní drahou cytokininů
na úrovni proteomické a růstové odezvy

GAČR

AF

K

Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě

GAČR;

LDF

P

Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta
posledního milénia v České republice na základě dubové
standardní chronologie

GAČR

LDF

P

Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie
v regionálním měřítku

GAČR

LDF

P

GAČR

PEF

K

GAČR

PEF

K

Dormance semen a pukavost lusků jako klíčové
domestikační znaky luskovin
Vývoj nanočástic obsahujících cytostatika a enzymy pro
zlepšení chemotherapie lidských neuroblastomů a studium
mechanismu jejich působení
Studium interakcí elektronů s plynem v podmínkách
tlakového spádu nízkoenergiového environmentálního
rastrovacího elektronového mikroskopu

GAČR

AF

P

GAČR

AF

P

GAČR

AF

P

Měření podnikové udržitelosti ve vybraných odvětvích

GAČR

PEF

P

Finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích
střední a východní Evropy
Fenolový metabolismus, antioxidanty a stresová tolerance
řas

GAČR

PEF

K

GAČR

AF

K

Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách.
Interpretace jejich účelu a společenského významu
Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v
Československu
Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v
rostlinách
Inovace systémů pěstování obilnin v různých
agroekologických podmínkách ČR
Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím
recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na
metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče
Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o
nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy
hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus
ussuriensis MAXIM
Výzkum a vývoj standardních metodických postupů
ozdravování ovocných dřevin a révy vinné pomocí
chemoterapie in vitro kultur pro systém certifikace
zdravotního stavu výsadbového materiálu
Využití metod molekulární genetiky jako nástroje pro
efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat
Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích
stravy s významnými biologickými účinky

GAČR

LDF

P

GAČR

PEF

P

GAČR

AF

P

NAZV

AF

K

NAZV

AF

K

NAZV

ZF

K

NAZV

ZF

P

NAZV

AF

K

NAZV

ZF

P

NAZV

AF

P

Kvantifikace dopadů zavedení společného
konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou
stránku rozpočtu České Republiky (2013-2015, GA0/GA)
Neholonomní vazby v optimálním řízení dynamických
ekonomických systémů v zemědělství a přírodních
zdrojích

Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné
půdě s využitím zapravení organické hmoty
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PEF

Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní
kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy

NAZV

ZF

P

Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra
prevence, detekce a podpory léčby mastitid

NAZV

AF

P

NAZV

AF

P

NAZV

AF

K

NAZV

AF

K

Optimalizace vodního režimu na modelovém území
pomoravské nivy

NAZV

LDF

K

Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné
eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úprav

NAZV

AF

P

Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze
Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících
aspektech lesního a vodního hospodářství

NAZV

LDF

P

Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a
zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz

NAZV

AF

P

Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České
republiky a hodnocení jejich produkční funkce

NAZV

AF

P

NAZV

AF

P

NAZV

AF

P

NAZV

LDF

P

Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou
modifikaci cévních náhrad

TAČR

AF

P

Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované
zpracování půdy a hnojení

TAČR

AF

P

TAČR

AF

P

TAČR

ZF

P

TAČR

LDF

P

TAČR

AF

P

TAČR

LDF

P

Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a
jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce.

TAČR

ZF

P

Neinvazivní systém pro měření stability stromů a
hodnocení jejich provozní bezpečnosti

TAČR

LDF

P

Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z
přívalových srážek

TAČR

AF

P

Technologické postupy a složení mléčných výrobků
umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti
nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů
prostřednictvím bioaktivních látek přirozeně se
vyskytujících v potravinách
Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ve
vodohospodářsky nejzranitelnější oblasti
Zakládání a údržba porostů hrází rybníků s ohledem na
jejich využití

Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností
včetně návrhu nápravných opatření k obnově
agroekologických funkcí půdy
Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců
brukvovitých plodin k insekticidům
Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem
přirozené a umělé obnovy lesa

Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika
a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody
pro management vodního hospodářství a údržby krajiny
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality
potravinových plodin
Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR
k využití pro udržitelný rozvoj dopravy
Využití nanomateriálů a přírodních extraktů jako funkčních
látek ve vývoji aktivních obalových materiálů s bariérovým
efektem, antimikrobiálním, protektivním a kyslík
pohlcujícím efektem
Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se
zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní
zpracování biomasy v lesním hospodářství.
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Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování
variability vybraných diferenciačních vlastností půdy

TAČR

LDF

P

TAČR

AF

P

TAČR

AF

P

TAČR

ZF

P

TAČR

PEF

K

TAČR

AF

K

TAČR

AF

P

TAČR

PEF

K

TAČR

AF

K

TAČR

AF

P

TAČR

AF

P

TAČR

AF

P

NAKI

ZF

P

NAKI

ZF

K

Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu
prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

NAKI

ZF

P

Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů
historických konstrukcí

NAKI

LDF

P

Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů
národního obrození během 1. Československé republiky

NAKI

ZF

P

Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v
pravěku a středověku

NAKI

LDF

P

Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v
krajině

NAKI

LDF

K

Možnosti dálkového průzkumu Země pro stanovení
aktuální evapotranspirace vybraných polních plodin

COST

AF

K

Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a
biomasu

COST

LDF

K

Nedřevní lesní produkty v České republice

COST

LDF

K

COST

LDF

K

COST

ZF

K

COST

ZF

P

COST

LDF

K

MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování
biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s
využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla
Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv
na základě senzorového monitoringu porostních podmínek
Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti
houbovým patogenům
Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až
2017
Krajinná paměť jako dědictví venkova – proměny české
kulturní krajiny v mentálním obraze jejích obyvatel.
Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení
rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav
v kontextu realizace společných politik EU
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové
zemědělské politiky v ČR II
Centrum pro inovativní využití a posílení
konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a
výrobků
Výzkum a vývoj aktivního řízení strojů pro variabilní
zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí
Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a
silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity
zvláštní územní ochrany přírody
Inovativní tištěný senzor pro detekci přítomnosti těžkých
kovů ve vodném prostředí
Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických
českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a
zapomenutých plodin
Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj
území

Optimalizace hospodaření se zvěří ve vztahu k trvale
udržitelnému lesnickému hospodaření
Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci
patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a
mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR
Zhodnocení odpadů z vinohradnictví a vinařství na
biologicky aktivní látky
Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových
exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za
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rozdílných podmínek
Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky
látek a biogeochemické koloběhy živin
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující
fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako
zdroje infekce nekrózy jasanu
Vliv stresu na fyziologii, anatomii xylému a xylogenezi
borovice lesní
Biologie a rozšíření Dothistroma spp. v České republice
Studium a charakterizace primárních nádorových
buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy
a krku a jejich maligní potenciál
Vliv metalothioneinů na vazbu platinových cytostatik na
DNA v nádorových buňkách

COST

LDF

K

COST

LDF

K

COST

LDF

K

COST

LDF

K

MZ

AF

P

MZ

AF

P

Legenda:
K = koordinátor, P = partner

2.2.

Zdroje financování výzkumu

MENDELU (vč. školních podniků a SKM) byly poskytnuty v roce 2015 veřejné prostředky na VaV (vč. projektů
z operačních programů EU) v celkové výši 280 555 tis. Kč, z nichž bylo použito 280 174 tis. Kč a vráceno 381 tis.
Kč (vratka neinv.). Použité neveřejné prostředky činily 3 858 tis. Kč (převážně k dofinancování projektů NAZV
a TA ČR). Celkové použité prostředky tedy byly 284 032 tis. Kč (z toho neinvestice 253 890 tis. Kč, investice
30 142 tis. Kč).
Podpora na specifický vysokoškolský výzkum činila 29 731 tis. Kč (pouze neinv.). Veškeré přidělené prostředky
byly spotřebovány.
Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace činila 124 208 tis. Kč (inv. prostředky 3 700 tis. Kč
a neinv. 120 508 tis. Kč). Veškeré přidělené prostředky byly spotřebovány.

2.3.

Zapojení do projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU

Rok 2015 byl posledním rokem pro možné využití zdrojů Strukturálních fondů v programovacím období 20072013 (s dvouletým přesahem do roku 2015). Nové výzvy již nebyly ze strany poskytovatelů vyhlašovány nebo šlo
o výzvy, v nichž by případné zapojení nebylo v souladu s programem rozvoje Mendelovy univerzity v Brně. Na
druhé straně vyšlo MŠMT v některých případech řešitelům z MENDELU vstříc, a po řádném zdůvodnění bylo
umožněno prodloužení projektů, které měly být ukončeny již v roce 2014.
Celkem bylo na MENDELU v roce 2015 realizováno 22 projektů financovaných Strukturálními fondy Evropské
unie. Z toho bylo 18 projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), 3 projekty
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a 1 projekt Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost (OP LZZ).
Nejvíce projektů bylo řešeno na Lesnické a dřevařské fakultě – 10; 6 projektů bylo řešeno na Agronomické
fakultě, 2 projekty na rektorátě a po 1 projektu na Institutu celoživotního vzdělávání, Provozně ekonomické
fakultě, Zahradnické fakultě a na pracovišti CEITEC MENDELU.
Veškeré realizované projekty (přehled viz tabulka níže) ve svém komplexu napomohly k udržení mezifakultní
spolupráce a rozšíření partnerských vazeb na instituce jak v České republice, tak také v zahraničí. Podařilo se
dokončit některé záměry ve vědecko-výzkumné i v pedagogické oblasti vycházející z cílů jednotlivých projektů, a
dosažené výsledky vytvořily odrazový můstek pro navazující aktivity realizované zejména v rámci projektů
Norských fondů nebo České rozvojové agentury.
Velký význam mají také aktivity probíhající v rámci závazku udržitelnosti projektů OP VK, OP VaVpI i OP LZZ.
Na Mendelově univěrzitě v Brně podléhá závazku udržitelnosti celkem 47 projektů OP VK, 4 projekty OP VaVpI
a 1 projekt OP LZZ. Nejvíce projektů pokračuje formou udržitelnosti na LDF - 17, na AF je v režimu udržitelnosti
10 projektů, na PEF 7, na ICV a na rektorátních pracovištích po 6 projektech, na ZF 4 a na FRRMS 2 projekty (ve
spolupráci s Oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace rektorátu). Díky závazku udržitelnosti tak
pokračují některé aktivity určené jak k dalšímu vzdělávání cílové skupiny, tak i k rozvoji spolupráce a udržování
vytvořených partnerství.
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Nové a navazující aktivity jsou připravovány pro financování v rámci operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Mendelova univerzita v Brně zpracovala strategický dokument obsahující priority pro financování v
současném programovacím období. Strategický dokument navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně a dále jej rozvíjí. K
užší a cílenější specifikaci dochází zejména v oblasti rozvoje excelentního výzkumu a vytváření jeho podpůrné
infrastruktury (Projektové centrum, Centrum transferu technologií, Ústav vědeckých a informačních služeb). Větší
pozornost je věnována také zlepšení kvality interních procesů na univerzitě a hodnotícím procesům.
V druhé polovině roku se 2 výzkumné týmy na MENDELU vedené prof. Dr. Ing. Liborem Jankovským a prof. Ing.
Robertem Pokludou, Ph.D. zapojily do první výzvy OP VVV zacílené na budování excelentních výzkumných týmů
ve spolupráci se zahraničními pracovišti. Projekty byly předloženy s vizí komplexní restrukturalizace výzkumného
prostředí na univerzitě a budování takových interních struktur, které umožní vznik a rozvoj excelentních týmů
navázaných na mezinárodní výzkumné prostředí. Další výzvy jsou očekávány na začátku roku 2016.
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Tabulka č. 4 Zapojení univerzity do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU
Zapojení univerzity do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU, projekty řešené v roce 2015*
Projekt (název a číselné
označení)
CZ.1.07/2.3.00/20.0267
Výmladkové lesy jako
produkční a biologická
alternativa budoucnosti
CZ.1.07/2.3.00/20.0269
Vytvoření mezinárodního
vědeckovýzkumného týmu
pro vývoj nových materiálů
na bázi dřeva
CZ.1.07/2.2.00/28.0306
Inovace výuky na
MENDELU s důrazem na
udržitelný rozvoj krajiny v
kontextu priorit EU
CZ.1.07/2.2.00/28.0171
FytoChem - mezioborová
integrace výuky zaměřená
na rostlinnou biochemii a
fytopatologii
CZ.1.07/2.3.00/20.0248
Vytvoření
interdisciplinárního
vědeckého týmu se
zaměřením na výzkum
sucha
CZ.1.07./1.3.00/48.0090
Univerzita lektorů na ICV
MENDELU
CZ.1.07/2.2.00/28.0018
Inovace biologických a
lesnických disciplín pro
vyšší
konkurenceschopnost

Poskytnutá finanční
částka v roce 2015 na BÚ
(v tis. Kč)

Operační program

Doba realizace (od-do)

Celkový rozpočet projektu
dle Rozhodnutí (v tis. Kč)

Pracoviště

OP VK

1. 6.2012-31.5.2015

34 905,55

LDF

Poskytnutá dotace 0
Vratka 423, 79

OP VK

1.7.2012-30.6.2015

34 181,56

LDF

Poskytnutá dotace 1 674,26
Vratka 76,11

OP VK

1.7.2012-30.6.2015

26 255,58

AF

Poskytnutá dotace 5 362,51
Vratka 177,13

OP VK

1.7.2012-30.6.2015

6 711,81

AF

Poskytnutá dotace 0
Vratka 905,61

OP VK

1.8.2012-30.6.2015

2 940,10

AF

Poskytnutá dotace 1170,55
Vratka 459,27

OP VK

1.7.2014-30.6.2015

3991,874

ICV

Poskytnutá dotace 2 349,17
Vratka 755,24

OP VK

1.2.2011 - 31.1.2015

64 229,77

LDF

Poskytnutá dotace 0
Vratka 1 352,51
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CZ.1.07/2.2.00/28.0305
Implementace vědy a
výzkumu do výuky
CZ.1.07/2.2.0028.0019
Inovace technických a
dřevařských disciplín pro
vyšší
konkurenceschopnost
CZ.1.07/2.2.00/28.0021
Průřezová inovace
studijních programů
Lesnické a dřevařské
fakulty MENDELU v Brně
(LDF) s ohledem na
disciplíny společného
základu
CZ.1.07/2.3.00/20.0265
Indikátory vitality dřevin
CZ.1.07/2.2.00/28.0020
Inovace studijních
programů AF MENDELU
směrem k
internacionalizaci studia
CZ.1.07/2.3.00/30.0031
Postdoktorské pozice v
technických a
ekonomických oborech na
MENDELU
CZ.1.07/2.2.00/28.0302
Inovace studijních
programů AF a ZF
MENDELU směřujících k
vytvoření mezioborové
integrace
CZ.1.07/2.3.00/20.0226
Podpora sítě excelence
výzkumných a
akademických pracovníků
v oblasti dopravy

OP VK

1.2.2012-31.1.2015

17 083,73

LDF

Poskytnutá dotace 0
Vratka 1 633,68

OP VK

1.2.2012-31.1.2015

45 486,95

LDF

Poskytnutá dotace 1 262,50
Vratka 3 788,68

OP VK

1.7.2012-30.6.2015

38 749,54

LDF

Poskytnutá dotace 1 498,73
Vratka 774,92

OP VK

1.5.2012-30.4.2015

35 968,75

LDF

Poskytnutá dotace 1 000,00
Vratka 234,92

OP VK

1.6.2012-31.5.2015

20 092,76

AF

Poskytnutá dotace 3 543,84
Vratka 210,00

OP VK

1.12.2012-30.9.2015

41 099,15

PEF

Poskytnutá dotace 7 931,39
Vratka 5808,62

OP VK

1.4.2013-30.9.2015

38 543,43

AF

Poskytnutá dotace 8 564,37
Vratka 1 928,64

OP VK

1.4.2012-31.3.2015

2 191,99

LDF

Poskytnutá dotace 0
Vratka 312,05
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CZ.1.07/2.3.00/45.0045
Výukové programy
zaměřené na pěstování
ovoce včetně zdravotního
významu
CZ.1.07/2.3.00/45.0006
Propagace a popularizace
výzkumu a vzdělávání v
oblasti bioenergetiky
CZ.1.05/4.1.00/11.0261
MENDELU RESEARCH
INFRASTRUCTURE
CZ.1.05/3.1.00/10.0220
Centrum transferu
technologií MENDELU
CZ.1.05/1.1.00/02.0068
CEITEC - Central
European Institute of
Technology
CZ.1.04/3.4.04/76.00328
Rodina a práce: PROČ
NE?
CZ/FMP/17A0436
Společně pro výzkum,
rozvoj a inovace
CZ.1.02/7.1.00/14.23052
Labyrint přírody a ráj
zahrad - TÉMATICKÉ
ZAHRADY - 1. etapa

OP VK

1.4.2014-30.6.2015

2 705,73

ZF

Poskytnutá dotace 1 482,77

OP VK

1.3.2014-30.6.2015

2 065,39

AF

OP VaVpI

1.1.2014-30.11.2015

57 276,19

LDF

Poskytnutá dotace 797,04
Poskytnutá dotace
22 146,53
Vratka 3300,00

OP VaVpI

1.7.2012-30.6.2015

24 386,45

REK

Poskytnutá dotace 2201,48

OP VaVpI

1.4.2011 - 31.12.2015

84 792,72

CEITEC

Poskytnutá dotace 5 786,93

OP LZZ
OP Přeshraniční
spolupráce Slovenská
republika - Česká
republika 2007 – 2013

1.5.2012-30.4.2015

5 232,56

REK

Poskytnutá dotace 170,92

19.1.2015-31.5.2015

33 277,77 EUR

AF

Poskytnutá dotace 0

OP ŽP

1.10.2014 (zápis
registrace akce)
-15.1.2016

29 718,322

ZF

Poskytnutá dotace 0

* Nejsou uvedeny projekty, u kterých finanční převody s poskytovatelem proběhly i v roce 2015, ale realizace projektů již byla ukončena v dřívějších letech.

Zpracovala Ing. Petra Košecká a Ing. et. Ing. Monika Manosoglu 22. 2. 2016.
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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 program, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.
Mendelova univerzita v Brně přerozděluje prostředky specifického výzkumu na své součásti, které je čerpají
prostřednictví Interní grantové agentury MENDELU.
Soutěž IGA a rozdělování prostředků specifického výzkumu jsou decentralizované na jednotlivých
fakultách a ICV. Pravidla soutěže platná pro rok 2015 jsou k dispozici na: http://ovav.mendelu.cz/25068specificky-vysokoskolsky-vyzkum.
Agronomická fakulta
Přehled vyhlášených okruhů a témat

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:
Provoz kanceláře IGA AF:
Konference MendelNet:
Financování projektů:

11 778 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
290 tis. Kč (podmínka do 2,5 % dotace)
522 tis. Kč (podmínka do 10 % dotace)
10 966 tis. Kč

(Bylo schváleno 7 projektů týmových v částce 6 286 tis. Kč a 41 projektů individuálních v částce 4 680 tis. Kč.)
Lesnická a dřevařská fakulta
Suma přidělených prostředků:
Provoz kanceláře IGA LDF:
Konference SilvaNet – WoodNet 2015:
Financování projektů:

9 090 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
226 tis. Kč (podmínka do 2,5 % dotace)
251 tis. Kč (podmínka do 10 % dotace)
8 613 tis. Kč

Provozně ekonomická fakulta
Suma přidělených prostředků:
Provoz kanceláře IGA PEF:
Konference PEFNET:
Financování projektů:

5 107 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
128 tis. Kč (podmínka do 2,5 % dotace)
510 tis. Kč (podmínka do 10 % dotace)
4 469 tis. Kč

Zahradnická fakulta
Přehled vyhlášených okruhů








Zahradní a krajinářská architektura
Management zahradních a krajinářských úprav
Zahradnictví
Vinohradnictví a vinařství
Jakost rostlinných a potravinových zdrojů
Zpracování zahradnických produktů
Řízení zahradnických technologií

Suma přidělených prostředků:
Provoz kanceláře IGA ZF:
Konference:
Financování projektů :

3 048 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
76 tis. Kč (podmínka do 2,5 % dotace)
99 tis. Kč (podmínka do 10 % dotace)
2 873 tis. Kč
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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
Potravinová bezpečnost a potravinová suverenita
-



Suma přidělených prostředků:
Provoz kanceláře IGA FRRMS:
Konference:
Financování projektů:

558 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
14 tis. Kč (podmínka do 2,5 % dotace)
56 tis. Kč (podmínka do 10 % dotace)
488 tis. Kč

Institut celoživotního vzdělávání
Suma přidělených prostředků:
Provoz kanceláře IGA ICV:
Konference:
Financování projektů:

150 tis. Kč byla rozdělena následujícím způsobem:
4 tis. Kč (podmínka do 2,5 % dotace)
146 tis. Kč (podmínka do 10 % dotace)
0 tis. Kč

Tabulka č. 5 Shrnutí IGA MENDELU 2015
Ukazatel

Počet realizovaných
projektů

Dotace v tis. Kč projekty

Náklady v tis. Kč - na
organizaci soutěže

Náklady v tis. Kč celkem

AF

48

10 966

812

11 778

LDF

44

8613

477

9090

PEF

36

4469

638

5107

ZF

16

2873

175

3048

FRRMS

19

488

70

558

ICV

0

0

150

150

MENDELU

164

27409

2322

29731
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Tabulka č. 6 Rozpis IGA MENDELU 2015

Počet
Ukazatel realizovaných
projektů

Zahájení
řešení

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

Počet
Počet členů
Ukončení
z toho
výsledků
řešitelského
řešení
studentů předaných
týmu
do RIV

Druh
výsledků
- RIV

Počet DP
a DisP

Dotace v
tis. Kč projekty

Způsobilé
osobní
náklady
v tis. Kč

38

10964

4396

3869

11 778

AF

48

1. 3. 2015

únor 2016

173

129

195

Jimp.,
Jsc.,
Jrec.,
Jneimp.,
B, C, D

LDF

44

1. 2. 2015
(1. 2.
leden 2016
2013)

113

63

58

J, N, B, F

63

8613

1886

1441

9090

PEF

36

1. 2. 2015 leden 2016

113

71

13

Jsc

35 a 36

4469

2 490

2 208,31

5107

ZF

16

1. 3. 2015

únor 2016

87

64

15

Jimp, Jsc,
Jrec

14

2873

1150,4

911,5

3048

FRRMS

19

1.3
2015

24

488

314

206

558

ICV

0

1. 1. 2015

0

0

0

0

150

únor 2016

86

51

40

J imp, Jsc,
Jneimp,
Jrec, B, C,
D

31. 12.
2015

15

6

1

M
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Tabulka č. 6a LDF – Údaje za víceleté projekty / Program V

Rok
řešení

Počet
realizovaných
projektů

2014

11

2015

11

2016

11

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

Počet členů
Ukončení
z toho
řešitelského
řešení
studentů
týmu

Náklady
projektu v
tis. Kč

Způsobilé
osobní
náklady
v tis. Kč

1. 2. 2013 31.12.2015

144

86

4944

2018

1469

1. 2. 2013 31.12.2015

175

106

4943

2158

1520

1. 2. 2013 31.12.2015

151

90

4783

2607

1591

Zahájení
řešení

Pozn.
Druhy
výsledků
dle
Definice
druhů
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415

výsledků

výzkumu,

experimentálního

24

vývoje

Celkové
náklady
projektu
v tis. Kč

14670

a

inovací:

2.5.

Aplikovaný a smluvní výzkum

Objem zakázek smluvního výzkumu zaznamenal v roce 2015 pokles oproti roku 2014. Zatímco bylo v roce
2014 evidováno více než 70 nových smluv v hodnotě dosahující více než 41 mil. Kč, v roce 2015 bylo
evidováno celkem mových 63 smluv v hodnotě 11,774 mil. Kč. Uvedené výsledky však nelze jednoznačně
imterpretovat pouze jako snížení aktivity v této oblasti. Vznikající spolupráce je mnohdy víceletým
procesem. Rovněž se teprve v dlouhodobém horizontu projeví vyšší informovanost řešitelů v oblasti
správného rozlišení druhu výzkumné činnosti. To mohlo být také příčinou poklesu počtu výstupů
vykazovaných v rámci smluvního výzkumu. K výraznému rozdílu přispělo i snížení finančních prostředků
pro financování Inovačních voucherů Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje.
Tabulka č. 7 Smluvní výzkum

Graf č. 1 Počet uzavřených smluv

Smluvní výzkum

3% 3%

počet smluv

fakulta / ICV

abs.

AF
LDF

%

AF

35

56%

LDF

16

25%

PEF

8

13%

ZF

2

3%

FRRMS

2

3%

ICV

0

0%

63

100%

MENDELU celkem

0%

13%

PEF
25%

56%

ZF
FRRMS
ICV

V oblasti aplikovaného výzkumu byla v rámci roku 2015 uzavřena jedna licenční smlouva s předmětem
postup výroby a složení bezlepkových rýžových těstovin s přídavkem vlákniny a barviv z přírodních
surovin.

Agronomická fakulta
Na úseku aplikovaného výzkumu byly řešeny problémy aktuální pro současný rozvoj zemědělství a
venkova, produkci kvalitních potravin a pro ochranu přírody a krajiny. Řada dílčích témat byla zpracována
na objednávku praxe, a výsledky byly objednavateli neprodleně využívány. Výstupy projektů ve formě
závěrečných zpráv kvalitativně splňovaly požadavky všech zadavatelů. Celkem bylo řešeno 35 projektů v
rozsahu 9.846 tis. Kč. Za největší projekt smluvního výzkumu lze považovat zakázku Státního
pozemkového úřadu - požadavek na zpracování první etapy Generelu vodního hospodářství krajiny ČR a
zakázku MZe na posouzení dopadů sucha na výnos kukuřice na siláž v roce 2015.
Přehled resortních zakázek – smluvní výzkum
Tabulka č. 8 Souhrn všech smluvních projektů podle ústavů AF
Číslo
ústavu

Smluvní projekty
Ústavy AF MENDELU

Počet

Finance

projektů

v tis. Kč

217

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

7

3308

227

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

6

1714

222

Ústav výživy zvířat a pícninářství

3

1460

215

Ústav aplikované a krajinné ekologie

4

1030

221

Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin

5

673

224

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

2

591

25

211

Ústav biologie rostlin

4

442

228

Ústav techniky a automobilové dopravy

1

389

219

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

2

189

235

Ústav chovu a šlechtění zvířat

1

50

AF MENDELU celkem

35

9846

Lesnická a dřevařská fakulta
Fakulta realizuje aplikovaný výzkum formou smluvních zakázek a projektové spolupráce. V roce 2015
realizovala celkem 12 nových zakázek ve finančním objemu 3 595 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější patří
dlouhodobě zakázky Grantové služby LČR v oblasti optimalizace lesnického hospodaření, analýzy
zpracování dříví v ČR a pěstebních možností zmírnění chřadnutí jasanů. Dlouhodobě fakulta také řeší
zakázky ČRA v oblasti rozvojových projektů v Etiopii a Zambii. Oproti předchozím rokům se počet zakázek
mírně navyšuje.
Provozně ekonomická fakulta
Vyjma projektů TAČR získala fakulta 11 zakázek smluvního výzkumu v celkovém objemu 2.024 tis. Kč.
Předmětem smluvního výzkumu jsou především projekty v oblasti informačních technologií, konkrétně
tvorba mobilních aplikací a systémů pro podporu efektivního rozhodování a optimalizaci manažerských
procesů.
Zahradnická fakulta
Fakulta realizuje aplikovaný výzkum formou smluvních zakázek strategických partnerů a formou
spolupráce v projektech aplikovaného výzkumu. V roce 2015 došlo v počtu řešených zakázek k mírnému
meziročnímu poklesu. Fakulta realizovala v této kategorii celkem 6 zakázek ve finančním objemu 1293,8
tis. Kč. Mezi nejvýznamnější zakázky patří dlouhodobá zakázka Mze v oblasti úchovy genetických zdrojů
kulturních rostlin, dále zakázky realizované ve spolupráci s italskou firmou a její českou pobočkou Vitrotree
by Battistini s.r.o., Zahradnictví LITOL z Lysé nad Labem a Termální lázně Velké Losiny.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
V oblasti aplikovaného výzkumu se pracovníci fakulty zaměřili na řešení praktických problémů formou
smluvního výzkumu s následujícími zadavateli: Projekt pro firmu OLIVIA s.r.o. byl zaměřen na datové
zdroje pro optimalizaci funkčnosti integrovaného systému s prvky umělé inteligence k monitorování
mobility volně žijících živočichů. Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory vychází vstříc
městu Písek, které prezentovalo zájem o nabídku společnosti zabývající se přípravou, dozorem a
provozováním sítě stezek pro terénní cyklistiku jako destinační produkt udržitelného cestovního ruchu.
Tato studie odborně posuzuje kvalitu, proveditelnost a efektivitu celého záměru.
V roce 2015 byla s ostatními firmami realizovaná předprojektová příprava formou projektových záměrů
rozvoje obcí (územní revitalizace, rekultivace černých skládek, rekreační vybavenosti, péče o složky
životního prostředí obcí, krajinné funkce, péče o půdu, vodní toky a vodní zdroje).
Institut celoživotního vzdělávání
Tvůrčí činnost akademických pracovníků vysokoškolského ústavu není primárně orientována na
aplikovaný a smluvní výzkum.
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Tabulka č. 9 Smluvní výzkum, zakázky – nové
Smluvní výzkum, zakázky - nové 2015*
fakulta
/ ICV

objednatel /
zadavatel

řešitel

celkový objem
zakázky v tis. Kč

doba řešení
od - do
1.8.201516.6.2016
1.11.20151.9.2016
15.5.201527.11.2015
29.6.20154.12.2015

AF

Ústav biologie rostlin

AF

Ústav biologie rostlin

AF

Ústav aplikované a krajinné ekologie

AF

Ústav aplikované a krajinné ekologie

Brněnské vodárny a
kanalizace, a.s.,

115

AF

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

JET COMPANY,
s.r.o.

167

1.4.201530.6.2015

AF

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

667

1.8.201531.12.2015

AF

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

AF

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

AF

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

AF

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

AF

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

AF

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

AF

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

AF

Ústav pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařství

AF

Ústav pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařství

AF

Ústav
agrochemie,
půdoznalství,
AGROFERT, a.s.
mikrobiologie a výživy rostlin

AF
AF
AF
AF

AF

AF
AF

VH Agroton s.r.o.
Výstaviště Flora
Olomouc, a. s.
Ministerstvo
životního prostředí

BAYER s.r.o.

121
150
400

15.12.201510.8.2015
1.8.201510.12.2015

Syngenta Czech
s.r.o.
Moravskoslezké
cukrovary a.s.

166

Syngenta Czech
s.r.o.

220

20.8.201520.12.2015

119

30.9.201511.5.2015

48

12.11.201531.3.2016

73

31.12.20151.12.2015

1516

27.12.201431.7.2015

Agrární komora ČR

113

11.5.20153.11.2015

SOUFFLET AGRO
a.s.

76

1.5.20151.10.2015

81

10.12.201530.12.2015

87

1.4.201531.12.2015

76

30.4.201510.12.2015

361

15.5.201515.12.2015

86

20.4.201530.12.2015

21

31.8.201530.9.2015

69

16.7.20154.12.2015

34

30.12.20151.5.2015

AGROTEC a.s.
KWS OSIVA s.r.o.
Výzkumný ústav
rostlinné výroby,
v.v.i.
Česká republika –
Státní pozemkový
úřad

Ústav
agrochemie,
půdoznalství, TIMAC AGRO
mikrobiologie a výživy rostlin
CZECH s.r.o.
Univerzita
Ústav
agrochemie,
půdoznalství,
Palackého
mikrobiologie a výživy rostlin
v Olomouci
Ústav
agrochemie,
půdoznalství,
mikrobiologie a výživy rostlin
AGROFERT, a.s.
Ústav
agrochemie,
půdoznalství,
CHEMAP AGRO
mikrobiologie a výživy rostlin
s.r.o.
Výzkumný ústav
Ústav
agrochemie,
půdoznalství,
rostlinné výroby,
mikrobiologie a výživy rostlin
v.v.i.
Ústav
agrochemie,
půdoznalství,
Vojenský výzkumný
mikrobiologie a výživy rostlin
ústav, s.p.
Ústav
agrochemie,
půdoznalství,
mikrobiologie a výživy rostlin
KLOFÁČ spol. s r.o.
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103

AF

Ústav výživy zvířat a pícninářství

AF

Ústav výživy zvířat a pícninářství

AF

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie Rybníkářství
a včelařství
Pohořelice a.s

AF
AF
AF
AF

AF
AF
AF

Ústav techniky a automobilové dopravy

AF

Ústav chovu a šlechtění zvířat

LDF

Ústav geologie a pedologie

LDF

Ústav geologie a pedologie

LDF

Ústav geologie a pedologie

LDF
LDF
LDF
LDF

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

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie BioMAr Czech
a včelařství
Republic s.r.o.
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie M + H Míča
a včelařství
a Harašta s.r.o.
Ústav zemědělské, potravinářské
a environmentální techniky
KWS OSIVA s.r.o.
Česká republika –
Ústav zemědělské, potravinářské
Státní pozemkový
a environmentální techniky
úřad
Česká republika –
Ústav zemědělské, potravinářské
Ministerstvo
a environmentální techniky
zemědělství
Ústav zemědělské, potravinářské
Vojenský výzkumný
a environmentální techniky
ústav, s.p.
Ústav zemědělské, potravinářské
FIDES AGRO, spol.
a environmentální techniky
s r.o.

AF

LDF

KWS OSIVA s.r.o.

Škoda Auto a.s.
JRS Česká
a Slovenská
republika, org.
složka
Lesy České
republiky, s. p.
Českomoravský
cement, a.s.

Českomoravský
cement, a.s.
Ústav lesnické botaniky dendrologie Správa národního
a geobiocenologie
parku Šumava
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky Lesy České
a politiky
republiky s. p.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky Lesy České
a politiky
republiky s. p.
Agentura ochrany
Ústav ochrany lesů a myslivosti
přírody a krajiny ČR
VVS Verměřovice,
Ústav ochrany lesů a myslivosti
s.r.o.

LDF

Ústav zakládání a pěstnění lesů

LDF

Ústav zakládání a pěstnění lesů

LDF

Ústav nauky o dřevě

LDF

Ústav nauky o dřevě

LDF

Ústav nauky o dřevě

Vojenské lesy
a statky ČR, s.p.
Centrum výzkumu
globální změny AV
ČR, v.v.i.
Národní památkový
ústav – státní přísp.
organizace Kroměříž
Statutární město
Brno – Brno střed
Turistické informační
centrum města Brna

28

150

12.11.201531.3.2016

100

20.1.201531.3.2015

61

1.7.201527.11.2015

424

16.9.201531.3.2016

93

1.8.201530.4.2016

109

1.11.201531.3.2016

835

30.11.20158.7.2015

400

3.7.201520.11.2015

116

31.7.201510.12.2015

115
389

50

266
107
85
96
250
69
121
161

12.1.201531.3.2015
10.8.201530.10.2015
15.6.201531.12.2015
4.4.201531.12.2018
1.7.201520.12.2015
14.10.201520.12.2015
27.7.20159.9.2015
1.3.201530.10.2015
15.12.201531.12.2015
15.9.201531.12.2015
9.9.201431.5.2015

363

20.5.201530.6.2015

450

3.10.201531.12.2015

8

14.9.20152.9.2015

24

11.11.201531.12.2015

25

11.11.201531.12.2015

8.10.20153.12.2015

LDF

Ústav nauky o dřevě

Město Újezd u Brna

6

LDF

Ústav nauky o dřevě

Město Kroměříž

17

LDF

Ústav nauky o dřevě

Taiko, a. s.

32

PEF

Ústav marketingu a obchodu

HIPPO, spol. s r. o.

121

PEF

Ústav informatiky

DC Concepts a.s.

508

27.1.2015 31.5.2015

PEF

Ústav informatiky

media4future czech
s.r.o.

121

1.6.2015 31.11.2015

PEF

Ústav informatiky

DC Concept a.s.

121

1.6.2015 31.3.2016

PEF

Ústav informatiky

CYRRUS
ADVISORY a.s.

295

PEF

Ústav informatiky

Agile-ICT s.r.o.

121

PEF

Ústav informatiky

It2b s.r.o.

61

PEF

Ústav informatiky

Nesehnutí Brno

35

ZF

Ústav biotechniky zeleně

Petr Vykrut –
zahradnické služby

121

ZF

Ústav biotechniky zeleně

Statutární město
Prostějov

182

Ústav environmentalistiky a přírodních
Město Písek
zdrojů
Ústav environmentalistiky a přírodních
FRRMS
OLIVIA s.r.o.
zdrojů
FRRMS

ICV

-

-

Celkový objem zakázek (v tis. Kč)**
Celkový počet zakázek

230
67

27.11.201531.12.2015
5.11.201531.12.2015
23.2.2015 22.5.2015

1.7.2015 –
29.2.2016
1.1.2015 1.6.2015
21.9.2015 1.6.2016
19.5.201531.7.2015
10.3.2015 30.11.2015
15.8.2015 30.11.2015
30.6.2015 –
31.1. 2016
15.1.201510.12.2015

-

-

11774

-

63

-

Pozn.*:

Uvedená tabulka je přehled všech smluv evidovaných v roce 2015 jako smluvní výzkum, a zahrnuje tedy
i ty zakázky, které budou následně vyřazeny na základě nesplnění podmínek pro vykazování smluvního
výzkumu ve sběru SMV16.
Pozn.**: Uvedená částka je součet objemů zakázek za celé období jejich trvání (ne pouze za rok 2015).

2.6.

Inovace a transfer technologií

V roce 2015 bylo podáno celkem 11 patentových přihlášek a uděleno bylo 5 patentů. Přehled udělených
patentů je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 10 Přehled udělených patentů

Přehled udělených patentů - 2015
číslo
přihlášky
2013-246
2011-621

název
Univerzální metoda pro stanovení hydrolytické aktivityß-glukosidas
Způsob aktivace potravinářského anexu pro snižování obsahu
siřičitanů z vína

29

datum udělení
patentu

fakulta
původce

2. 1. 2015

AF

21.10.2015

ZF

2014-201
2014-147
2014-9

Zařízení pro ovládání otáčení kabiny nebo otočného mechanismu
Přípravek pro lisování a fixaci slisovaného dřeva, zejména masivního
dřeva přechodně plastifikovaného
Zařízení na výrobu desek na bázi dřeva s vylepšeným hustotním
profilem

18. 11. 2015

LDF

16. 9. 2015

LDF

29. 5. 2015

LDF

Přihlášek užitných vzorů bylo celkem 21, zapsaných platných užitných vzorů, jejichž přehled je v níže
uvedené tabulce, bylo celkem 23.
Tabulka č. 11 Přehled zapsaných užitných vzorů

Přehled zapsaných užitných vzorů - 2015
číslo
přihlášky

název

datum zápisu

fakulta
původce

2014-30136

Laboratorní zařízení pro jímání bioplynu

20. 1. 2015

AF

2011-24469

Nealkoholický nápoj z bezinek s obsahem ovocné a/nebo zeleninové
šťávy

12. 1. 2015

ZF

2015-30664

Nealkoholický míchaný nápoj z kozí syrovátky

23. 6. 2015

AF

2014-29730

Ovocná pomazánka bez přidaných chemických konzervantů

5. 5. 2015

ZF

2014-30080

Směs s vyšším obsahem nutričně cenných látek

16. 6. 2015

AF

2015-30666

Syrovátkový výrobek s přídavkem karamelu

19. 5. 2015

AF

2014-30045

Aktivní ochranná klec stacionárního robota

16. 6. 2015

PEF

2015-30602

Syrovátkový sirup

10. 3. 2015

AF

2015-30600

2. 3. 2015

AF

19. 5. 2015

AF

2015-31754

Syrovátkový likér
Ochucený syrovátkový nápoj s přídavkem výluhu léčivých rostlin a
koření
Mobilní kolový pracovní prostředek obsahující čepové ústrojí
k mechanické poloautomatické fixaci zdvojené výkyvné polonápravy
v jednostranně zdvižené poloze

28. 12. 2015

LDF

2015-30572

Zařízení na výrobu desek na bázi dřeva s vylepšeným hustotním
profilem

9. 4. 2015

LDF

2015-30754

Zařízení pro měření prodyšnosti porézních materiálů

31. 3. 2015

LDF

2014-30409

6. 2. 2015

AF

7. 7. 2015

AF

31. 8. 2015

AF

2015-30744

Revitalizační organický substrát pro výsadbu lesních dřevin
Antibakteriální přípravek na bázi oxidu grafenu a redukovaného oxidu
grafenu s obsahem nanočástic kovů a polokovů.
Zařízení pro odběr laboratorních vzorků z různých hloubkových
úrovní nádrží mechanicko-biologických čistíren odpadních vod
Odlehčený sendvičový materiál na bázi dřeva a zařízení na jeho
výrobu

16. 11. 2015

LDF

2015-30734

Odlehčený deskový materiál z masivního dřeva a voštiny

20. 4. 2015

LDF

2015-30755

Kombinovaný stroj na štípání a hoblování dřevěného obrobku

9. 4. 2015

LDF

2015-30754

29. 3 .2015

LDF

26. 2. 2015

ZF

2015-30872

Zařízení pro měření prodyšnosti porézních materiálů
Potravinářské výrobky typu pyré, džemy, pomazánky obohacené o
lignany
Bezlepkové rýžové těstoviny s přídavkem vlákniny a barviva
z přírodních surovin

28. 4. 2015

AF

2015-30927

Míchaný nápoj z kozí syrovátky a čaje

23. 6. 2015

AF

2015-30665

2015-31170
2015-31171

2014-30366

Také byla podána jedna přihláška PCT (The Patent Cooperation Treaty) Method for improving density
profile of wood-based a jedna nová odrůda mandloně HUSLE.
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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 16. února 2016 za období
2011–2015.
V letech 2011–2015 bylo do databáze Web of Science Core Collection zařazeno 2 371 prací autorů
Mendelovy univerzity v Brně.
H-index univerzity je pro uvedené roky roven hodnotě 26. Průměrná citace na článek je 2,45.
Práce autorů MENDELU byly citovány v uvedených letech 5 819x ve Web of Science Core Collection, po
odečtení autocitací 3 830x.

Tabulka č. 12 Počet dokumentů ve Web of Science Core Collection v letech 2011–2015

Počet dokumentů

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

371

476

517

533

474

2 371

Graf č. 2 Počet dokumentů ve Web of Science Core Collection v letech 2011–2015
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Tabulka č. 13 Rozdělení publikací autorů z MENDELU podle typu dokumentu ve Web of Science
Core Collection v letech 2011–2015

Počet záznamů / rok

Typy dokumentů

Celkem

2011

2012

2013

2014

2015

Article

191

252

250

298

285

2011-2015
1276

Proceedings Paper

154

191

239

206

157

947

Review

9

19

20

15

14

77

Meeting Abstract

14

10

4

9

9

46

Book Chapter

13

12

6

6

1

38

Editorial Material

1

5

5

2

7

20

Book Review

2

0

0

2

0

4

News Item

1

1

1

1

0

4

Correction

0

0

1

1

2

4

Letter

0

1

0

0

0

1

Graf č. 3 Rozdělení publikací autorů z MENDELU podle typu dokumentu ve Web of Science Core
Collection v letech 2011–2015

Rozdělení publikací autorů z MENDELU podle typu dokumentu
ve Web of Science Core Collection v letech 2011–2015
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200
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150
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50

Correction

0
2011
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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 2011–2015 je tak velký nárůst počtu Proceedings Paper způsoben zařazením sborníků
z konference MendelNet – International Ph.D. Students Conference V letech 2011–2015 je tak velký
nárůst počtu Proceedings Paper způsoben zařazením sborníků z konference MendelNet – International
Ph.D. Students Conference (2011/116, 2012/123, 2013/123, 2014/98, 2015/ 107 příspěvků autorů s afiliací
MENDELU).
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Tituly časopisů s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection v letech 2011–2015
Tabulka a graf uvádí časopisy, ve kterých aspoň jednou za dané období publikovali autoři z MENDELU 5 a více článků. U každého z těchto časopisů je uveden
kvartil časopisu za rok 2014. Všech 22 článků autorů z MENDELU v časopise International Journal of Molecular Medicine má typ publikace „Meeting Abstracts“.
Tabulka č. 14 Tituly časopisů s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection v letech 2011–2015
Názvy časopisů

Počet článků / rok

Kvartil
v roce
2014

2011

Celkem

2012

2013

2014

2015

2011-2015

International Journal of Electrochemical Science

Q3

5

24

25

13

15

82

Listy cukrovarnické a řepařské

Q4

2

3

9

16

17

47

Electrophoresis

Q1-Q2

7

6

7

7

6

33

Wood Research

Q4

4

10

4

5

2

25

Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika)

Q2

8

5

5

6

0

24

International Journal of Molecular Medicine

Q3

2

8

2

5

5

22

Acta Veterinaria Brno

Q3

3

3

3

9

2

20

Molecules

Q2

3

5

3

3

3

17

Chemické listy

Q4

3

3

5

3

2

16

Chromatographia

Q3-Q4

0

0

8

7

1

16

Plos One

Q1

0

2

0

6

8

16

Polish Journal of Environmental Studies

Q4

2

3

3

6

2

16

Horticultural Science

Q3

3

4

6

1

1

15

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

Q3

0

8

1

3

2

14

Plant Protection Science

Q3-Q4

0

3

7

2

2

14

Trees - Structure and Function

Q2

0

5

2

2

5

14

Forest Ecology and Management

Q1

3

2

5

0

3

13

International Journal of Molecular Sciences

Q2

0

0

7

1

3

11

Amino Acids

Q2

5

1

0

0

3

9

International Journal of Climatology

Q1

0

0

0

0

5

5

Ore Geology Reviews

Q1

0

0

0

0

5

5

33

Graf č. 4 Tituly časopisů s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection v letech 2011–2015
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Tituly časopisů s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection
v letech 2011–2015
International Journal of Electrochemical
Science
Listy cukrovarnické a řepařské
Electrophoresis

25

Wood Research
Agricultural Economics (Zemědělská
ekonomika)
International Journal of Molecular Medicine

20
Acta Veterinaria Brno
Molecules
Chemické listy
15
Chromatographia
Polish Journal of Environmental Studies
Horticultural Science

10

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
Plant Protection Science
Trees - Structure and Function

5

Forest Ecology and Management
International Journal of Molecular Sciences
Ore Geology Reviews

0
2011

2012

2013

2014

2015

34

Obory s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection v letech 2011–2015
Tabulka a graf uvádí oborové kategorie, do kterých bylo alespoň jednou za sledované období zařazeno 10 a více publikací z MENDELU. Nárůst počtu publikací
v některých oborech byl způsoben zařazením sborníků z konferencí. V oboru Agriculture z celkem 852 publikací má 613 druh Proceeding Paper, Business
Economics: 239 publikací versus 139 Proceeding Paper; Social Sciences Other Topics: z 66 publikací 57 Proceeding Paper; Public Administration: z 61 publikací je 53
příspěvků ve sborníku.
Tabulka č. 15 Obory s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection v letech 2011–2015
Počet záznamů (10 a více) / rok

Celkem

Obor

2011-2015

2011

2012

2013

2014

2015

Agriculture
Business Economics

168
28

179
36

198
50

154
95

153
30

852
239

Environmental Sciences Ecology

44

35

37

36

39

191

Chemistry

30

32

44

39

35

180

Plant Sciences

22

34

47

25

23

151

Biochemistry Molecular Biology

23

19

33

27

22

124

Forestry

12

32

31

19

24

118

Food Science Technology

11

16

21

33

29

110

Electrochemistry

8

25

27

16

18

94

Materials Science

9

16

10

26

25

86

Social Sciences Other Topics

9

14

20

14

9

66

Public Administration

0

3

28

12

18

61

Mathematics

7

9

11

18

12

57

Engineering

3

7

4

12

23

49

Entomology

5

10

6

13

11

45

Science Technology Other Topics

2

8

1

18

16

45

Veterinary Sciences

6

3

8

12

10

39

Meteorology Atmospheric Sciences

12

6

3

3

11

35

Physics
Geography

3
2

3
5

11
18

7
2

11
3

35
30

Mathematical Methods in Social Sciences

0

9

4

15

0

28

35

Pharmacology Pharmacy

2

7

10

5

3

27

Geology

3

5

3

3

11

25

36

Graf č. 5 Obory s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU ve Web of Science Core Collection v letech 2011–2015
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2.7.2.

Hodnocení dle databáze Scopus

Data o publikační činnosti autorů z Mendelovy univerzity v Brně byla stažena 15. února 2016 za období
2011–2015.
V letech 2011–2015 bylo do databáze Scopus zařazeno 2 587 prací autorů Mendelovy univerzity v Brně.
H-index je pro roky 2011–2015 roven hodnotě 28.
Problémem je nejednotné nebo nesprávné uvádění afiliace univerzity, systém publikace nepřiřadí k afiliaci
Mendelovy univerzity v Brně (Affiliation ID: 60004261). Univerzita pak může být poškozena při sestavování
mezinárodních žebříčků (Scimago Institutions Rankings).
Tabulka č. 16 Počet dokumentů v databázi Scopus v letech 2011–2015
Počet dokumentů autorů z MENDELU

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

452

550

563

512

522

2 599

Graf č. 6 Počet dokumentů autorů z MENDELU v databázi Scopus v letech 2011–2015
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Tabulka č. 17 Rozdělení publikací autorů z MENDELU podle typu dokumentu v databázi Scopus
v letech 2011–2015
Počet záznamů / rok

Typy dokumentů

Celkem

2011

2012

2013

2014

2015

Article

403

484

485

434

430

Conference Paper

23

23

41

24

37

148

Review

14

32

25

15

13

99

Book Chapter

10

4

7

5

15

41

Note

0

1

3

8

5

17

Editorial Material

1

2

0

0

3

6

Book

1

1

0

0

1

3

Erratum

0

0

1

1

2

4

Letter

0

1

0

0

0

1

Book Review

0

0

0

0

0

0

38

2011-2015
2 236

Graf č. 7 Rozdělení publikací autorů z MENDELU podle typu dokumentu v databázi Scopus v letech
2011–2015
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Tituly časopisů s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU v databázi Scopus v letech 2011–2015
Tabulka a graf uvádí tituly časopisů, ve kterých aspoň jednou za dané období publikovali autoři MENDELU 5 a více článků. U každého z těchto časopisů je uveden
kvartil časopisu za rok 2014 podle SCImago Journal Rank (SJR). Tato metrika prestiže vychází z myšlenky, že všechny citace si "nejsou rovny". U indikátoru SJR
hodnotu citace přímo ovlivňuje obor, kvalita a renomé časopisu, bere v úvahu jak počet citací, které časopis získal, tak důležitost nebo prestiž časopisů, odkud citace
pocházejí.
Pokud je uvedeno rozpětí dvou kvartilů, znamená to, že časopis je současně zařazen do více oborů a v rámci daných oborů má různé hodnoty kvartilů. Nejvíce článků
v databázi Scopus za MENDELU bylo publikováno v časopise Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis (809 článků). V grafu je tento
časopis vynechán, neboť by jej zkresloval.
Tabulka č. 18 Tituly časopisů s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU v databázi Scopus v letech 2011–2015
Názvy časopisů

Počet článků (5 a více) / rok

Kvartil

Celkem

2011

2012

2013

2014

2015

2011-2015

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Q3

197

218

193

94

107

809

International Journal of Electrochemical Science

Q3

5

24

25

15

13

82

Journal of Forest Science

Q2-Q3

19

10

5

10

14

58

Listy cukrovarnické a řepařské

Q3

2

4

9

14

15

44

Zprávy lesnického výzkumu

Q3

5

8

4

8

8

33

Electrophoresis

Q2

7

6

7

7

5

32

Wood Research

Q3

4

10

4

3

2

23

Acta Veterinaria Brno

Q2

3

3

2

10

2

20

Potravinarstvo
Molecules
Chemické listy
Chromatographia

Q4

0

0

0

11

9

20

Q1-Q2

3

5

3

3

3

17

Q4

3

3

5

3

2

16

Q2-Q3

0

0

8

7

1

16

Plos One

Q1

0

2

0

6

7

15

Horticultural Science

Q2

3

4

6

1

0

14

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

Q2

0

8

0

3

2

13

Contributions to Geophysics and Geodesy

Q4

0

4

5

4

0

13

Plant Protection Science

Q3

1

1

7

2

2

13

Q1-Q3

0

5

2

2

3

12

Q1

2

2

5

0

2

11

Trees - Structure and Function
Forest Ecology and Management

40

Drvna Industrija
International Journal of Molecular Sciences

Q2

2

1

1

0

5

9

Q1-Q3

0

0

5

1

3

9

International Journal of Climatology

Q1

0

0

0

0

5

5

Ore Geology Reviews

Q1

0

0

0

0

5

5
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Graf č. 8 Tituly časopisů s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU v databázi Scopus v letech 2011–2015
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Obory s nejvyššším počtem publikací autorů MENDELU v databázi Scopus v letech 2011–2015
Alespoň jednou za dané období bylo zařazeno 10 a více dokumentů. Na rozdíl od databáze Web of Science Core Collection, která má jemnější oborové členění
přírodních věd a obory přiřazuje k jednotlivým dokumentům podle tematického zaměření článku, 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. 19 Obory s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU v databázi Scopus v letech 2011–2015
Počet záznamů (10 a více) / rok

Obor

Celkem

2011

2012

2013

2014

2015

Agricultural and Biological Sciences

322

395

368

303

297

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

40

64

65

75

57

301

Environmental Science

42

47

50

73

85

297

Chemistry

26

48

60

49

41

224

Medicine

15

25

35

64

55

194

Earth and Planetary Sciences

12

22

17

20

39

110

Engineering

11

11

22

21

31

96

Materials Science

10

23

20

22

19

94

Social Sciences

5

14

13

12

38

82

Economics, Econometrics and Finance

9

12

20

16

21

78

Computer Science

13

11

22

8

13

67

Veterinary

8

8

11

23

13

63

Mathematics

15

15

11

11

7

59

Chemical Engineering

1

9

14

15

18

57

Physics and Astronomy

7

8

15

8

19

57

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

8

9

12

6

6

41

Immunology and Microbiology

3

10

7

10

7

37

Business, Management and Accounting

2

2

6

10

14

34

43

2011-2015
1685
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Graf č. 10 Obory s nejvyšším počtem publikací autorů z MENDELU v databázi Scopus v letech 2011–2015 s vyloučením Agricultural and Biological Sciences
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2.7.3.

Nejcitovanější publikační výsledky

Nejcitovanější publikační výsledky ve Web of Science Core Collection v letech 2014–2015
Tabulka č. 20 Nejcitovanější publikační výsledky ve Web of Science Core Collection v letech 2014–
2015
Počet
citací

Název

Autor

Recovery of large
carnivores in Europe's
modern humandominated landscapes

Chapron, G.; Kaczensky, P.; Linnell, J.D.C.;
Von Arx, M.; Huber, D.; Andrén, H.; LópezBao, J.V.; Adamec, M.; Álvares, F.; Anders,
O.; Balečiauskas, L.; Balys, V.; Bedõ, P.;
Bego, F.; Blanco, J.C.; Breitenmoser, U.;
Brøseth, H.; Bufka, L.; Bunikyte, R.; Ciucci,
P.; Dutsov, A.; Engleder, T.; Fuxjäger, C.;
Groff, C.; Holmala, K.; Hoxha, B.; Iliopoulos,
Y.; Ionescu, O.; Jeremić, J.; Jerina, K.; Kluth,
G.; Knauer, F.; Kojola, I.; Kos, I.; Krofel, M.;
Kubala, J.; Kunovac, S.; Kusak, J.; Kutal,
Science. 2014,
M.; Liberg, O.; Majić, A.; Männil, P.; Manz, 346(6216), 1517-1519
R.; Marboutin, E.; Marucco, F.; Melovski, D.;
Mersini, K.; Mertzanis, Y.; Mysłajek, R.W.;
Nowak, S.; Odden, J.; Ozolins, J.; Palomero,
G.; Paunović, M.; Persson, J.; Potoečnik, H.;
Quenette, P.-Y.; Rauer, G.; Reinhardt, I.;
Rigg, R.; Ryser, A.; Salvatori, V.; Skrbinšek,
T.; Stojanov, A.; Swenson, J.E.; Szemethy,
L.; Trajçe, A.; Tsingarska-Sedefcheva, E.;
Váňa, M.; Veeroja, R.; Wabakken, P.; Wölfl,
M.; Wölfl, S.; Zimmermann, F.; Zlatanova, D.;
Boitani, L.

50

Adverse weather
conditions for European
wheat production will
become more frequent
with climate change

Trnka, M.; Rötter, R.P.; Ruiz-Ramos, M.;
Kersebaum, K.C.; Olesen, Jø.E.; Žalud, Z.;
Semenov, M.A.

Nature Climate
Change. 2014, 4(7),
637-643

23

Metallothionein
polymorphisms in
pathological processes

Raudenska, M.; Gumulec, J.; Podlaha, O.;
Sztalmachova, M.; Babula, P.;
Eckschlager, T.; Adam, V.; Kizek, R.;
Masarik, M.

Metallomics. 2014,
6(1), 55-68

17

3D printed chip for
electrochemical
detection of influenza
virus labeled with CdS
quantum dots

Krejcova, L.; Nejdl, L.; Rodrigo,
MAM.; Zurek, M.; Matousek, M.; Biosensors &
Bioelectronics.
Hynek, D.; Zitka, O.; Kopel, P.; Adam, 2014, 54, 421-427
V.; Kizek, R.

15

Histone deacetylase
inhibitors in cancer
therapy. A review

Hrabeta, J.; Stiborov, M.; Adam, V.; Kizek, Biomedical Papers.
2014, 158(2), 161-169
R.; Eckschlager, T.

15

Zdroj

Pozn.: Pozn.: Autoři z MENDELU (určeno dle afiliace uvedené u jména v plném textu článku) jsou
v tabulkách č. 20 – 24 zvýrazněni boldem.
Databáze Web of Science Core Collection zavedla nový ukazatel citovanosti, kterým je Higly Cited Paper.
Publikace označené zlatým pohárem patří mezi 1 % nejlepších článků alespoň v jednom oboru za
posledních 10 let.
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Tabulka č. 21 Higly Cited Papers MENDELU ve Web of Science Core Collection v letech 2014–2015
Počet
citací

Název

Autor

Recovery of large
carnivores in Europe's
modern humandominated landscapes

Chapron, G.; Kaczensky, P.; Linnell, J.D.C.;
Von Arx, M.; Huber, D.; Andrén, H.; LópezBao, J.V.; Adamec, M.; Álvares, F.; Anders,
O.; Balečiauskas, L.; Balys, V.; Bedõ, P.;
Bego, F.; Blanco, J.C.; Breitenmoser, U.;
Brøseth, H.; Bufka, L.; Bunikyte, R.; Ciucci,
P.; Dutsov, A.; Engleder, T.; Fuxjäger, C.;
Groff, C.; Holmala, K.; Hoxha, B.; Iliopoulos,
Y.; Ionescu, O.; Jeremić, J.; Jerina, K.; Kluth,
G.; Knauer, F.; Kojola, I.; Kos, I.; Krofel, M.;
Kubala, J.; Kunovac, S.; Kusak, J.; Kutal,
Science. 2014,
M.; Liberg, O.; Majić, A.; Männil, P.; Manz, R.; 346(6216), 1517-1519
Marboutin, E.; Marucco, F.; Melovski, D.;
Mersini, K.; Mertzanis, Y.; Mysłajek, R.W.;
Nowak, S.; Odden, J.; Ozolins, J.; Palomero,
G.; Paunović, M.; Persson, J.; Potoečnik, H.;
Quenette, P.-Y.; Rauer, G.; Reinhardt, I.;
Rigg, R.; Ryser, A.; Salvatori, V.; Skrbinšek,
T.; Stojanov, A.; Swenson, J.E.; Szemethy, L.;
Trajçe, A.; Tsingarska-Sedefcheva, E.; Váňa,
M.; Veeroja, R.; Wabakken, P.; Wölfl, M.;
Wölfl, S.; Zimmermann, F.; Zlatanova, D.;
Boitani, L.

50

Adverse weather
conditions for European
wheat production will
become more frequent
with climate change

Trnka, M.; Rötter, R.P.; Ruiz-Ramos, M.;
Kersebaum, K.C.; Olesen, Jø.E.; Žalud, Z.;
Semenov, M.A.

Nature Climate
Change. 2014, 4(7),
637-643

23

Abstract and Applied
Analysis. 2014, Article
Number 258159

8

Environmental
Modelling & Software.
2014, 72, 287-303

6

Zdroj

Conditional Oscillation of
Half-Linear Differential
Equations with
Hasil, P.; Marik, R.; Vesely, M.
Coefficients Having
Mean Values
Ewert, F; Rotter, RP; Bindi, M; Webber, H;
Trnka, M; Kersebaum, KC; Olesen, JE; van
Crop modelling for
Ittersum, MK; Janssen, S; Rivington, M;
integrated assessment
Semenov, MA; Wallach, D; Porter, JR;
of risk to food production
Stewart, D; Verhagen, J; Gaiser, T; Palosuo,
from climate change
T; Tao, F; Nendel, C; Roggero, PP;
Bartosova, L; Asseng, S
Interactively modelling
land profitability to
estimate European
agricultural and forest
land use under future
scenarios of climate,
socio-economics and
adaptation

Audsley, E.; Trnka, M.; Sabate, S.; Climatic Change.
Maspons, J.; Sanchez, A.; Sandars, D.; 2015, 128(3-4), 215227
Balek, J.; Pearn, K

5

Současně databáze Web of Science Core Collection zavedla ukazatel Hot Paper, který označuje nejlepší
0,1 % článků alespoň v jedné z 22 hlavních oborových disciplín, jež byly vydané v posledních 2 letech a za
období 2 měsíců (měření září/říjen 2015) obdržely nejvíce citací.
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Tabulka č. 22 Nejcitovanější publikační výsledky ve Web of Science Core Collection v letech 2011–
2015
Počet
citací

Název

Autor

Impacts and adaptation
of European crop
production systems to
climate change

Olesen, J. E.; Trnka, M.; Kersebaum, K. C.; European Journal of
Skjelvag, A. O.; Seguin, B.; Peltonen-Sainio, Agronomy. 2011,
34(2): 96-112,
P.; Rossi, F.; Kozyra, J.; Micale, F.

199

Methods for carbon
nanotubes synthesisreview

Prasek, Jan; Drbohlavova, Jana; Chomoucka, Journal of Materials
Jana; Hubalek, Jaromir; Jasek, Ondrej; Chemistry. 2011,
21(40): 15872-15884
Adam, Vojtech; Kizek, Rene

117

Simulation of winter
wheat yield and its
variability in different
climates of Europe: A
comparison of eight crop
growth models

Palosuo, T.; Kersebaum, K.C.; Angulo, C.;
Hlavinka, P.; Moriondo, M.; Olesen, J.E.;
European Journal of
Patil, R.H.; Ruget, F.; Rumbaur, C.; Takáč, J.;
Agronomy. 2011,
Trnka, M.; Bindi, M.; Çaldaĝ, B.; Ewert, F.; 35(3): 103-114
Ferrise, R.; Mirschel, W.; Şaylan, L.; Šiška,
B.; Rötter, R.

95

Agroclimatic conditions
in Europe under climate
change

Trnka, M.; Olesen, J.E.; Kersebaum, K.C.;
Skjelvåg, A.O.; Eitzinger, J.; Seguin, B.;
Peltonen-Sainio, P.; Rötter, R.; Iglesias, A.;
Orlandini, S.; Dubrovský, M.; Hlavinka, Global Change
P.; Balek, J.; Eckersten, H.; Cloppet, E.; Biology. 2011, 17(7),
Calanca, P.; Gobin, A.; Vučetić, V.; Nejedlik, 2298-2318
P.; Kumar, S.; Lalic, B.; Mestre, A.; Rossi, F.;
Kozyra, J.; Alexandrov, V.; Semerádová,
D.; Žalud, Z.

88

Mammalian
metallothioneins:
properties and functions

Babula, P.; Masarik, M.; Adam, V.;
Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Trnkova, L.; Metallomics. 2012,
Skutkova, H.; Provaznik, I.; Hubalek, J.; 4(8), 739-750
Kizek, R.

62

Zdroj
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Tabulka č. 23 Nejcitovanější publikační výsledky v databázi Scopus v letech 2014–2015
Počet
citací

Název

Autor

Recovery of large
carnivores in Europe's
modern humandominated landscapes

Chapron, G.; Kaczensky, P.; Linnell, J.D.C.;
Von Arx, M.; Huber, D.; Andrén, H.; López-Bao,
J.V.; Adamec, M.; Álvares, F.; Anders, O.;
Balečiauskas, L.; Balys, V.; Bedõ, P.; Bego, F.;
Blanco, J.C.; Breitenmoser, U.; Brøseth, H.;
Bufka, L.; Bunikyte, R.; Ciucci, P.; Dutsov, A.;
Engleder, T.; Fuxjäger, C.; Groff, C.; Holmala,
K.; Hoxha, B.; Iliopoulos, Y.; Ionescu, O.;
Jeremić, J.; Jerina, K.; Kluth, G.; Knauer, F.;
Kojola, I.; Kos, I.; Krofel, M.; Kubala, J.;
Kunovac, S.; Kusak, J.; Kutal, M.; Liberg, O.; Science. 2014,
Majić, A.; Männil, P.; Manz, R.; Marboutin, E.; 346(6216), 1517-1519
Marucco, F.; Melovski, D.; Mersini, K.;
Mertzanis, Y.; Mysłajek, R.W.; Nowak, S.;
Odden, J.; Ozolins, J.; Palomero, G.; Paunović,
M.; Persson, J.; Potoečnik, H.; Quenette, P.-Y.;
Rauer, G.; Reinhardt, I.; Rigg, R.; Ryser, A.;
Salvatori, V.; Skrbinšek, T.; Stojanov, A.;
Swenson, J.E.; Szemethy, L.; Trajçe, A.;
Tsingarska-Sedefcheva, E.; Váňa, M.; Veeroja,
R.; Wabakken, P.; Wölfl, M.; Wölfl, S.;
Zimmermann, F.; Zlatanova, D.; Boitani, L.

56

Adverse weather
conditions for European
wheat production will
become more frequent
with climate change

Trnka, M.; Rötter, R.P.; Ruiz-Ramos, M.;
Kersebaum, K.C.; Olesen, Jø.E.; Žalud, Z.;
Semenov, M.A.

Nature Climate Change.
2014, 4(7), 637-643

30

Metallothionein
polymorphisms in
pathological processes

Raudenska, M.; Gumulec, J.; Podlaha, O.;
Metallomics. 2014, 6(1),
Sztalmachova, M.; Babula, P.; Eckschlager, 55-68
T.; Adam, V.; Kizek, R.; Masarik, M.

20

Histone deacetylase
inhibitors in cancer
therapy. A review

Hrabeta, J.; Stiborov, M.; Adam, V.; Kizek, Biomedical Papers.
2014, 158(2), 161-169
R.; Eckschlager, T.

17

Metallothionein Immunohistochemical
cancer biomarker: A
meta-analysis

Gumulec, J.; Raudenska, M.; Adam, V.;
Kizek, R.; Masarik, M.

16

Manganese-induced
oxidative stress in two
ontogenetic stages of
chamomile and
amelioration by nitric
oxide

Kováčik, J.; Babula, P.; Hedbavny, J.; Plant Science. 2014,
215-216, 1-10
Švec, P.

Zdroj
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PLoS ONE. 2014, 9(1),
art. no. e85346

16
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Tabulka č. 24 Nejcitovanější publikační výsledky v databázi Scopus v letech 2011–2015
Název

Autor

Zdroj

Počet
citací

Impacts and adaptation of
Olesen, J. E.; Trnka, M.; Kersebaum, K. C.; European Journal of
European crop production
Skjelvag, A. O.; Seguin, B.; Peltonen-Sainio, P.; Agronomy. 2011, 34(2):
systems to climate
96-112,
Rossi, F.; Kozyra, J.; Micale, F.
change

229

Methods for carbon
nanotubes synthesisreview

Journal of Materials
Chemistry. 2011,
21(40): 15872-15884

127

European Journal of
Agronomy. 2011, 35(3):
103-114

104

Agroclimatic conditions in
Europe under climate
change

Trnka, M.; Olesen, J.E.; Kersebaum, K.C.;
Skjelvåg, A.O.; Eitzinger, J.; Seguin, B.;
Peltonen-Sainio, P.; Rötter, R.; Iglesias, A.;
Orlandini, S.; Dubrovský, M.; Hlavinka, P.; Global Change Biology.
Balek, J.; Eckersten, H.; Cloppet, E.; Calanca, 2011, 17(7), 2298-2318
P.; Gobin, A.; Vučetić, V.; Nejedlik, P.; Kumar,
S.; Lalic, B.; Mestre, A.; Rossi, F.; Kozyra, J.;
Alexandrov, V.; Semerádová, D.; Žalud, Z.

92

Biogeographical patterns
and determinants of
invasion by forest
pathogens in Europe

Santini, A.; Ghelardini, L.; De Pace, C.;
Desprez-Loustau, M.L.; Capretti, P.; Chandelier,
A.; Cech, T.; Chira, D.; Diamandis, S.;
Gaitniekis, T.; Hantula, J.; Holdenrieder, O.;
Jankovsky, L.; Jung, T.; Jurc, D.; Kirisits, T.; New Phytologist. 2013,
Kunca, A.; Lygis, V.; Malecka, M.; Marcais, B.; 197(1), 238-250
Schmitz, S.; Schumacher, J.; Solheim, H.; Solla,
A.; Szabò, I.; Tsopelas, P.; Vannini, A.;
Vettraino, A.M.; Webber, J.; Woodward, S.;
Stenlid, J.

75

Prasek, Jan; Drbohlavova, Jana; Chomoucka,
Jana; Hubalek, Jaromir; Jasek, Ondrej; Adam,
Vojtech; Kizek, Rene
Palosuo, T.; Kersebaum, K.C.; Angulo, C.;
Simulation of winter wheat
Hlavinka, P.; Moriondo, M.; Olesen, J.E.;
yield and its variability in
Patil, R.H.; Ruget, F.; Rumbaur, C.; Takáč, J.;
different climates of
Europe: A comparison of Trnka, M.; Bindi, M.; Çaldaĝ, B.; Ewert, F.;
eight crop growth models Ferrise, R.; Mirschel, W.; Şaylan, L.; Šiška, B.;
Rötter, R.

2.8.

Výsledky umělecké a další tvůrčí činnosti

Pracovníci a studenti MENDELU kromě vědecko-výzkumné a vývojové činnosti rozvíjejí i uměleckou tvůrčí
činnost, a to zejména v oblasti architektury, krajinářské architektury a designu. V roce 2015 pokračovaly
Zahradnická fakulta a Lesnická a dřevařská fakulta ve spolupráci při řešení pilotního projektu RUV (Registr
uměleckých výstupů).
Aplikace RUV vznikla za účelem podpory procesu registrace a hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti na
celostátní úrovni. Aplikace umožňuje vkládání a editaci záznamů o uměleckých výstupech, podporuje proces
certifikace těchto výstupů a slouží ke komunikaci mezi účastníky celého procesu včetně evidence přidružených
dokumentů. V roce 2015 byla aplikace RUV (www.iruv.cz/app) upravována na základě připomínek z let 2013 a
2014. Od roku 2016 vstupuje Registr uměleckých výstupů do tzv. ostrého režimu. Všechna data do něj vložená
jsou výchozím podkladem pro výpočet příspěvku na hlavní činnost univerzity.
V letech 2013-2014 se Mendelova univerzita v Brně zapojila do procesu v testovacím režimu jako tzv. přistupující
univerzita. Záznamy (díla vytvořená v letech 2012-2014) vložené do registru v letech 2013-2015 byly řádně
certifikované a podrobeny důsledné analýze. Cílem jejich řádného posuzování bylo srovnání úrovně
sebehodnocení všech fakult a univerzit zapojených do projektu a harmonizace celého systému, tj. aplikace RUV v
procesu sběru a hodnocení uměleckých výsledků. Hodnocení všech zadaných děl ZF a LDF bylo souhlasně
potvrzeno externími certifikátory a arbitrážní komisí. Lze tedy předpokládat, že univerzita má správně nastavené
mechanizmy kontroly dat a její pracovníci jsou ke svým výstupům adekvátně sebekritičtí.
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V roce 2015 pokračovala aktivní účast MENDELU v precizaci celého systému RUV, a to jak na interní, tak na
národní úrovni. Na školeních a seminářích pořádaných kanceláří RUV došlo k výměně informaci a zkušeností s
ostatními fakultami a vysokými školami. Získané poznatky byly následně přenášeny do vnitřního prostředí
univerzity.
Doktorandi a akademičtí pracovníci relevantních oborů a kreativních disciplín byli se systémem RUV podrobně
seznámeni. Procesně byly nastaveny role jednotlivých řešitelů na úrovni ústavu, fakulty a univerzity a určeni
pracovníci zastupující univerzitu ve vybraných segmentech a jejich radách (architektura, design, výtvarná umění)
a v arbitrážní komisi.
Po skončení vyhodnocení výsledků RUV 2014 se práce v Radách segmentů v roce 2015 zaměřily zejména na
precizaci registru tak, aby více postihoval specifika jednotlivých segmentů a zefektivnil hodnocení výkonů. Registr
doznal i v roce 2015 řadu změn a úprav. K nejvýznamnějším změnám došlo v segmentu Architektura, který se
charakterem výstupů značně odlišuje od jiných uměleckých segmentů. Byly přehodnoceny kategorie
architektonických výkonů, způsob zařazování výsledků do kategorií rozsahu uměleckého díla (K, L, M); jiným
způsobem bylo přistoupeno k hodnocení samotného výkonu architekta. Upravená metodika hodnocení výsledků v
segmentu Architektura bude zapracována do hodnocení v rámci RUV 2015.
Hodnocení kvality uměleckých výkonů je významným motivačním nástrojem pro rozvoj tvůrčí činnosti studentů a
zaměstnanců univerzity. Jeho role může být výrazně posílena v případě, kdy se toto hodnocení stane součástí
manažerských a/nebo ekonomických nástrojů univerzity. V roce 2013 MENDELU přijala vnitřní předpisy (Kariérní
řád a Rozhodnutí rektora č. 9/2013 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Mendelově univerzitě v Brně), do kterých nové kategorie RUV implementovala. Tímto krokem byl
výrazně posílen význam RUV, kde hodnocení pracovníků vycházelo dosud téměř výhradně z hodnocení vědecké
práce (RIV).
Zapojení univerzity do projektu RUV je velmi významné z několika důvodů:






na univerzitě se „zviditelnila“ umělecká činnost a její význam pro rozvoj vzdělání a poznání,
podpořila se větší rovnoprávnost mezi vědecky a umělecky zaměřenými disciplínami, pracovišti a obory,
podpořila se vnitrooborová diskuse o hodnocení excelence umělecké a tvůrčí činnosti,
vznikly vnitřní předpisy univerzity reflektující existenci uměleckých disciplín na univerzitě,
zavedením registru RUV do kritérií pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem vznikl silný
motivační nástroj pro zvyšování kvality výkonů zejména doktorandů a mladých akademických
pracovníků.

Aby celý systém hodnocení uměleckých výsledků fungoval v dalších letech plnohodnotně, zbývá ještě vyřešit
způsob interního přerozdělování příspěvku na uměleckou činnost až na jednotlivá pracoviště, která tento výkon
generují. V opačném případě hrozí pokles motivace pracovníků zadávat svá díla do registru.
Termín pro zadávání výsledků umělecké a tvůrčí činnosti vytvořených v roce 2015 do registru byl stanoven na
polovinu března 2016, proto je ještě nelze v rámci této zprávy hodnotit.
Hodnocení sběru RUV 2015
Mendelova univerzita v Brně získala za díla hodnocená v RUV 2015 celkem 1543,86 bodů, z toho za díla
vytvořená v roce 2013 758,86 bodů a v roce 2014 785,0 bodů. V roce 2015 byla univerzita celkem na 19. místě z
celkem 23 univerzit zapojených do projektu RUV. S ohledem na to, že registr sleduje pětileté období sběrů, bude
v příštích 3 letech bodový zisk univerzity dále výrazně narůstat.
Bodové zisky zapojených fakult jsou následující:



Lesnická a dřevařská fakulta: 577,30 bodů, z toho za díla vytvořená v roce 2013 423,20 a v roce 2014
154,10,
Zahradnická fakulta: 966,56 bodů, z toho za díla vytvořená v roce 2013 335,66 a v roce 2014 630,9
bodů.

Akademičtí pracovníci s nejvyšším celkovým bodovým hodnocením:







MgA. Petr Novague (Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, 319,80 bodů)
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. (Ústav biotechniky zeleně ZF, 275,85 bodů)
Ing. arch. Markéta Krejčí, Ph.D. (Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF, 123,30 bodů)
Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D. (Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF, 89,0 bodů)
Ing. Václav Šprdlík (Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, 88,30 bodů)
Ing. Iva Hradilová (Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF, 87,10 bodů)
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V rce 2015 vložila MENDELU do registru celkem 64 záznamů, které prošly úspěšnou certifikací. Největší počet
uměleckých výsledků byl zaznamenán v segmentu Architektura (46) a Design (13), menší zastoupení děl bylo
uplatněných v segmentech Audiovize (2) a Výtvarná umění (3).
Lesnická a dřevařská fakulta:
V roce 2015 bylo vloženo celkem 14 výsledků, z toho 9 v kategorii B. Všechna díla byla uplatněna v segmentu
Design/produktový a průmyslový design.
Nejlépe hodnocené výsledky
Víceúčelový nosič propagačních materiálů (Ing. Milan Šimek, Ph.D., Bc. Miriam Janásová, DiS, kategorie
BLY)
Realizovaný design. Stojan k ukládání informačních tiskovin, publikací, prospektů, reklamních letáků či jiných
propagačních materiálů může být součástí výstavních expozic. Základem je hliníková konstrukce (stavebnicový
systém Octanorm), který je velmi variabilní a lze jej dle potřeb jednoduše složit i rozložit. Základnu tvoří litinový
plát s hmotností 20 kg, čímž je zajištěna dostatečná stabilita. Úložný prostor je doplněn o plexisklo, které slouží
jako podložka pro zajištění propagačních materiálů. Produkt prezentován na výstavě Mobitex.
Ohlasy: 3. cena Grand Prix Mobitex
http://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/vysledky-vystavovatelske-souteze-grand-prix-mobite/
Obr. č. 1 Víceúčelový nosič propagačních materiálů

Psací stůl B54,7 (Ing. arch. Boris Hála, Bc. Josef Rozehnal, kategorie BLY)
Realizovaný design. Psací stůl B54,7 je stůl vyrobený z ocelového plechu tak, aby jeho uživateli usnadnil práci.
Konstrukce vytváří po stranách pracovní plochy prostor pro uložení různých psacích a jiných potřeb, které by
mohly na pracovní desce překážet. Tento prostor lze osadit moduly, jako je modul pro uspořádané uložení
psacích potřeb, modul na tiskoviny, modul se zásuvkami a lampa. Díky použitému materiálu a jeho zpracování je
stůl snadno demontovatelný, cenově dostupný a šetrný k životnímu prostředí.
Ohlasy: Cena prof. Jindřicha Halabaly 2014 - Speciální ocenění firmy „ATAK design”
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Obr. č. 2 Psací stůl B54,7 - celek a detail

Zastavení v krajině (Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D., Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Bc. Miriam Janásová, DiS,
Bc. Zdeňka Havlásková, kategorie BMY)
Nerealizovaný design. Objekt do krajiny v okolí poutního místa Křtiny - zastavení v krajině. Jedná se o lavičku,
která je zároveň orámováním zajímavého pohledu do krajiny a místem pro umělecké dílo.
Ohlasy: Cena prof. Jindřicha Halabaly

Limo bar EDGE / Soda maker (MgA. Petr Novaque)
Realizovaný design. Návrh nové produktové řady soda maker Limobar. Minimalistický vzhled a celková
jednoduchost použití - užitečný domácí pomocník na přípravu nealkoholických nápojů.
Ohlasy: Hlavní cena iF design award v prestižní soutěži pořádané v rámci výstavy iF Design Exhibition
v Hamburku (1. - 31. 3. 2015)
http://ifworlddesignguide.com/entry/153057-limobar-edge
http://www.if-gallery.me/en/if-exhibition-hamburg-2015/032015-2/
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Květináč Wawe (MgA. Petr Novaque)
Realizovaný design. Květináč má zaoblené linie a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití. Do spodní části
květináče je integrované LED osvětlení. Dlouhé strany květináče jsou vyrobeny z nerezové oceli, zatímco krátké
strany mohou být v černém nebo bílém provedení. Jednotlivé rostlinné kontejnery jsou navrženy tak, aby vytvořily
architektonicky působivé rozdělení místnosti, pokud jsou umístěny v řadě.
Ohlasy: Vítěz RED DOT AWARD 2015, Red Dot Design Museum v Essenu

http://red-dot.de/pd/online-exhibition/work/?lang=en&code=08-01802-2015&y=2015&c=174&a=0
http://www.kasper.cz/
http://bydleni.idnes.cz/petr-novague-design-cena-red-dot-designdya/architektura.aspx?c=A150508_160209_architektura_rez
Alternativní sedací prvek Trifidi (doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. a Bc. Jakub Kraus)
Realizovaný design. Sedací prvek umožňuje dynamické sezení ve zvýšené poloze, která je podobná sezení na
gymnastickém míči. Oproti míči však není tak labilní, a neodvádí tedy zvýšeně pozornost od práce. Sedák je
vysoustružen z korkového bloku. Celá konstrukce je tvořena třemi identickými dílci z vrstvených dýh.
Ohlasy: národní cena za studentský design pro Jakuba Krause
http:// designcabinet-cz/
Zahradnická fakulta:
V roce 2015 bylo do RUV vloženo celkem 51 certifikovaných uměleckých výsledků realizovaných v roce 2014, z
toho 45 výstupů v segmentu Architektura, 2 výstupy v segmentu Audiovize, 1 v segmentu Design a 3 v segmentu
Výtvarná umění. Tři výsledky byly hodnocené v kategorii B.
Nejvíce hodnocené výsledky
Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži "Květná zahrada - Kroměříž"
Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D., kategorie BKX)

památka UNESCO (Ing.

Realizace architektonického díla. NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY V KROMĚŘÍŽI “KVĚTNÁ
ZAHRADA-KROMĚŘÍŽ“ Reg. číslo projektu CZ.1.06/5.100/01.06138 - Obnova proběhla v části Bažantnice Králičí kopeček - Ptačinec a byla provedena přísně podle historických rytin z doby založení v r. 1691. V Evropě
neexistuje zahrada, kde by proběhl obdobně rozsáhlý zpětný řez stěn a obnovení původních stříhaných stěn.
Ohlasy: Rekonstrukce významného historického objektu
http://www.nczk.cz
Obr. č. 3 Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

54

Landscape Festival: Krajiny z druhé ruky. (Ing. Daniel Matějka a kol., kategorie BLY)
Výstava architektonických prací. Výstava se zaměřuje na prezentaci projektů z plánované knižní monografie
Krajiny z druhé ruky – nová identita průmyslové krajiny a specifika tvorby zeleně v postindustriálních areálech.
Jedná se o soubor inspiračních příkladů z Německa, zejména tamějších odzkoušených a funkčních přístupů,
které by bylo možné implementovat do českého prostředí. Výstava je rozdělena do tří tematických celků podle
charakteru jednotlivých objektů. První velkou skupinou jsou rozsáhlé areály výsypek, které vznikají převážně v
návaznosti na těžbu hnědého nebo černého uhlí a jsou charakteristické extrémními stanovištními podmínkami,
dále jsou to objekty dopravních staveb - konverze nevyužívaných železnic, letišť a přístavišť. Třetí část je
věnována přeměně velkých průmyslových areálů - hutí, koksoven apod. Autoři: Ing. Daniel Matějka, Ing. Lukáš
Lattenberg, Ing. Jana Žáková.
Ohlasy: Galerie Jaroslava Frágnera
http://landscape-festival.cz/vystavy/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/277226-landscape-festival-nenechavejte-krajinu-na-kraji/
Obr. č. 4 Landscape Festival: Krajiny z druhé ruky

Lanškrounská Hlína: Zahradně-architektonická koncepce vybraných městských prostorů (Ing. Zuzana
Ambrožová, Ph.D. a kol., kategorie BLY)
Projekt. Spoluautoři: Zuzana Ambrožová - korekce navrhovacího procesu, vedení, prezentace Ján Augustín grafické práce, tvorba konceptu, Iveta Horáková - návrh sortimentu, Lucie Pančíková - studie ul. Opletalova, Iveta
Kopřivová - studie prostoru u Krčmy.
Zásadním přínosem celého projektu je vydařená a unikátní spolupráce architekta, městské samosprávy (město
Lanškroun), studentů krajinářské architektury a studentů sochařství.
Celkový výtvarný koncept řešených ploch odkazuje k erbu Lanškrouna, který je tvořen zlatou korunou na
červeném pozadí. Tento koncept je ale aplikován pouze na těch plochách, které leží na pomyslném okruhu
tvořícím korunu města. Každý z těchto prostorů je jakýmsi drahokamem, který vyniká na červeném základu – na
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kruhovém objezdu je to betonový objekt na drti ze střešních tašek, proti Krčmě kontrastují bílé kmeny bříz s
červenou lavičkou a rozkvetlou loukou nebo na podzim s červenavým přísavníkem, trojúhelník na křižovatce
Seifertova – Opletalova je celý velkým červeným záhonem s hranolem zrcadlícím město nebo nebesa. Vizí do
budoucna je napojení na tento koncept dalšími tvůrčími týmy v následujících ročnících. Prostory ležící mimo
okruh koruny jsou pojednávány individuálně bez jednotícího konceptu.
Ohlasy: Architekt, č. 3/2014, s. 44 – 51
Obr. č. 5 Lanškrounská Hlína: Zahradně-architektonická koncepce vybraných městských prostorů

Mendel, Vavilov a Brno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš, Audiovize, kategorie CLY)
Scénář středometrážního díla. Dokument je z velké části věnován životním osudům a dílu Nikolaje Ivanoviče
Vavilova, světově známého ruského badatele, vědce, genetika, šlechtitele a botanika, který se nesmrtelně zapsal
do historie šlechtění a genetiky zemědělských plodin. Odpovídá na otázku, jaký úzký vztah měl k J. G. Mendelovi,
tehdejší Československé republice a k Brnu. Na scénáři spolupracovali: prof. Ing. Jan Lužný, CSc., RNDr.
Miroslav Sedláček. Kamera a střih: Ing. Ladislav Rygl.
Ohlasy: 1. cena RTVS na mezinárodním festivalu Agrofilm Nitra (SK)
http://www.agrofilm.sk/pdf/Zoznam_ocenenych_filmov_2014.pdf

Nejvýznamnější umělecká tvorba mimo RUV

Agronomická fakulta
Fakulta připravila ve vestibulu budovy Q v rámci projektu TA ČR Omega výstavu Mentální obraz českých vesnic –
vzpomínky na krajinu. Výstava proběhla od 18. do 25. září 2015. Dále pak pokračovala ve vybraných
mikroregionech ve formě výstavy putovní.
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Obr. č. 6 Vernisáž výstavy Mentální obraz českých vesnic – vzpomínky na krajinu

Zahradnická fakulta

Květinová show
Květinová show prezentovaná v rámci 73. Zahradnického plesu na Žofíně pod názvem Květinová alchymie pořadatel Agentura NKL Žofín s.r.o., Zahradnické centrum Chládek. Akce se uskutečnila 6. 2. 2015.
Expozice Galerie Vaňkovka
Květinové instalace studentů fakulty společně se sochami Jiřího Netíka v pasáži Galerie Vaňkovka u příležitosti
10. výročí otevření tohoto obchodního centra a 30. výročí vyhlášení samostatné Zahradnické fakulty. Realizováno
celkem 7 velkých květinových ostrovů. Akce se uskutečnila 24. 4. – 11. 5. 2015.
Vernisáž prací studentů
Janáčkovo náměstí – studie a koncepce - IV. vernisáž prací studentů, které proběhla v Brně dne 11.6. 2015.

FLORA Olomouc
Hlavní expozice pavilonu A letní etapy veletrhu FLORA Olomouc pod názvem Zahrada poznání – poznání
zahrady. Akce se uskutečníla ve dnech 20. – 23. 8. 2015.

Festival Landscape
Rekrajinostrukce a Ekofitnesscentrum, expozice na Landscape festivalu 2015, která proběhla v Praze v Galerii
Jaroslava Fragnera - Nákladové nádraží Žižkov. Akce se uskutečníla v září 2015.
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Výstava vánočních dekorací
Realizace expoziční zahrady Tamed Water studentů fakulty na mezinárodním zahradním festivalu v Ponte de
Lima, Portugalsko. Akce se uskutečníla v květnu až říjnu 2015.
Festival krajinářské architektury
Proměny městské krajiny 2015, Festival krajinářské architektury a zahradního umění a navazující Mezinárodní
konference krajinářské architektury a zahradního umění pořádaná Ústavem zahradní a krajinářské architektury
Akce se uskutečníla v Lednici 16. – 18. 9. 2015. Součástí programu byla výstava ZAHRADA A MĚSTO
prezentující městské krajiny z nejrůznějších částí světa.
Výstava vánočních dekorací
Výstava vánočních dekorací s názvem Tak trochu jiné Vánoce se uskutečnila v Rybničním zámečku v Lednici ve
dnech 18. – 20. 12. 2015
Botanická zahrada a arboretum MENDELU (dále jen BZA)

Kvetoucí orchideje
Tradiční akce pro veřejnost spojená s otevřením skleníků a následnou prohlídkou sbírek orchidejí a tilandsií
včetně promítání tematického filmu Průvodce sbírkou orchidejí. Akce byla doplněna o expozici sukulentů. Jarní
část proběhla v termínu 21. - 23. února za účasti 1238 návštěvníků. Podzimní část se konala ve dnech 7. - 8.
listopadu a navštívilo ji 902 osob.
Jaro v zahradě
Prohlídka jarní zahrady se zaměřením na kvetoucí cibuloviny, skalničky a časně kvetoucí keře. Akce proběhla ve
spolupráci s Klubem skalničkářů Brno v termínu 24. - 27. dubna. Areál BZA si prohlédlo 654 návštěvníků.

IRIS 2015
Při této akci byla ke zhlédnutí květinová aranžmá z kosatců a dalších kvetoucích rostlin, sbírka kvetoucích
kosatců v areálu zahrady. Vnitřní expozice byla doplněna o umělecké výtvory Rudiho Lorenze. Ve dnech 22. - 25.
května navštívilo akci 924 osob.

Barvy podzimu
Výstava prezentovala podzimně laděná květinová aranžmá doplněná graffiti. Přístupné byly též výstavní plochy
skleníkových sbírek a celý areál BZA. Výstava se konala ve dnech 2. - 5. října. Navštívilo ji 664 osob.
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obr. č. 7 Část expozice BARVY PODZIMU 2015

2.9.

Konference pořádané univerzitou

Agronomická fakulta
Agronomická fakulta pořádala celou řadu konferencí zahrnujících vědeckou a odbornou diskusi v širokém spektru
oborů. Za nejvýznamnější je možno považovat skupinu na sebe odborně i organizačně navazujících a vzájemně
se doplňujících konferencí MendelNet, MendelAgro, MendelInfo a MendelGrass. Ke konferencím s mezinárodním
významem pak lze zařadit 44th Conference of the European Society for New Methods in Agricultural Research,
která se konala 1. – 5. září 2015. European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA) tvořila
most mezi Západem a Východem v dobách Železné opony. MENDELU (dříve VŠZ) patřila k zakládajícím
institucím. ESNA pořádá každoroční konference věnované nejnovějším metodám využitelným nebo využívaným v
zemědělském výzkumu. V roce 2015 se konference vrátila po 6 letech do Brna. Úvodní přednášku proslovil prof.
Marc Van Montagu, jeden z otců genetického inženýrství rostlin a jeho využití v rostlinné produkci. Těžiště
konference tvořila prezentace příkladů využití omických přístupů pro rozvoj zemědělských biotechnologií.
Lesnická a dřevařská fakulta
Rekreace a ochrana přírody – s člověkem ruku v ruce! (Public recreation and landscape protection – with man
hand in hand!), tak zněl název konference, kterou uspořádal Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
a Česká společnost krajinných inženýrů ve spolupráci s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním
podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR – Správou CHKO Moravský kras a Nadací Partnerství za finanční
podpory statutárního města Brna, projektu COST CZ (LD14054 – Nedřevní lesní produkty v České republice),
společnosti Paměť krajiny, s.r.o. a společnosti FS Bohemia, s.r.o. Konference se uskutečnila ve dnech 3. - 5.
května 2015 v Kongresovém sále hotelu Santon na Brněnské přehradě, kde si přes 90 účastníků vyslechlo
celkem 30 příspěvků k dané problematice. Konference vyvrcholila první den exkurzí do Čebína a jeho okolí a do
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nepřístupných částí Moravského krasu a druhý den exkurzí na území Školního lesního podniku Masarykův les
Křtiny.

Obr. č. 8 Účastníci dopol. přednáškového bloku konference Rekreace a ochrana přírody – s člověkem
ruku v ruce!

Provozně ekonomická fakulta
Provozně ekonomická fakulta organizovala v roce 2015 celkem 7 mezinárodních konferencí. Nejvýznamnější akcí
byla tradiční konference Firma a konkurenční prostředí, jejíž 18. ročník se konal v termínu 5. - 6. března 2015.
Hlavním hostem konference byl Dr. Werner Holzl z rakouského výzkumného institutu WIFO, který přednesl
příspěvek na téma růstu malých a středních podniků. Konferenci navštívilo 225 účastníků z více než 14 zemí.
Prezentováno bylo 184 článků zaměřených na problematiku financí, veřejného sektoru, podnikové ekonomiky,
informačních a komunikačních technologií. Vybrané výsledky tvůrčí činnosti byly publikovány nejen v
konferenčním sborníku, který byl zaslán k indexaci do WoS, ale také ve vědeckém časopise Finance a úvěr
(indexován ve WoS), vědeckém časopise Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
(indexován ve Scopus), vědeckém časopise Society and Economy, Journal of the Corvinus University of
Budapest (indexován ve Scopus), vědeckém časopise Danube: Law and Economics Review (indexován ve
Scopus) a vědeckém časopise Journal of Business Science and Technology (indexován v RePEc).
Zahradnická fakulta
V rámci Festivalu krajinářské architektury a zahradního umění, který se konal od 16. září 2016, byla ve dnech 17.
– 18. září v návaznosti na projekt NAKI Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území uspořádána
mezinárodní konference krajinářské architektury a zahradního umění s názvem Proměny městské krajiny.
Pořadatelem byl Ústav zahradní a krajinářské architektury. Zúčastnilo se bezmála 60 mezinárodně uznávaných
odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou městské krajiny. Mezi nimi byli přední krajinářští architekti,
profesoři významných univerzit či zástupci organizací zabývajících se ochranou městské krajiny např. prof.
Makoto Akasaka, Ph.D. z Japonska, prof. Dipl. Ing. Richard Stiles z Rakouska, Dipl. Ing. Cornelia Pacalaj
z Německa, Dr. Péter István Balogh z Maďarska a další. Ve dnech konání konference byla realizována řada
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tematických přednášek, vernisáž výstavy, netradiční umělecká vystoupení – performance, ukázky aranžování
květin, včetně doprovodného programu.

Obr. č. 9 Pozvánka na konferenci Proměny městské krajiny

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ve druhé polovině roku byly postupně organizovány tři mezinárodní konference. Vzájemně se doplňovaly jak z
pohledu jejich obsahu a zaměření, tak profilace účastníků, kteří se konferencí zúčastnili (účastníci ze 35 zemí ze
čtyři kontinentů).
Ve dnech 14. – 18. září proběhla v Madridu již X. International Conference on Applied Business Research na
téma: Globalization and Regional Development (http://www.icabr.com/). S ohledem na skutečnost, že sborník z
konference ICABR2013 je uveden ve Web of Science Core Collection, sborník z konference ICABR2014 je
hodnocen komisí WoS, je žádáno o zařazení dalšího sborníků konference ICABR2015 také do databáze WoS.
Ve dnech 7. – 9. září 2015 proběhla v Brně na FRRMS International conference on Soil – the non-renewable
environmental resource. Konference se konala také v souvislosti s mezinárodním rokem půdy. Je žádáno o
zařazení sborníků z této konference do databáze Web of Science Core Collection.
V dnech 19. – 20. listopadu 2015 proběhla v Lednici International Conference on Right to Food, Food Security
and Food Sovereignty. Hlavními tématy konference byly bezpečnost a dostatečnost potravin, právo na potraviny,
udržitelné zemědělství, degradace vody apod. v rozvíjejících se regionech Afriky, Latinské Ameriky a dalších
kontinentů. Konference proběhla v rámci řešení projektu Teaching EcoFairTrade - An innovative approach to
integrate the right to food to university lectures in Europe (EC, EuropeAid).

Institut celoživotního vzdělávání
Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7.
ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2015 (International Conference of
Lifelong Education).
Cílem bylo zhodnotit stav zajišťování a hodnocení kvality ve vzdělávání a diskutovat nad možnostmi jejího
zvyšování v podmínkách ČR a EU. Na konferenci byla věnována pozornost zejména tématům hodnocení a
zvyšování kvality ve vzdělávání žáků středních škol, pedagogických a akademických pracovníků, dalšího
vzdělávání a vzdělávání seniorů.
Na konferenci se přihlásilo 132 účastníků, přítomno vlastnímu jednání jich bylo 105.
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Z obsahu jednání konference vyplynuly následující závěry:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Podporovat navýšení finančních prostředků ze strany MŠMT ČR pro pedagogické pracovníky na všech
stupních škol.
V prostředí vysokých škol se zaměřit na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí akademických
pracovníků.
Podporovat nástroje hodnocení kvality vysokoškolské výuky.
Podporovat reflektivní a zážitkové metody učení na VŠ.
Podporovat u VŠ studentů sebereflexi a sebezkušenostní rozvoj jako nezbytný předpoklad pro kvalitní
práci se studenty.
Vést v patrnosti požadavek společnosti na vzdělávání v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a jednání v
kritických situacích.
Pracovat s budoucími pedagogy v oblasti odbourávání předsudků vůči minoritám.
Rozvíjet multidisciplinární přístup lektorů dalšího vzdělávání.
Zaměřit se na problematiku evaluace lektorů dalšího vzdělávání.
Zapojit všechny pedagogické pracovníky do primární prevence rizikového chování.
Podporovat možnosti mezigeneračního učení a usilovat o jejich korekci.
Podporovat politiku aktivního stárnutí.
Realizovat vysokoškolským ústavem Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v
příštím roce osmou mezinárodní vědeckou konferenci celoživotního vzdělávání.

Ve dnech 10. – 12. prosince 2015 VÚ ICV MENDELU pořádal Studentský inkubátor 2015.
Byl realizován již 7. ročník přehlídky studentských prací studentů bakalářského studijního programu Specializace
v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku. Nejvýznamnější studentské práce jsou pravidelně prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci
ICOLLE, která je pořádána VÚ ICV MENDELU.
Tabulka č. 25 Konference pořádané univerzitou v roce 2015

Název akce

Pořadatel
a garant

VII. Setkání uživatelů VMS (Varoa Monitoring System)
Konference Animal Breeding

AF
AF

4. 1. 2015
21. 1. 2015

MendelInfo 2015

AF

11. 2. 2015

Termín konání

Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství
AF, LDF
XLI. Konference o jakosti potravin a potravinových
surovin "Ingrovy dny"
AF
Seminář "Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných
výrobků XII."
AF

26. – 27. 2. 2015

Konference "Konopí a věda"

AF

18. 5. 2015

Polní den "MendelGrass 2015"

AF

20. 5. 2015

Polní den "MendelAgro 2015"

AF

11. 6. 2015

Metallomics Technology Conference 2015: Recent
Advances and Strategies
AF

4. 3. 2015
14. 5. 2015

14. – 18. 6. 2015

Biomass 2015
AF
44th Conference of the European Society for New
Methods in Agricultural Research
AF

25. – 26. 6. 2015

Fyziologické dny

AF

7. – 11. 9. 2015

Konference biologicky rozložitelné odpady

AF

23. – 25. 9. 2015

Mezinárodní konference "Biologicky rozložitelné
odpady"
AF
Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská
hadcová step – IV.
AF
Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb

AF

Národní konference "Krajinná paměť jako dědictví AF
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1. – 5. 9. 2015

23. – 25. 9. 2015
10. 10. 2015
15. – 16. 10. 2015
23. 10. 2015

venkova"
Konference MendelNet 2015 "Péče o půdu v
udržitelných systémech hospodaření"
AF
Konference "MendelNet 2015"
AF
Workshop on Microfluidics and Lab-on-a-chip
technologies
AF

11. – 12. 11. 2015
11. – 12. 11. 2015
27. 11. 2015

Stromy ve městech, hodnotit nebo kácet?

LDF

26. – 27. 1. 2015

Konference YALE

LDF

6. 2. 2015

Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství

LDF

26. – 27. 2. 2015

Mongolia 2016

LDF

17. 3. 2015

Coppice Forests

LDF

9. – 11. 4. 2015

Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce
LDF
InWood2015: Innovations in wood materials and
processes
LDF

3. – 5. 5. 2015

Manipulace a skladování sad. mat.

LDF

11. 6. 2015

ÚSES zelená páteř krajiny

LDF

3. – 4. 9. 2015

Pozoruhodné stromy

LDF

7. – 8. 9. 2015

Pěstování lesů ve střední Evropě

LDF

7. – 9. 9. 2015

Biogeochemické cykly v lesních ekosystémech

LDF

10. 11. 2015

Informatika XXVIII/2015

19. – 22. 5. 2015

PEF
Konference pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii
v malých, středních a rodinných firmách?
PEF
ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 18th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE,
2015
PEF

19. – 21. 1. 2015

XXII ENOMETRICS CONFERENCE, 2015 BRNO
Conference Plagiarism across Europe and Beyond
2015
PEFnet 2015
Imperative of Economic Growth in the Eurozone:
Competitiveness, Capital Flows and Structural
Reforms, 2015

PEF

27. – 29. 5. 2015

PEF
PEF

10. –12. 6. 2015
19. 11. 2015

PEF

26. – 27. 11. 2015

Konference Proměny městské krajiny

ZF

17. – 18. 9. 2015

ZF

26. 11. 2015

FRRMS

7. – 9. 9. 2015

FRRMS

14. – 18. 9. 2015

Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské
architektuře - konference doktorandů ZF
Soil – the non-renewable environmental resource
X. International Conference on Applied Business
Research
International Conference on Right to Food, Food
Security and Food Sovereignty

29. 1. 2015
5. – 6. 3. 2015

FRRMS

19. – 20. 11. 2015

ICOLLE 2015

ICV

15. – 16. 9. 2015

Studentský inkubátor 2015

ICV

10. – 12. 2015

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
Za hlavní investici lze požadovat zařízení pro separaci komplexních proteinových vzorků s návazným cíleným
sledováním vybraných proteinů hmotnostní spektrometrií. Zařízení slouží k cílené kvantifikaci souborů vybraných
proteinů v komplexních biologických vzorcích. Je využíváno zejména v experimentech cílených na objasnění
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regulace odpovědi rostlin k abiotickým i biotickým faktorům vnějšího prostředí na proteomické úrovni. Dále bylo
pořízeno zařízení pro studium odpovědí rostlin k abiotickým faktorům vnějšího prostředí, zejména tepelného i
chladového stresu, nedostatku vláhy a zasolení půdy. Dlouhodobým cílem těchto experimentů je získání
poznatků nezbytných pro zajištění udržitelné rostlinné produkce v podmínkách globální změny klimatu.
Lesnická a dřevařská fakulta
Rozvoj výzkumné infrastruktury je pro vědecko-výzkumnou činnost LDF nezbytný. Pořizování excelentního
přístrojového vybavení je vázáno zejména na finanční zdroje grantových prostředků. V roce 2015 bylo pořízeno
na ústavech fakulty 31 nových přístrojů a další technické vybavení v celkové částce 20 208 tis. Kč.
LDF v roce 2015 dokončila nové Výzkumné centrum Josefa Ressela v Brně–Útěchově. V centru vzniklo více než
10 špičkových laboratoří s excelentním přístrojovým vybavením, jako např. komora pro umělé stárnutí, speciální
mikrovlnná linka, statický zkušební stroj či padostroj. Vědečtí pracovníci i studenti se v něm budou zabývat
zkouškami materiálů vyrobených ze dřeva, vyvíjet nové materiály a výrobky nebo zlepšovat procesy jeho
zpracování. Výstavba, rekonstrukce a vybavení centra stála více než 51 milionů korun. Univerzita na projekt
Mendelu Research Infrastructure získala dotaci 43,5 milionu Kč z Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace, 7,7 milionu Kč šlo ze státního rozpočtu.
Na Ústavu lesnické a dřevařské techniky proběhla v roce 2015 revitalizace víceúčelové cvičebny, v níž je
prováděna i část výzkumné činnosti ústavu (např. parametry řeznosti a energetických nároků pilových řetězů,
zkoušky pevnosti textilních lan, testování parametrů spalovacích motorů, testování parametrů pevných biopaliv,
aj.), kovoobráběcí dílny a laboratoře s depozitářem motorových pil.
Obr. č. 10 Praktické cvičení v rekonstruované víceúčelové cvičebně
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Obr. č. 11 Výzkumné centrum Josefa Ressela

Provozně ekonomická fakulta
Fakulta využívala specializované laboratoře (laboratoř virtuální reality, laboratoř inteligentních systémů, laboratoř
síťových technologií, eye-trackingová laboratoř a laboratoř řízení kolejových vozidel), které umožňují nejen
experimentální ověřování výsledků výzkumu, ale také zapojení studentů a mladých vědeckých pracovníků do
tvůrčí činnosti.
Zahradnická fakulta
Experimentální laboratoře fakulty jsou lokalizovány v prostorách jednotlivých ústavů. Instrumentální vybavení je
závislé na oborech a hlavních směrech výzkumu těchto ústavů. Laboratoře Ústavu posklizňové technologie
zahradnických produktů pracují se zařízením umožňujícím stanovovat obsahové látky skladovaných a
zpracovávaných produktů zahradnických plodin. Mezi hlavní vybavení patří kapalinový chromatograf s UV VIS
detektorem a plynový chromatograf s hmotnostním detektorem. Ústav dále disponuje jedinečnou experimentální
chladírnou umožňující skladování produktů v modifikovatelné atmosféře. Měření antioxidačních látek umožňuje
přístroj Photochem BUX. Sortiment přístrojového vybavení byl nově rozšířen o sekací hlavu. Toto zařízení určeno
k homogenizaci pevného materiálu experimentálních matric rostlinného původu. Připravené homogenáty ze
sekací hlavy slouží pro extrakce bioaktivních složek.
Laboratoř Ústavu vinohradnictví a vinařství má pro svou práci širokou instrumentální základnu. Nejvyužívanější
analytické přístroje představují HPLC DAD kapalinová chromatografie sloužící k měření netěkavých obsahových
látek moštů a vín (především polyfenolických profilů, organických kyselin a cukrů), dále pak GC-MS plynová
chromatografie pro profily aromatických látek a FTIR analyzátor Alpha winescan sloužící k rutinním provozním
měřením. Ústav využívá také mikrobilogickou laboratoř, která slouží ke kontrole mikrobiální aktivity a monitoringu
obsahu kvasinek a bakterií. K novému přístrojovému vybavení patří FTIR analyzátor kalibrovaný na měření
základních parametrů v moštech a vínech (cukernatost, pH, celkové titrační kyseliny, kyselina vinná i jablečná,
glukosa, fruktosa, alkohol, glycerol aj.). Přístroj lze použít i na měření obsahu hlavních látek v jiných kapalných
vzorcích, je však nutné předem naměřit potřebné kalibrace.
V rámci Ústavu zelinářství a květinářství je pomocí gazometrického přístroje LCpro + sledována intenzita
fotosyntézy rostlin, úroveň transpirace a stomatální vodivost průduchů u založených experimentů zabývajících se
aktuálním fyziologickým stavem rostlin. Tento přístroj je dlouhodobě využíván k měření a porovnávání
fyziologických parametrů u rostlin v podmínkách optimálního zavlažení i při nedostatku závlahy. Reakce
stresovaných rostlin je porovnávána i ve vzájemném vztahu k antistresovým a pomocným přípravkům při
pěstování zeleniny. Přenosný scanner listové plochy AM 350 slouží ke stanovování morfologických veličin listů
(celková velikost listu, délka a šířka listů). Přístroj je určen zejména pro výzkum mladých sadbových rostlin a
umožnuje rychlé rozčlenění listů do velikostních kategorií na základě porovnání s požadovanou velikostí.
Fluorometer OS 30 p slouží k rychlému stanovení a ukázce hlavních fyziologických ukazatelů rostlin, zejména
výkonu čisté fotosyntézy a jejich vzájemných poměrů. Oba přístroje jsou využívány ve standardní výuce k
praktickým ukázkám měření, ale také v rámci řešených výzkumných experimentů doktorandů i vědeckých
pracovníků ústavu.
V laboratořích Mendelea - ústavu genetiky jsou využívány zejména 3 stěžejní přístroje, kdy nejvýznamnější je
genetický analyzátor ABI PRISM 310 (Applied Biosystems) umožňující přesnou fragmentační analýzu DNA (v
laboratoři jsou zavedeny metody RAPD, SSR, IPBS, MSAP, S-SAP, AFLP, cDNA-AFLP) a sekvenaci krátkých
úseků DNA (do 800 pb). Dále termocykler Rotorgene 3000 (Corbett research) pro Real Time PCR. Na přístroji
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jsou například zavedeny protokoly pro identifikaci a kvantifikaci virů GFLV a ArMV napadajících révu, fytoplazem
a GMO materiálů obsahujících sójovou mouku a Bioanalyser 2100 (Agilent) – umožňující rychlou a účinnou
separaci makromolekul, jako jsou fragmenty DNA, RNA popř. proteinů. Přístroj je respektován jako zlatý standard
pro stanovení kvality izolované RNA prostřednictvím tzv. RIN koeficientu (z anglického „RNA integrity number“). K
modernímu přístrojovému vybavení patří přenosný scanner listové plochy AM 350, který slouží ke stanovování
morfologických veličin listů (celková velikost listu, délka a šířka listů). Přístroj je určen zejména pro výzkum
mladých sadbových rostlin a umožnuje rychlé rozčlenění listů do velikostních kategorií na základě porovnání s
požadovanou velikostí. Dalším přístrojem je Fluorometer OS 30 p, který slouží k rychlému stanovení a ukázce
hlavních fyziologických ukazatelů rostlin, zejména výkonu čisté fotosyntézy a jejich vzájemných poměrů. Oba
přístroje jsou využívány ve standardní výuce k praktickým ukázkám měření, ale také v rámci řešených
výzkumných experimentů doktorandů i vědeckých pracovníků.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
V roce 2015 nebylo pořízeno žádné excelentní přístrojové vybavení.

Institut celoživotního vzdělávání
V roce 2015 nebylo pořízeno žádné excelentní přístrojové vybavení.

3.1.

Vědecko-výzkumná infrastruktura – excelentní přístrojové vybavení

Tabulka č. 26 Přístrojové vybavení v hodnotě nad 40 tis. Kč
Název přístroje

Fakulta / ICV

Ústav

Pořizovací cena (v tis. Kč)

Destilační přístroj pro posuzování mikrobiálních
aktivit v půdě

AF

221

158

Glovebox vč. HEPA filtru

AF

239

327

Galax 170 R CO 2 Incubator

AF

239

275

Tetracam ADC II Standard kit

AF

215

226

Vybavení pro separaci komplexních proteinových
vzorků s návazným cíleným sledováním
vybraných proteinů hmotnosrtní spektrometrií

AF

271

7452

Růstová komora pro kultivaci rostlin za řízených
podmínek vnějšího prostředí

AF

271

1099

Chlazená centrifuga

AF

271

293

Dokumentační systém elektroforézy

AF

271

174

Real Time cykler Rotor-Gene q 2Plex HRM

AF

271

299

Analytický systém Agilent SFC

AF

271

2298

Prosolia DESI 2D system

AF

271

1702

Bioanalyzer Agilent 2000

AF

239

511

LDF

429

1500

429

64

429

64

441

1327

441

177

424

137

443

193

Digitální mikroskop Keyence VHX-5000
GPS Géneq SX Blue 2
GPS Géneq SX Blue 2
Piezo-multiprvkový dynamometr Kistler 9257B
Měřící systém LabWiew National Instruments
Behaviorální 4-cestný lfaktometer
Přenosný kolorimetr

LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
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Optický systém pro monitorování
Detektor ELSD
SW MPM Sim
Kmenová pila CTR 520
Pásová pila na dřevo HBS 500 N
Vakuová sušárna
Elektrický vyvíječ páry typ 25 vč.úpravny vody
Rozšíření dynamického setu
Mikrovlnný generátor ROmiLL MW G5
Laserový snímač vibrací
Laboratorní mlýnek M20 IKA vč. přísluš.
Laboratorní prosévačka Fritisch-Analysette 3 PRO
Vývěva Vacubrandt MZ2C +AK+EK
Komora pro umělé stárnutí
Zkušební stroj pro malá zatížení
Statický/dynamický zkušební stroj
Padostroj DPFest 400
Laboratorní digestoř vč. příslušenství
Zkušební stroj - navýšení hodnoty v roce 2015
PC i5 – navýšení hodnoty v roce 2015
Soustavy měřících přístojů
Terénní počítač GETAC E100
Leica S6 Stereomicroscope
Měřič vodního potenciálu

LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF
LDF

Sekací mlecí hlava MF 10.1

ZF

Analyzátor rostlinných šťáv

ZF

443

109

443

698

443

90

443

81

443

53

443

144

443

168

443

327

443

508

443

788

443

126

443

139

443

123

443

2295

443

1724

443

3962

443

2036

443

94

443

73

443

460

414

2405

414

45

414

111

414

217

555

77

556

726

V r. 2015 PEF, FRRMS ani ICV žádné vědecko-vyýzkumné vybavení v hodnotě nad 40 tis. Kč nepořizovaly.

4. Informační zabezpečení vědy a výzkumu
Informační infrastruktura
Informační podporu vzdělávacího procesu a zpřístupňování klasických tištěných i elektronických informačních
zdrojů zabezpečuje Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS), pracoviště Ústřední knihovna
a Informační centrum. Poskytované knihovnicko-informační služby spočívají v zajištění rovného přístupu ke
klasickým tištěným i elektronickým knihám a časopisům, v centralizovaném nákupu fondů, jejich katalogizaci
a evidenci v Souborném katalogu univerzity, ve zpracování rešerší, poskytování tuzemské i mezinárodní
meziknihovní výpůjční a výměnné služby, v zajištění přístupů do elektronických informačních zdrojů a jejich
propagaci. Ústav navíc buduje digitální knihovnu starých a vzácných knih.
Kvalitní informační zabezpečení vychází z potřeb a požadavků univerzity, je v souladu s jejími strategickými
záměry a respektuje potřeby a požadavky celé akademické obce. Bez zpřístupnění elektronických informačních
zdrojů by nemohl být naplněn záměr zvýšení publikační činnosti a širšího zapojení do mezinárodní výzkumné
spolupráce. Zajištění informačních služeb bylo v roce 2015 výrazně ovlivněno projekty. V rámci operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace je univerzita řešitelem projektu MENDELU RESEARCH LIBRARY
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CZ.1.05/3.2.00/12.0227, v dalších 4 projektech je partnerem. V rámci výzvy Informace - základ výzkumu je
MENDELU účastníkem čtyř projektů. Cílem je zabezpečit dostupnost vědeckých informačních zdrojů, jejich
efektivní využívání, a vytvořit tak podmínky pro produkování kvalitních vědeckých výsledků.
Celkový fond univerzitní knihovny k 31. 12. 2015 obsahoval 428 596 knihovních jednotek, přírůstek činil 14 773
fyzických jednotek, bylo registrováno 6 938 uživatelů a provedeno 82 175 absenčních výpůjček.
Pro zajištění informační infrastruktury bylo univerzitou vynaloženo celkem 8 197 tis. Kč v tomto členění:
Časopisy

4 690 tis. Kč

Knihy

1 302 tis. Kč

Elektronické informační zdroje

2 205 tis. Kč

Celkem

8 197 tis. Kč

Knihovní fond je průběžně doplňován především nákupem, interními povinnými výtisky z Vydavatelství univerzity,
výměnou za vědecké publikace univerzity a dary.
Pro samostatnou práci studentů je v sedmi studovnách k dispozici celkem 380 míst (26,54 studentů/stud. místo),
z toho je 133 vybaveno počítačem a dalších 48 studijních míst má pevné připojení k síti. Ve volném výběru je
vystavených 70 368 knihovních jednotek. Všechny prostory knihovny a studoven jsou pokryté bezdrátovou sítí.
Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou dostupné na všech počítačích univerzity včetně detašovaných pracovišť.
Do všech databází je v souladu s licenčními podmínkami umožněn zabezpečený vzdálený přístup, většina zdrojů
je implementována do jednoho vyhledávacího prostředí EBSCO Discovery Service. V roce 2015 byly dostupné
tyto skupiny zdrojů:







Plné texty časopisů: Science Direct Freedom Collection, SpringerLink Journals, InterScience Journals,
Nature, časopisy Americké chemické společnosti, Cambridge Journal Online včetně archívu, Oxford
Journal Online, v rámci platformy EBSCO zdroje Academic Search Premier a Business Source
Complete, dále OECD iLibrary, BioOne I a II., Proquest Central Collection, JSTOR. Seznam všech online dostupných titulů zahrnuje aplikace A to Z publikace
Databáze používané pro hodnocení vědy a výzkumu: Web of ScienceCore Collection, Scopus, ERIH,
Journal Citation Report
Oborové bibliografické databáze EconLit with full text, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Food
Science and Technology Abstracts, Environmental Complete
Plnotextové zdroje CABI Compendia (Animal Health and Production, Crop Protection, Aquaculture,
Forestry, Invasive Species), Nutrition and Food Science Database, databáze právních informací Beck
online, obchodní věstník, ASPI, Media Search a databáze norem
Odborné elektronické knihy (více než 2 510 titulů z kolekcí CAB ebooks, CABI eRefWorks, ebrary,
Springer eBooks, Wiley eBooks, FOODnetBase

Přístup do všech EIZ je z webových stránek Informačního centra, odkaz Elektronické informační zdroje.
Pravidelně jsou sledovány statistiky využívání, které tvoří důležitou zpětnou vazbu pro další pokračování licence.
Informační centrum a Ústřední knihovna zajišťují pravidelné přednášky a instruktáže, kde se studenti učí znát a
využívat služeb knihovny včetně vyhledávání a efektivního využívání elektronických informačních zdrojů.
Knihovna aktivně propaguje poskytování informačních zdrojů pomocí otevřeného publikování (Open Access). Je
vytvořena a pravidelně aktualizována webová sekce Podpora vědy a výzkumu. Pracovníci Informačního centra na
základě Hlášení 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 VaV.

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










poskytování informací o procesech souvisejících s vydáváním publikací
vyřizování formalit spojených s vydáváním periodik (ohlašovací povinnost na Ministerstvu kultury,
přidělení ISSN) a monografií (správa čísel ISBN)
předtisková příprava a tisk vědeckých časopisů:
o Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
o Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
o Beskydy
tisk provozních materiálů, reprezentativních a příležitostných tisků
tisk posterů až do formátu A0, informačních letáků, pozvánek, vizitek
propagace a vlastní prodej skript v prodejně, prodej skript na fakturu externím žadatelům
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 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 řízenou prorektorem pro
pedagogiku a složenou ze zástupců fakultních edičních a audiovizuálních komisí a řízena vedoucím Ústavu
vědecko-pedagogických informací a služeb. Spolupracuje s redakčními radami časopisů (Acta Universitatis,
Edice Folia, Beskydy). Je vydavatelstvím s vědeckou redakcí. Pravidla pro vydávání publikací jsou stanovena ve
Směrnici č. 2/2008 pro ediční a audiovizuální činnost.
Vydávání monografií
V roce 2015 bylo celkem přiděleno 205 čísel ISBN (120 titulům skript, 5 monografiím v edici Folia Universitatis, 21
elektronickým titulům, 25 titulům sborníků z pořádaných konferencí, 34 titulům monografií).
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 zařazen do databáze SCOPUS. Časopis indexuje 7 bibliografických databází; je rozesílán
do 41 zemí. V roce 2015 zveřejněno 245 článků.
V roce 2015 se plně osvědčil redakční systém, který byl zaveden v průběhu roku 2014 (Článek lze podat pouze
elektronicky přes tento systém, je dohledatelná veškerá komunikace atd.). Díky redakčnímu systému nedošlo
v roce 2015 k žádným závažnějším termínovým kolizím a každé číslo časopisu Acta Universitatis vyšlo dle
stanoveného termínu.
Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Edice je registrována jako periodikum, jednotlivá čísla jsou monotematické recenzované monografie s přiděleným
ISBN. V roce 2015 byly vydány tyto tituly:
 BURGOVÁ, J., SALAŠ, P.: Influence of choosen factors on quality of
Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015,
ISSN 1803-2109. ISBN 978-80-7509-229-8
 POSPÍŠILOVÁ, L., VLČEK, V.: Chemical and physical parameters
Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis,
ISSN 1803-2109. ISBN 978-80-7509-244-1.
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nursery production.
Vol. VIII, No. 1.

of soil quality / health.
2015, Vol. VIII, No. 2.

 KREMLÁČKOVÁ, Š., SALAŠ, P.: Testing of the bioactive preparations Lignohumat B and Synergin® in organic
strawberry production. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, Vol. VIII, No.
3. ISSN 1803-2109. ISBN 978-80-7509-253-3.
 BURG, P., MAŠÁN, V., ZEMÁNEK, P.: Usage of waste products from growing and wine production for enegergy
purposes. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, Vol. VIII, No. 4. ISSN
1803-2109. ISBN 978-80-7509-333-2.
 KUBÍČKOVÁ, L., TOULOVÁ, M., TUZOVÁ, M.: Internationalization process of Czech small and medium-sized
enterprises. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, Vol. VIII, No. 5. ISSN
1803-2109. ISBN 978-80-7509-332-5.
Tabulka č. 27 Přehled vydávaných časopisů
Název Periodika

ISSN

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

1211-8516

Beskydy - the Beskids Bulletin

1803-2451

European Coutnryside

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

Lifelong learning - celoživotní vzdělávání

1804-526X

eISSN

1805-9538

1805-8868

Mendel Green
Journal of Regional Development

1804-3305

Journal of Metallomics and Nanotechnologies

2336-3940

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
Výzkumná činnost fakulty je velmi rozmanitá. Na úrovni základního výzkumu byl ve spolupráci s Centrem regionu
Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum řešen společný projekt GA ČR v oblasti studia rostlinných
růstových regulátorů Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách. S Ústavem experimentální
botaniky AV ČR, v. v. i. probíhala spolupráce v oblasti studia rostlinných růstových regulátorů ve vztahu k
odolnosti rostlin k abiotickým stresorům a připravila se společná grantové přihláška pro GA ČR – projekt
Interakce mezi světlem a cytokininy u kontrastních ekotypů Arabidopsis thaliana během chladové a mrazové
aklimatizace. Ve spolupráci s AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. probíhala spolupráce v oblasti
fytoremediací.
Na mezinárodní úrovni je významná spolupráce s prof. Wolframem Weckwerthem (University of Vienna) v oblasti
studia fosfoproteomu a metabolomu rostlin. Spolupráce je podpořena zahraničním partnerstvím v rámci projektu
GA ČR Globální proteomická analýza percepce teploty u Arabidopsis a její interakce se signální drahou cytokininů
na úrovni proteomické a růstové odezvy. Z hlediska dlouhodobé i budoucí spolupráce je významné partnerství s
laboratoří prof. Andrease Bachmaira (Department of Plant Systems Biology, Ghent University), kde se fakulta
podílí na výzkumu role řízené degradace proteinů v hormonálních regulacích u rostlin. Spolupráci v oblasti studia
regulace tvorby biomasy u rostlin a hormonální regulace odolnosti vůči vodnímu deficitu pak garantuje prof. Dirk
Inzé (Institute for Plant Molecular and Cell Biology, Polytechnic University of Valencia). Za významný je třeba
považovat společný grantový projekt (AV ČR – TÜBITAK) Odpověď celkového a jaderného proteomu listu na
stres suchem u rostlin rajčete se zvýšenou syntézou cytokininů.
Ve spolupráci s University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz probíhalo polní hodnocení odrůd
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pšenice Tybalt (NL), Monsun (DE), Ostka Smolicka (PL) a Bombona (PL) určených pro tzv. fakultativní výsev (v
pozdním podzimu). Zároveň byly analyzovány geny PPD, úroveň exprese genů kódujících dehydriny (WCS120 a
WDHN13) v chladovém testu, a qPCR analýzována exprese genů WCS120 a WDHN13 ve fázi vývoje pšenice
BBCH12. Molekulární analýza genu PPD-D1 potvrdila u všech genotypů přítomnost fotoperiodicky sensitivní alely
ppd-D1b. Nejvyšší úroveň NRE WCS120 genu byla detekována u odrůd Tybalt and Bombona. V dvouletém
polním pokusu byly u sledovaných odrůd hodnoceny růst, vývoj a výnos při fakultativním a jarním výsevu. Na
základě získaných výsledků polních pokusů a analýzy genů PPD-D1 je možné testované genotypy považovat za
tzv. fakultativní.
V Ústavu biologie rostlin byly řešeny 4 inovační vouchery. S podporou voucheru Jihomoravského kraje byla pro
firmu Agrotest fyto, s. r. o. vypracována metodika DNA analýzy tritikale pro markery asistovanou selekci ve
šlechtění na lepší pekařskou kvalitu. Voucher Jihomoravského kraje pro firmu VH Agroton, s. r. o. byl zaměřen na
vývoj metod pro identifikaci a rozlišení pšenice obecné a pšenice špaldy mikroskopickými metodami a DNA
analýzami. Voucher Olomouckého kraje pro Výstaviště Flora Olomouc, a.s. byl zaměřen na metodiku odběru,
uchování genofondů růží a jeho množení pomocí technik explantátových kultur.
Spolupráce s aplikační sférou formou zakázek smluvního výzkumu umožňuje např. s partnerem Vojenský
výzkumný ústav, s. p., řešit stabilizaci rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území. Dalšími
subjekty jsou firmy či organizace Stabil VÚ, Univerzita Palackého v Olomouci, společnosti Chemap Agro s.r.o.
a Klofáč, spol. s r. o. s dlouhodobou spoluprací na úrovni testování vlivu listové aplikace nových hnojiv na
produkční a kvalitativní ukazatele zemědělských plodin. S firmou AGRA Group, a. s., probíhá spolupráce na
ověření účinku aplikace N hnojiv u ječmene jarního. AGROFERT, a. s. a Yara Agri Czech Republic s. r. o jsou
pak stabilními partnery v oblasti ověřování účinků hnojiv u pšenice a řepky. V dané problematice pak probíhá
spolupráce s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., firmou SALIX Morava, a. s., TIMAC AGRO CZECH s.
r. o., ELITA semenářská, a.s., aj.
Vozidlová laboratoř Ústavu techniky a automobilové dopravy se zaměřuje na spolupráci s externími společnostmi
zabývajícími se vývojem osobních automobilů a mobilních energetických prostředků v zemědělství, resp. jejich
prodejem a inovací. Mezi nejvýznamnější partnery patří Škoda Auto, a. s., Škoda Motorsport, Agrotec Hustopeče,
Strom Praha, Zetor Tractors, Agrall Bantice, Pöttinger, Bednar FMT a další. V souvislosti s touto činností se
aplikují nejnovější metody a snímací technologie při polních a terénních měřeních – měření trakčních a tahových
charakteristik energetických prostředků v agregaci s různými stroji při zpracování půdy. Další, neméně významný,
trend aplikovaného výzkumu, je provoz korozní laboratoře, kde se provádí monitoring korozní degradace
nejmodernějších materiálů a kompozitů exploatací v korozních atmosférách solné mlhy a oxidu siřičitého. Zde
mezi partnery patří zejména Lars Chemie a Farmet, a. s. Za dlouhodobou lze považovat spolupráci s firmami
Škoda Auto, a. s. v oblasti měření trakčních charakteristik při konstrukčním vývoji jednotlivých agregátů vozidel.
Aktuálně byly měřeny charakteristiky diferekciálů závodního vozu Škoda Fabia R5.
Na poli konzervace s skladování krmiv probíhal se společností společnosti Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o.
výzkum v oblasti kvality kukuřičných siláží s použitím různých silážních inokulantů. Výzkum kvality siláží hybridů
kukuřice byl prováděn pro KWS OSIVA, s.r.o.
V oblasti živočišné výroby probíhá významná a dlouholetá spolupráce se svazy chovatelů, jako např. Svaz
chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu, Svaz chovatelů ovcí a koz, Svaz
českého teplokrevníka, Ústřední evidence koní, Hřebčinec Tlumačov, Hřebčín Napajedla, a. s., GenAgro Říčany,
JAVE PORK, a. s., Chovatelské družstvo Impuls a celá řada výrobních podniků. Za příkladnou a komplexní
spolupráci lze označit projekt Aplikace progresivního systému krmení jalových a březích prasnic, který byl
realizován pro firmu FARMA STARÉ MĚSTO, s.r.o., České Budějovice. Byl posouzen stávající stav jako
výchozího, navržena vnitřní dispozice a technologického vybavení odchovny prasnic, vyvinuly a inovovaly se
receptury krmných směsí, optimalizoval SW k ovládání krmných automatů a ýsledek navržených opatření se
ověřil v provozu.
V rámci plnění funkčních úkolů pro Ministersterstvo zemědělství byla řešena témata: možnosti využití rostlin z
fytosanačních postupů pro produkce bioplynu v bioplynových stanicích nebo zbytková produkce bioplynu z
fermentačních zbytků bioplynových stanic.

Lesnická a dřevařská fakulta
Nejvýznamnější partneři







Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Lesy ČR, s.p.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klastr českých nábytkářů
Textilní zkušební ústav, s.p.
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Spolupráce s regionem







EMS Brno - vývoj měřicí techniky v kontinuu půda, rostlina, atmosféra
Lesní závod Židlochovice, Lesy ČR, s.p. - spolupráce na projektu
Geotest, a.s. - spolupráce při řešení projektů ČRA v Etiopii a Zambii
BR Dolní Morava ops. – spolupráce na projektu
Nadace Partnerství – spolupráce na projektu
Nadace Veronica – prof. Dr. Ing. Petr Maděra a doc. Ing. Antonín Buček, CSc. - členové správní rady

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu


V rámci řešení výzkumných aktivit byla realizována spolupráce se zahraničními pracovišti:
Department of Science, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng
Saen, Nakhon Pathom 73140, Thailand, Dr. Patchanee Vichitbandha - kooperace na projektu
Toxicity effect of a crude extract of Embelia ribes and commercial pesticides on mortality and
foraging behavior of a potential biocontrol agents
Utah State University a USDA Forest Service (USA) - klasifikace habitatů v Intermountain West,
USA
Royal Botanic Garden Edinburgh - výzkum flóry Sokotry (Yemen)
Wondo Genet Colleague of Forestry and Natural Resources (Etiopie)
Aalto univerzita, Ústav technologie dřeva, Helsinki, Espoo, Finsko - spolupráce v oblasti
modifikací vlastností dřeva za účelem zvýšení jeho užitných vlastností
AGH Krakov - Visegrad Fund, oblast krajinné inženýrství a vodní hospodářství

Provozně ekonomická fakulta
Fakulta řešitelem 10 projektů GA ČR a TA ČR. Vyjma uvedených tradičních národních projektů základního a
aplikovaného výzkumu pracovníci fakulty získali významné mezinárodní projekty v rámci programů Horizon 2020
(projekt Fair Tax – Europe’s Way to Economic Growth and Social Equality, doba řešení v letech 2015–2019) a
COST (projekt Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, doba řešení v
letech 2015–2019). Stejně jako v minulém roce pracovníci fakulty participovali na řešení projektu 7. rámcového
programu EU Welfare, Wealth and Work for Europe. K rozvoji strategických partnerství dlouhodobě přispívá také
řešení projektů v rámci EHP a Norských fondů, projekty Jean Monet, LLP/Erasmus, Visegrad Fund a pilotní
projekty CENTROPE.
Excelentní výsledky jsou tvořeny především se spoluúčastí nejvýznamnějších partnerů fakulty, kterými jsou
rakouský výzkumný institut ve Vídni WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung), Umea University
ve Švédsku, německý výzkumný institut v Halle IWH (Institut für Wirtschaftsforschung Halle), německá Zeppelin
Universität a britská Coventry University.
Smluvní výzkum fakulty koresponduje s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci
České republiky a je realizován především v oblastech Moravy a přilehlých regionů.

Zahradnická fakulta
Fakulta patří v národní výzkumné excelenci k předním pracovištím v ČR. Řeší problematiku zemědělského
výzkumu zejména v oblasti zahradnictví. Dokladem je poměrně vysoký podíl na řešení 7 projektů Národní
agentury pro zemědělský výzkum (NAZV). Fakulta taktéž již od roku 1995 realizuje zakázku Mze zaměřenou na
uchování genetické diverzity některých zahradnických kultur Národní program konzervace a využití genových
zdrojů rostlin a agro-biodiverzity. Současně každoročně spolupracuje s předními zahradnickými a vinařskými
subjekty v oblasti zakázkového – smluvního výzkumu. Významných úspěchů dosahuje také při řešení projektů
Ministerstva kultury v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), kde je
řešitelem nebo spoluřešitelem aktuálně 3 projektů.
Mezinárodní excelence
Fakulta se dlouhodobě účastní řešení mezinárodních výzkumných projektů, jako jsou např. RP, COST,
Leonardo, Action apod. Dlouhodobě je členem mezinárodního řešitelského týmu projektu 7. RP - EK Marker
Assisted Resistance to Sharka – MARS. Projekt významně navazuje na předcházející řešený projekt - 7. RP. EK.
SharCo. Cílem projektu MARS je aplikovat v praxi poznatky získané právě v projektu SharCo tak, aby se staly
rutinními nástroji v boji se závažným virovým onemocněním peckovin známým jako šarka švestky (PPV). Doba
řešení projektu byla 2014-2015. Fakulta dále spolupracuje při řešení tří mezinárodních projektů COST. Projekt
LD14051 je zaměřený na studium onemocnění známé jako onemocnění kmínků révy vinné (GTD - Grapevine
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Trunk Diseases), které se v posledních 30 letech stalo pro produkční vinice celosvětově nejdestruktivnějším
faktorem. Cílem druhého projektu LD14038 je vytvoření vědecky podloženého postupu pro reprezentativní odběr,
přípravu a zpracování vzorků odpadních látek z vinohradnictví a vinařství (réví, třapiny, matoliny) apod. Dále by
měly být v rámci řešení projektu optimalizovány postupy přípravy vzorků, jejich extrakce a analýzy s důrazem na
využití moderních instrumentálních metod (GCMS, LC-MS, NMR) a na izolaci čistých látek pomocí
chromatografických metod.

Nejvýznamnější projekty
• MARS (collaborative Project Nr. 613654) Markery asistované resistence vůči viru šarky švestek
• COST LD14051 Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění
kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR
• COST LD14038 Zhodnocení odpadů z vinohradnictví a vinařství na biologicky aktivní látky
• NAZV QJ1210036 Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a
netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM
• NAKI DF 11P01OVV019 Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území

V rámci řešení výzkumných aktivit byla navázána a realizována spolupráce s řadou zahraničních institucí. Jako
příklad lze uvést Pflanze-Lebensmittel-Qualität, Ingenieurbüro für Lebensmittel- und Biotechnologie, Corvinus
University of Budapest, University of Agriculture in Krakow, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran
(ABRII), Mae Fah Luang University, Lousiana State University, Kyrgyz State University of I. Arabaev a řadu
dalších.
K nejvýznamnějším spolupracujícícím partnerům fakulty 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, Výzkumný ústav pícninářský, spol s r.o.,
Jihomoravský kraj a řada dalších.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Spolupráce s aplikační sférou
V roce 2015 bylo uzavřeno 9 nových rámcových smluv s následujícími institucionálními partnery: Evropská
kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., Ing. Karel Nováček – Lesostavby Kolín, GAD Studio, s.r.o.,
Přátelé New Renato Community Society o.s., Správa Krkonošského národního parku, RENARDS dotační, s.r.o.,
DPMB, a.s., HEDVIGA GROUP, a. s. Rovněž byla navázána spolupráce s 10 českými firmami (Fragula, s.r.o.,
Lesy Horňácko, MAS Znojemsko, Silvajagd, s.r.o., Dolní Morava, b.r. o.p.s., Lesy SEVER, s.r.o., obec Mutěnice,
město Kyjov, Mokrá-Horákov, Lesostavby Kolín).
Spolupráce s regionem
Nově byla navázaná operativní spolupráce s pěti institucemi (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta
stredoeuropskych študií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta managementu a ekonomiky - Ústav
regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta ekológie a
environmentalistiky, Statutární město Brno: MMB, MČ a Úřad rady ROP jihovýchod).
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 především prof. Francois
Lategan (Cape Peninsula University of Technology, Western Cape, Jihoafrická republika), Dr. Eduardo A. von
Bennewitz Álvarez (University of Chile, Chile), Assoc. Prof. Nirundon Tapachai. D.B.A. (Kasetsart University,
Thajsko), Dr. Daniel Kwabena Twerefou (University of Ghana, Ghana), Dr. Lopez Garcia Jose Luis (University of
Madrid, Španělsko), prof. Nirmala Dorasamy (Durban University of Technology, Jihoafrická republika) a prof.
Johann Vollmann (Universität für Bodenkultur Wien, Rakousko). Byly vyvořeny společné mezinárodní týmy
zaměřené na problematiku související s odborným zájmem fakulty. Tato činnost byla umožněna zahraničními
stážemi pracovníků v Nikaragui a Thajsku. Výsledky těchto aktivit umožnily nejenom získat významné zkušenosti
akademických pracovníků v rozvojových zemích, ale také shromáždit prostřednictvím rozvojových projektů
podklady pro publikační a jiné výstupy.
Institut celoživotního vzdělávání
Vysokoškolský ústav spolupracuje s celkem 43 SOŠ a SOU, ve kterých studenti bakalářského studijního
programu Specializace v pedagogice vykonávají svoji pedagogickou praxi a akademičtí pracovníci realizují svoji
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vědecko-výzkumnou činnost. Navazuje kontakty s perspektivními pracovišti pro uskutečnění praxe studentů
bakalářského studijního oboru Technické znalectví a pojišťovnictví, případně i navazujícího magisterského
studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství (LAPA SERVICE, s.r.o., Česká komora
samostatných likvidátorů pojistných událostí, SIVOP, s.r.o., TOSHULIN, a.s., Česká Společnost pro projektové
řízení Česká republika, Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Česká spořitelna, a.s.,
Triglav pojišťovna, a.s., AXA pojišťovna, a.s., Honeywell, spol. s r.o. - HTS CZ, o.z., Zetor Tractors, a.s., Kuličkové
šrouby Kuřim, a.s., IN-EKO TEAM, s.r.o., SC&C Partner, spol. s r.o., ALLIUM, s.r.o., SIVOP -I s.r.o. atd.). S
uvedenými pracovišti vysokoškolský ústav úzce spolupracuje také na vědecko-výzkumných úkolech.
Vysokoškolský ústav je členem českého Národního konsorcia v rámci evropské sítě ReferNet. V roce 2015 se
aktivně podílel na plnění plánu práce schváleného na zasedání Národního konsorcia sítě ReferNet. VÚ ICV
MENDELU se také podílí na aktivitách EUCEN (European University Continuing Education Network).
Spolupráce akademických pracovníků se zahraničními partnery má vzrůstající tendenci. V roce 2015 zaměstnanci
vysokoškolského ústavu spolupracovali s následujícím zahraničními partnery: SPU v Nitre, Slovenská republika;
UKF v Nitre, Slovenská republika; University of Zadar, Chorvatsko; Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny, Szczecin, Polsko; Humboldt-Universität zu Berlin, Německo; University of Silesia in Katovice,
Polsko; Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polsko; London Metropolitan University, Velká Británie;
Rusenski Universitet ”Angel Kanchev“, Bulharská republika; Anadolu University, Turecká republika; HAMK
University of Applied Sciences, Finská republika; Universidad de Córdoba, Španělské království; University of
London, London, Velká Británie; University of Tartu, Estonsko; Bahcesehir University, Istanbul, Turecko; Federal
State Research Institution, Institute for the Development of Educational Systems of Russian Academy of
Education, Ruská federace; Daugavpils University, Lotyšsko.
K 31. 12. 2015 měl vysokoškolský ústav uzavřeno 24 bilaterálních smluv se zahraničními institucemi.
Tabulka č. 28 Zapojení pracovníků univerzity do zahraničních institucí
Vědecká rada

počet

Almatinská technologická univerzita Kazachstán

2

Assam University, Indie

1

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

1

Drevárska fakulta, technická univerzita vo Zvolene

3

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

2

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

1

Fakulta sociálně ekonomických vztahů, Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka

1

FZKI SPU Nitra

1

ILTER (International Long Term Ecological Research) – Nitrogen initiative

1

International Fertiliser Society

1

International Fiscal Association

1

International Humic Substance Society

1

International Soil Tillage Research Organisation

2

Jižní uralská státní univerzita Čeljabinsk

2

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

1

Lesnícky výskumny ústav Zvolen (Národné lesnícke centrum)

1

NHF EU Bratislava

1

PGS FZKI SPU Nitra

1

Politechnika Opolska

1

Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)

1

SPU Nitra

2

TU Zvolen

2
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1

UCC Cork

1

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

1

Universita Novi Sad, Srbsko

2

University of Ghana

1

Tabulka č. 29 Zapojení pracovníků univerzity do tuzemských redakčních rad
Redakční rada tuzemského časopisu

počet

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

2

Acta Musei Beskidensis

1

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae

2

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

14

Agricultural Economics

1

Agromanuál

1

Czech Journal of Animal Science

1

Czech Food Sciences

1

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

1

Czech Journal of Tourism

1

Czech-Polish historical and pedagogical journal

1

Dřevařský magazín

3

Ekonomika a management

1

European Countryside

8

European Financial and Accounting Review

1

European Journal of Business Science and Technology

8

Floristika

1

Folia Universitatis

2

Horticultural Science

3

Journal of Competitiveness

1

Journal of Forest Science

5

Journal of Landscape Ecology

4

Journal of Landscape Management

4

Journal of Metallomics and Nanotechnologies

4

Journal of Regional Development

2

Klíč k soběstačnosti

1

Komunální technika

1

Koně

1

Krmivářství

1

Kvasný průmysl

2

Lesnická práce

4

Lifelong Learning

3

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

1
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Maso

1

Mechanizace zemědělství

1

Moderní včelař

2

Myslivost Střáž myslivosti

1

Obilnářské listy

1

Pedagogická orientace

2

Plant Protection Science

2

Plant, Soil and Environment

2

Research in Agicultural Engineering

2

Research in Pig Breeding

2

Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu

1

Rostlinolékař

1

Sborník oblastního muzea v Mostě

1

Social Pathology and Prevention

1

Soil and Water Research

2

Speleo

1

Speleoforum

1

Stavební partner

4

Stolařský magazín

1

Studies and Reports, Taxonomical Series

1

Svět myslivosti

1

Svět zeleně

1

Thayensia

1

Veronika

3

Veřejné zakázky a PPP projekty

1

Veterinární medicína

1

Vinař-sadař

2

Vinařský obzor

3

Vodní hospodářství

1

Výzkum v chovu skotu

2

Výživa a potraviny

1

Wood Research

1

Zahrada-Park-Krajina

3

Zahradnictví

2

Zemědělská škola

1

Zpravodaj Čs. bioklimatologické společnosti

2

Zpravodaj SCHOK v ČR

1

Zprávy lesnického výzkumu

2
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Tabulka č. 30 Zapojení pracovníků univerzity do zahraničních redakčních rad

Redakční rada zahraničního časopisu

počet

Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science

1

Acta horticulturae et regiotecturae Nitra

1

Acta Oeconomica Universitatis Selye

1

Acta Scientiarum Polonorum

1

Acta technologica agriculturae

1

Acta Technologica Dubnicae

1

Agriculture - Agriculture of the Future, University Craiova

1

Agrochémia/Agrochemistry

2

AIRCC Publishing Corporation

1

Analýza a výskum v marketingovej komunikácii

1

Annales UMCS sec. EEE Horticultura

1

Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry

1

Biosfera (St. Peterburg)

1

Colloquium Biometricum

1

Columella (Journal of Agricultural and Environmental Sciences) Szent Istvan University

1

Contributions to Geophysics & Geodesy

2

Creative and Knowledge Society

1

Croatian Journal of Forest Engineering

1

Current Analytical Chemistry

1

Emergent Life Science Research

1

Ethical Challenges in the 21st Century

1

Europe Journal of Horticultural Science

1

Folia Oecologiga

1

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis

1

Fragmenta Agronomica

1

From Knogledhe to Wisdom. Economic World

1

Geoscience Frontiers

1

Global Media Journal

1

Hungarian electronic journal of Animal Welfare, Ethology and Housing systems

1

International Journal in Foundations of Computer Science & Technology

1

International Journal of Computer Networks & Communications

1

International Journal of Computer Science and Engineering Survey

1

International Journal of Computer Science & Information Technology

1

International Journal of Information Sciences and Techniques

1

International Journal of Intelligent Information Processing

1

International Journal of Natural Language Computing

1

International Journal of Network Security & Its Applications

1

International Journal of Oncology

1

International Journal for Educational Integrity

1

International Review on Public and Non Profit Marketing

1
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Journal of Agriculture Food and Development

1

Journal of Biochemical Technology

2

Journal of NanoMedicine and Applications

1

Krystalinikum

1

Lesnoj žurnal (Archangelsk)

1

Lithos

1

Manažment podnikov, VPS Prešov

1

Marketing Science and Inspirations

1

Microlepidoptera of Europe

1

Mitteilungen Klosterneuburg

3

Ore Geology Reviews

1

Peertechz Journal of Medicinal Chemistry and Research

1

PICA: Progress in Intelligent Computing and Applications

1

Pitomnik & častnij sad

1

Plant Protection Science

1

Polnohospodárstvo „Agriculture“

1

Potravinárstvo

1

Scientific Journals International

1

Sensors

1

Silva Balcanica

1

Tree Physiology

1

Výkonnosť podniku

1

World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics

1

Zeszyty naukowe Wyzsej Szkoly Humanitas Zarazdzanie

1

7. Internacionalizace
V souvislosti s rozvojem mezinárodní spolupráce podporovala Mendelova univerzita v Brně i v roce 2015
oboustranné mobility v oblasti vědy a výzkumu, např. v rámci projektu IP MENDELU Podpora zahraničních
expertů a post-doc pozic nebo Podpora hostujících akademických pracovníků, čímž byly subvencovány pobyty
zahraničních výzkumníků z renomovaných univerzit a mezinárodních výzkumných institucí a jejich participace na
výzkumu MENDELU. Zapojení do mezinárodních sítí a projektů výzkumu a vývoje formou podpory vzniku a
rozvoje mezinárodních vazeb na významných zahraničních výzkumných pracovištích a univerzitách bylo
dosaženo rozmanitými možnostmi vyslání akademických kapacit na výzkumnou aktivitu v zahraničí.
Zástupci fakult a vysokoškolského ústavu se zúčastnili řady zahraničních konferencí (např. EGU, SWST,
ICNAAM, ECLAS, EUCARPIA, BES, EAAP, EuroDendro,19th Annual Conference of The International Society for
New Institutional Economic, International Conference on Risk Analysis, 6th International Symposium on
Production and Establishment of Micropropagated Plants, VI International Scientific Agriculture Symposium
Agrosym 2015, 17th European Weed Research Society Symposium, First World Congress of Comparative
Economics, 14th International Congress on Amino Acids, Peptides and Proteins, 12th International CIRCLE
Conference nebo 7th European Congress of Mammalogy.
Díky uskutečněným zahraničním mobilitám, bylo možno rozvíjet preferované oblasti výzkumu, jako např. řídicí
veličiny v bionických systémech bezpečné energetické transformace biomasy a odpadů, zahrada jako nedílná
součást architektury soudobých měst, anatomie mediteránní zahrady, malé a střední podniky v globální
konkurenci: vývoj specifické metodiky převodních cen odrážející jejich specifičnost, rázové zatěžování
zemědělských produktů a potravin, zhodnocení odpadů z vinohradnictví a vinařství na biologicky aktivní látky,
neholonomní vazby v optimálním řízení dynamických ekonomických systémů v zemědělství a přírodních zdrojích,
indikátory vitality dřevin, vývoj nových materiálů na bázi dřeva, kombinované postupy modifikace bukového dřeva
pro výrobu podlah, zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů, vliv stresu na
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fyziologii, anatomii xylému a xylogenezi borovice lesní, agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale
udržitelné hospodaření, finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích střední a východní Evropy a
agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty.

Tabulka č. 31 Zahraniční výzkumné mobility
Vyslaní*

Přijatí

Erasmus učitelská mobilita

85

27

Jean Monnet

3

-

Rozvojové projekty

34

53

CEEPUS

1

-

INGO II

6

-

COST

10

-

MZe

7

-

Strukturální fondy MŠMT

80

-

Fond EHP

8

-

MK NAKI

4

-

TA ČR

3

-

GA ČR

1

-

IGA

22

-

Leonardo da Vinci

2

-

Ostatní

240

41

CELKEM

506

121

Program

* Započteny jen mobility s délkou 5 dnů a více

8. Činnost vědecké rady MENDELU
V roce 2015 zasedala Vědecká rada Mendelovy univerzity v Brně celkem 4x (21. dubna, 23. června, 29. září a 8.
prosince).
Na svém prvním zasedání v roce 2015 vzala vědecká rada na vědomí zprávu Vědecko-výzkumná a umělecká
činnost Mendelovy univerzity v Brně za rok 2014, kterou přednesl rektor prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., a dále
projednala zprávu Zahraniční styky a zapojení univerzity do mezinárodních programů, jež byla předložena
prorektorem pro pedagogiku doc. Ing. Martinem Klimánkem, Ph.D. Rovněž byl schválen návrh na jmenování doc.
Ing. Tomáše Urbana, Ph.D. profesorem pro obor Genetika živočichů, návrh na jmenování doc. RNDr. Vojtěcha
Adama, Ph.D. profesorem pro obor Zemědělská chemie i návrh na udělení čestného titulu emeritní profesor prof.
Ing. Václavu Tlapákovi, CSc. Vědecká rada dále vyslovila nesouhlas s návrhem na jmenování Ing. Vlastimila
Valy, CSc. docentem pro obor hospodářská úprava lesa.
Na svém zasedání dne 23. června vědecká rada schválila návrh na jmenování doc. Ing. Pavla Pavlouška, Ph.D.
profesorem pro obor Zahradnictví. Dále vzala na vědomí zprávu Vyhodnocení aktualizace dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v
Brně a Vyhodnocení institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2014.
Vědecká rada se sešla i 29. září, kdy vzala na vědomí zprávu o účelové činnosti, Dlouhodobý záměr vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně, jakož i
Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti Mendelovy univerzity v Brně a Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2016-2018. V
rámci řízení ke jmenování profesorem schválila návrh na jmenování doc. Ing. Lubora Laciny, Ph.D. profesorem
pro obor Ekonomika a management a souhlasila i s udělením čestného titulu emeritní profesor prof. Ing.
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Jaroslavu Bucharovi, DrSc., prof. Ing. Jaroslavu Koblížkovi, CSc., prof. Ing. Rostislavu Richterovi, DrSc. a prof.
Ing. Jiřímu Zelenkovi, CSc.
Poslední zasedání roku 2015 se uskutečnilo 8. prosince 2015. Vědecká rada zde vzala na vědomí Zprávu o
plnění vzdělávacího programu Mendelovy univerzity v Brně.

9. Hodnocení kvality vědecko-výzkumné práce a kariérní růst
Agronomická fakulta
Hodnocení kvality výzkumné činnosti probíhá na úrovni jednotlivých akademických pracovníků a výzkumných
týmů, odborných ústavů jako řešitelů a spoluřešitelů významných výzkumných projektů. Hodnoceny jsou všechny
výsledky vědy a výzkumu včetně aktivit směřujících k prezentaci výsledků vědy a výzkumu odborné a laické
veřejnosti. Vnitřní hodnocení probíhá dvoustupňově. Na úrovni ústavů se hodnotí vědecko-výzkumné činnosti
jednotlivých pracovníků zejména podle výstupů do RIV a ostatních typů výsledků včetně těch aplikačních. Vše je
pak součástí výročních závěrečných zpráv jednotlivých ústavů. Individuální kvalita vědecko-výzkumné a odborné
činnosti akademických pracovníků je hodnocena důsledným uplatňováním kvalifikačních kritérií v rámci
habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Výsledky výzkumných aktivit každého ústavu děkan
osobně každoročně projednává s jeho vedoucím.
Vnější hodnocení vědecko-výzkumné činnosti probíhá kontinuálně vědeckou komunitou a odbornou veřejností a
odráží se především v citovanosti publikovaných výsledků (SCI), v ohlasech vědecké a odborné prezentace na
tuzemských i zahraničních akcích, v diskuzích s externími odborníky a uživateli výsledků aplikovaného výzkumu
(tzv. steakholders) a také v rostoucím podílu zpracovávaných expertiz a odborných posudků.
Za svou práci získali významná ocenění:
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Na základě výnosu prezidenta Polské republiky ze dne 29. července 2015, o udělování řádů a vyznamenání, bylo
na návrh ministra zahraničních věcí Polské republiky dne 6. října 2015 uděleno za zásluhy v rozvoji polsko-české
spolupráce v oblasti vědecko-pedagogické činnosti státní vyznamenání Zloty Krzyź Zasługi.
doc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.
Dne 5. května 2015 byla udělena bronzová medaile ČAZV za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v
agrárním sektoru.
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Pamätná medaila Juraja Fándlyho – Slovenská Spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnicke, potravinárske a
veterinárne vedy při SAV předala laureátce dne 11. června 2015 pamětní medaili za rozvoj poznania v oblasti
technológie potravin a výchove potravinářských odborníkov.
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Medaile Zdeňka Matiáše udělená VFU Brno, Fakultou veterinární hygieny a ekologie dne 16. října 2015
Lesnická a dřevařská fakulta
V rámci plynulého zajišťování kvality vědecko-výzkumné činnosti klade fakulta důraz na aktivity jednotlivých
akademických pracovníků a výzkumných týmů odborných ústavů jako řešitelů a spoluřešitelů významných
výzkumných projektů, kvalitu a množství publikačních výstupů (zejména články s IF, monografie, certifikované
metodiky, užitné vzory apod.) a na prezentaci výsledků výzkumu odborné a laické veřejnosti. Kariérní růst
akademických pracovníků je na fakultě systematicky kontrolován a vyhodnocován. Evaluace je uplatňována od
doktorandů v rámci jejich ročního hodnocení v napojení na výplatu mimořádného stipendia (viz směrnice děkana
č. 5/2010 Hodnocení studentů DSP) až po všechny akademické a výzkumné pracovníky v rámci ročních evaluací
s dopadem do osobního hodnocení.
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Provozně ekonomická fakulta
Fakulta dosahuje dlouhodobě nejlepších výsledků tvůrčí činnosti v oblasti implementace nástrojů hospodářské
politiky a souvisejících aspektů stabilizační politiky a scoio-ekonomické nerovnosti. Tradiční makroekonomický
pohled doplňuje výzkum zaměřený na aktivní stárnutí a genderovou nerovnováhu. V souladu s Regionální
inovační strategií JMK pro období 2014-2020 je tradiční 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.

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 2015 byl motivační program pro akademické pracovníky a studenty doktorského
stupně zveřejněn jako vyhláška děkana č. 3/2015 Motivační program ZF MENDELU pro rok 2015. Kariérní růst
akademických pracovníků je na fakultě systematicky kontrolován a vyhodnocován. Od roku 2011 každoročně
probíhají habilitační a profesorská řízení. V oboru Zahradnictví byla situace v r. 2015 stabilní a odpovídala
celouniverzitnímu průměru. V roce 2015 byl úspěšně habilitován 1 docent a proběhlo jmenování u 2 profesorů. V
oboru Zahradní a krajinářská architektura byla situace méně příznivá.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Hlavní vědecko-výzkumné směry byly v souladu s posláním fakulty, Dlouhodobým záměrem vzdělávací a
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké, inovační a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období
let 2011–2015 a jeho aktualizací pro rok 2015, Dlouhodobým záměrem FRRMS MENDELU pro období 2011–
2015 a jeho aktualizací pro rok 2015. Hlavní vědecko-výzkumné směry byly zaměřeny především na komplexní
analýzu problémů rozvojového světa a otázky globálního i regionálního vývoje. Bylo zavedeno hodnocení
výkonnosti pracovníků v oblasti publikačních výstupů, které umožnilo uplatnit motivační nástroje podpory
systematického rozvoje vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti. Pracovníci byli touto cestou současně
informováni o možnostech, kterými mohou přispívat k inovaci profilu jednotlivých ústavů, k posílení image fakulty
a ke svému odbornému růstu. V roce 2015 bylo podáno 20 grantových přihlášek do národních a mezinárodních
grantových agentur, z nichž byly zatím získány 2 projekty (jeden projekt GA ČR a jeden projekt TA ČR s dobou
zahájení realizace v roce 2016.).
Institut celoživotního vzdělávání
Vědecko-výzkumná činnost akademických pracovníků byla v roce 2015 orientována do následujících oblastí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vybrané aspekty vzdělávání budoucích učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a
odborného výcviku
proměny kompetencí učitelů středních odborných škol
profesní orientace mládeže
aspekty života starších osob s ohledem na proměny společnosti
mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
specifické poruchy učení žáků
oceňování nemovitého majetku
metodika odhadů tržní hodnoty nemovitosti
činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství (poradenství)
využití metod při výkonu expertní, projektové nebo procesní činnosti

Systém hodnocení kvality výzkumu na VÚ ICV MENDELU
Kvalita vědecko-výzkumné činnosti je pravidelně hodnocena Vědeckou radou vysokoškolského ústavu institutu
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Vědecká rada je pravidelně seznamována s výsledky
výzkumné činnosti, publikační činností jednotlivých akademických pracovníků, s prioritami pro další období i
dalšími významnými akcemi pořádanými vysokoškolským ústavem. Vědecko-výzkumná činnost je sledována
poradními orgány ředitelky vysokoškolského ústavu.
Vnější hodnocení vědecko-výzkumné činnosti ICV MENDELU probíhá kontinuálně vědeckou komunitou a
odbornou veřejností. Je sledována v ohlasech na vědecké a odborné prezentace na tuzemských i zahraničních
akcích a citovanosti konkrétní výsledků výzkumné činnosti.
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9.1.

Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na
post-doktorandských pozicích

Agronomická fakulta
Studenti doktorských studijních programů jsou podporováni mimo jiné formou projektů specifického výzkumu. Zde
byla stanovena nová pravidla podporující vědecko-výzkumnou činnost přesahující aktivity jednotlivých ústavů.
Principem těchto prvních dvouletých projektů je realizace komplexně řešených témat formou meziústavní
spolupráce a multioborových přístupů, kdy je navíc efektivněji využíván jak technický, tak lidský potenciál. Pro
podporu a motivaci studentů doktorských studijních programů bylo v roce 2015 přijato Rozhodnutí děkana č.
2/2015, o mimořádném motivačním stipendiu doktorandům AF, a jeho podmínky. Největší důraz je zde kladen na
vědecký výkon doktoranda.
Účast na konferencích, workshopech a seminářích byl podporován projektem CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace
studijních programů Af a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace, v rámci kterého proběhla
letní škola a semináře věnované tématům hodnocení výsledků vědy a výzkumu.
Lesnická a dřevařská fakulta
Doktorandi jsou podporováni primárně z prostředků IGA v rámci pravidel specifického výzkumu (viz. zpráva za
IGA LDF MENDELU 2015). Řada doktorandů je zaměstnána např. na projektech OP VK, TA ČR, a to jak v
administrativních, tak i vědeckých pozicích.
Postdoktorským pozicím je dávána zásadní priorita jako základnímu článku vědeckého výzkumu. V roce 2015
pokračoval projekt OP VK Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU, ze
kterého byli zaměstnáni 4 pracovníci jako post-doc (3 zahraniční, 1 z ČR). V příštím období budou postdoktorandi
podporováni rovněž z prostředků fakulty a bude usilováno o získání externích prostředků v rámci projektů H2020
a očekávaných výzev OP VVV.
Provozně ekonomická fakulta
Mezi hlavní nástroje podpory studentů doktorských studijních programů patří projekty Interní grantové agentury a
každoročně udělovaná cena Tomáše Kotrby za mimořádný tvůrčí úspěch. V roce 2015 byla také aktualizována
vyhláška děkana upřesňující podmínky stipendií na tvůrčí činnost reflektující současné trendy hodnocení
publikačních výstupů s důrazem na články v časopisech s nenulovým impakt faktorem indexovaných v databázi
Thomson Reuters. Vyjma finanční formy podpory jsou na fakultě organizovány pravidelné workshopy, na kterých
mladí vědečtí pracovníci prezentují a diskutují prvotní výsledky své vědecké práce. Pracovníci na postdoktorandských pozicích zúčastňující se workshopů na seminářích získávají významné podněty pro nová témata
své tvůrčí činnosti a formování týmů při podávání projektových žádostí.
Zahradnická fakulta
Studentům v doktorských programech a pracovníkům v postdoktorských pozicích, kteří představují základní
článek v řetězci zahradnického výzkumu, je na fakultě věnována velká podpora. Studenti doktorských studijních
programů jsou podporování zejména prostřednictvím projektů Interní grantové agentury, dále pak zapojováním
doktorandů do řešení projektů OP VK a některých výzkumných projektů jako NAZV a TA ČR. V nadcházejícím
období se předpokládá také širší zapojení studentů do projektových výzev OP VVV. Studenti doktorských
studijních programů jsou dále rovněž finančně motivováni za včasné složení státní doktorské zkoušky, obhájení
disertační práce a za významné publikační aktivity dle vyhlášky děkana č. 3/2015.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Fakulta neměla v r. 2015 doktorské studijní programy akreditovány.
Institut celoživotního vzdělávání
Institut neměl v r. 2015 doktorské studijní programy akreditovány.
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Tabulka č. 32 Statistika aktivních studentů doktorského studia
Statistika aktivních studentů doktorského studia k 31. 12. 2015
Studijní program

D
P

K

D

P6202 Hospodářská politika a správa

11

4

0

P6208 Ekonomika a management

30

35

0

P6209 Systémové inženýrství a informatika

8

1

0

P1407 Chemie

20

0

0

P1507 Botanika

8

0

0

P1601 Ekologie a ochrana prostředí

26

16

0

P2826 Technologie odpadů

11

3

0

P2901 Chemie a technologie potravin

18

3

0

P4102 Fytotechnika

16

8

0

P4103 Zootechnika

37

14

0

P4106 Zemědělská specializace

9

2

0

P4152 Rostlinolékařství

6

5

0

P1507 Botanika

10

2

0

P3301 Dřevařské inženýrství

5

3

0

P3304 Procesy tvorby nábytku

3

5

0

P3914 Krajinné inženýrství

43

8

0

P3929 Aplikovaná geoinformatika

7

2

0

P4107 Lesní inženýrství

21

16

0

P6208 Ekonomika a management

8

4

0

P4108 Zahradnické inženýrství

32

16

0

P4111 Zahradní a krajinná architektura

27

3

0

Celkem

346

149

0

4300 Mendelova univerzita v Brně
43110 Provozně ekonomická fakulta

43210 Agronomická fakulta

43410 Lesnická a dřevařská fakulta

43510 Zahradnická fakulta

83

Tabulka č. 33 Absolventi Ph.D. studia
Absolventi (Ph.D.) - k 31. 12. 2015
Studijní program
D
4300 Mendelova univerzita v Brně
43110 Provozně ekonomická fakulta
P6202 Hospodářská politika a správa

2

P6208 Ekonomika a management

12

P6209 Systémové inženýrství a informatika

5

43210 Agronomická fakulta
P1407 Chemie

5

P1507 Botanika

1

P1601 Ekologie a ochrana prostředí

2

P2826 Technologie odpadů

4

P2901 Chemie a technologie potravin

2

P4102 Fytotechnika

4

P4103 Zootechnika

5

P4106 Zemědělská specializace

2

P4152 Rostlinolékařství

2

43410 Lesnická a dřevařská fakulta
P1507 Botanika

3

P3301 Dřevařské inženýrství

1

P3304 Procesy tvorby nábytku

1

P3914 Krajinné inženýrství

3

P3929 Aplikovaná geoinformatika

0

P4107 Lesní inženýrství

3

P6208 Ekonomika a management

2

43510 Zahradnická fakulta
P4108 Zahradnické inženýrství

10

P4111 Zahradní a krajinná architektura

2

Celkem

71

Legenda:
D = distanční studium
P = prezenční studium
K = kombinované studium
K = kombinované studium
V r. 2015 působilo na univerzitě celkem 9 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 (nutnost vytváření těchto zdrojů v rámci univerzity není dosud adekvátním
způsobem řešena)



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



malá míra specializace jako konkurenční nevýhodnost
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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, genetiky,
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
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

studia

k

rychlejšímu

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



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



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



pokles zájmu zahraničních partnerů o spolupráci
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