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Základní informace
Studium na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (dále jen ZF MENDELU) se sídlem v Lednici je organizováno
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, souvisejících zákonů a podle Studijního a zkušebního řádu MENDELU.
Studium sestává z tříletého a čtyřletého bakalářského a navazujícího dvouletého magisterského studia. V obou stupních
je výuka organizována denním studiem – prezenční formou i formou kombinovanou (při zaměstnání). Rozdělením studia
do dvou částí je studentům nabízena možnost ukončit svá studia již po absolvování bakalářského stupně, případně
pokračovat na magisterském stupni k dosažení titulu inženýr.
Kombinované studium je formou výuky určenou především zájemcům z praxe, protože dovoluje studium při zaměstnání
nebo při vlastním podnikání prostřednictvím blokové podoby kolokviální výuky. Kombinovaný způsob studia klade vyšší
důraz na samostatnou práci posluchačů a maximální využití studijní literatury a doprovodných textů. Kombinovaná
forma studia je srovnatelná svým studijním plánem s formou denní. Absolventi této formy mohou také dále pokračovat
ve studiu v magisterských programech k dosažení titulu inženýr.
Pro studium v kombinované formě platí stejné podmínky z hlediska placení školného jako u prezenčního studia – studium
je bezplatné (standardní délka studia + 1 rok).
Studium na fakultě probíhá v rámci Evropského kreditního a transferového systému ECTS, který rozšiřuje studentské
mobility (výměnné pobyty) nejen mezi vysokými školami v České republice, ale především v zahraničí. Principem
kreditního systému je bodové hodnocení předmětů a povinnost splnění bodových limitů k absolvování semestru
a celého studia. Kreditní systém výrazně napomáhá studentům při organizaci jejich vlastního studijního plánu dle jejich
potřeb a odborného zájmu, také umožňuje souběžné studium vybraných disciplín na jiných vysokých školách jako
volitelných kurzů. V rámci grantových projektů ERASMUS+, LEONARDO a CEEPUS stále více studentů využívá ECTS
a absolvuje část studia na zahraničních vysokých školách, například BOKU Vídeň (Rakousko), TU Drážďany a TU Mnichov
(Německo), Wageningen University (Nizozemí), FESIA Angers (Francie), Universita Valencie (Španělsko) a mnohé jiné.
Akademický rok je rozdělen na zimní a letní semestr, do kterých se posluchači postupně zapisují po splnění předepsaných
zkoušek. Ve studijních plánech je zařazena i odborná praxe, kterou studenti mohou vykonávat i v zahraničí. Časový plán
určuje Harmonogram studia.
Studijní plány obsahují skladbu předmětů, jejich rozsahy, kreditní hodnoty a další informace, které student musí mít
k dispozici, aby se mohl řádně zapsat do příslušného semestru a zvolit si předměty doporučené studijním plánem.
Tyto předměty se dělí na povinné, které musí absolvovat, povinně volitelné, z nichž musí absolvovat určitý počet, ale
i volitelné, z nichž vybírá dle svého zájmu a jenž mohou být studovány i na jiných vysokých školách. Veškeré údaje jsou
přístupné studentům v Univerzitním informačním systému (is.mendelu.cz), především v Katalogu předmětů.

„Přijďte i vy studovat na naši fakultu!“
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Důležité termíny a informace

Dny otevřených dveří: 22. ledna 2020; 19. února 2020 (vždy
v 10:30 hod., aula ZF MENDELU, budova A Lednice)
Termín podání přihlášek pro studium v bakalářských
studijních programech
31. března 2020
Termín podání přihlášek pro navazující studium
v magisterských studijních programech
21. května 2020

Správní poplatek za přijímací řízení: 440 Kč
•

pro bakalářské studijní programy:
—— studijní program Zahradnické Inženýrství (ZIZ)
—— studijní program Floristická tvorba

•

pro magisterské studijní programy
—— studijní program Zahradnické Inženýrství (ZIZ)

Správní poplatek za přijímací řízení: 530 Kč
•

pro bakalářské studijní programy
—— Realizace a správa zeleně (RSZ; specializace Správa
zeleně; specializace Zahradní a krajinářské realizace)
—— Krajinářská architektura (KA)

•

pro magisterské studijní programy
—— studijní program Zahradní a krajinářská
architektura (ZKA)
—— studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ)

Rozdílové – přijímací zkoušky pro navazující studium
v magisterských studijních programech
29. května 2020
•

•
•

studijní program Zahradnické inženýrství (ZIZ)
—— specializace Zahradnictví
—— specializace Vinohradnictví a vinařství
—— specializace Zpracovatelské technologie a kvalita
potravin
studijní program Zahradní a krajinářská architektura (ZKA)
studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ)

Přijímací zkoušky na nMgr. (klauzury a odevzdání portfolia)
1. června 2020
•

studijní program Zahradní a krajinářská architektura (ZKA)

Termín zaslání ověřené kopie maturitního vysvědčení
(bakalářské studijní programy)
24. června 2020

Správní poplatek nutno uhradit převodem anebo složenkou
typu A na účet Mendelovy univerzity v Brně. Bankovní
spojení: 35‑4335800227/0100, variabilní symbol se generuje
automaticky z e‑přihlášky.
Pokud se uchazeč hlásí na více specializací stejného
studijního programu, platí pouze jeden poplatek. Při neúčasti
přihlášeného uchazeče na přijímacím řízení nebo nesplnění
podmínek (např. nepředložení maturitního vysvědčení)
se poplatek ani přihláška nevrací.

Náhradní termín přijímacích zkoušek na nMgr. (ZIZ, ZKA)
18. – 20. června 2020
•
•
•

studijní program Zahradnické inženýrství (ZIZ)
studijní program Zahradní a krajinářská architektura (ZKA)
studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ)

Vyhodnocení přijímacího řízení na Bc. studium
24. června 2020
Zápisy do prvního ročníku Bc. studia
13. – 17. července 2020
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Studijní oddělení Zahradnické fakulty MENDELU
se sídlem v Lednici
Telefon: 519 367 225
Zahradnická fakulta MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice
www.zf.mendelu.cz
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Studijní programy na ZF MENDELU
Studijní programy na Zahradnické fakultě MENDELU a jejich standardní délka studia (v letech):
Bakalářské programy / specializace
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specializace

Studijní program Zahradnické inženýrství (ZIZ)
Zahradnictví (Z)
Vinohradnictví a vinařství (VAV)
Zpracovatelské technologie a kvalita potravin (ZTKP)
Studijní program Floristická tvorba (FT)
Studijní program Krajinářská architektura (KA)

specializace

Studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ)

1

2

Studijní program Zahradnické inženýrství (ZIZ)
Zahradnictví (Z)
Vinohradnictví a vinařství (VAV)
Zpracovatelské technologie a kvalita
potravin (ZTKP)

International Master of Horticulture Science
(Joint Degree)
Studijní program Zahradní a krajinářská
architektura (ZKA)
Studijní program Realizace a správa zeleně
(RSZ)

Správa zeleně (SZ)
Zahradní a krajinářské realizace (ZKR)

Absolventi bakalářských studijních programů získávají titul
bakalář (Bc.), v případě navazujících magisterských studijních
programů titul inženýr (Ing.).
Organizace studia prezenční formy (denní):
• Studijní bakalářský program Zahradnické Inženýrství (ZIZ):
—— 1. ročník v Brně, ostatní v Lednici
• Studijní bakalářský program Realizace a správa zeleně (RSZ) –
specializace Zahradní a krajinářské realizace (ZKR)
—— 1. a 2. ročník v Brně, ostatní v Lednici
• Studijní bakalářský program Krajinářská architektura (KA)
—— 1. a 2. ročník v Brně, ostatní v Lednici
• Studijní bakalářský program Floristická tvorba (FT)
—— všechny ročníky v Lednici
• Studijní magisterský program Zahradnické inženýrství (ZIZ)
—— všechny ročníky v Lednici
• Studijní magisterský program Zahradní a krajinářská
architektura (ZKA)
—— všechny ročníky v Lednici
• Studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ)
—— všechny ročníky v Lednici
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4

specializace

1

Magisterské programy / specializace

Organizace studia kombinované formy (dálkové):
• Studijní bakalářský program Zahradnické Inženýrství (ZIZ)
—— všechny ročníky v Lednici
• Studijní bakalářský program Realizace a správa zeleně
(RSZ – specializace Správa zeleně (SZ)
—— všechny ročníky v Lednici
Organizace této formy je založena na blokových konzultacích,
praktických cvičeních a samostudiu.
Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici nabízí také
doktorské studium programů Zahradnictví, Krajinářská architektura, Horticulture a European Horticulture. Předpokladem studia
v doktorském studijním programu je absolvování vysokoškolského magisterského studijního programu. Standardní délka doktorského studijního programu je 4 roky a uskutečňuje se prezenční
nebo kombinovanou formou. Vedením doktorandů jsou pověřováni habilitovaní docenti a profesoři fakulty. Studium končí složením rigorózní zkoušky a obhájením doktorské disertační práce.
Absolvent získává titul doktor (Ph.D.).
Více informací o studijních programech, specializacích
a přijímacím řízení: www.zf.mendelu.cz

Proč studovat na naší fakultě?
Studium na ZF MENDELU se sídlem v Lednici uplatňuje moderní pedagogické a didaktické prvky, vyvíjející se pro současné potřeby
a požadavky praxe. Těží z rozvinuté spolupráce s odbornými školami, ústavy a předními odborníky domácími i zahraničními. Účelově
zařízené objekty (skleníky, laboratoře, sortimenty rostlin) pro prohlubování teoretické výuky jsou umístěny nejenom v areálu fakulty,
ale využívá se i vědecko‑výzkumného pracoviště Mendelea či lednického parku a krajiny Lednicko‑valtického areálu, který je považován za nejrozsáhlejší celek komponované krajiny v Evropě a v roce 1996 byl zapsán do Seznamu míst světového dědictví UNESCO.
V blízkosti fakulty se taktéž nachází chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Pálava.

Zázemí pro studenty
Posluchači studující na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně mají k dispozici ubytování na Tauferových a Kohoutových kolejích, v Lednici pak na Kolejích Petra Bezruče. Klíčem pro přidělení ubytovacího dekretu je dojezdová vzdálenost. Velká část zájemců
o ubytování je obvykle uspokojována.
Posluchači mohou při svém studiu využívat knihovny, studovny, PC učebny, herbářovnu, skleníky, sortimenty rostlin a další prostory,
které jsou jim přístupné až do pozdních nočních hodin prostřednictvím studentských karet ISIC propojených s Univerzitním informačním systémem (UIS). Prostřednictvím těchto karet se rovněž mohou stravovat ve vysokoškolských menzách v Brně i v Lednici.
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Přijímací řízení 2020/2021
Ke studiu na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici mohou být v bakalářském studijním programu přijati uchazeči, kteří dosáhli úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání (gymnázia, střední odborné školy a školy jim na roveň postavené) a prokáží potřebnou způsobilost
ke studiu. O přijetí ke studiu na Zahradnické fakultě MENDELU se může ucházet občan české státní příslušnosti, stejně jako občan jiného státu, kdy se
v příslušné míře uplatní platná legislativa. Výuka probíhá v jazyce českém.
Pro všechny studijní programy je základním parametrem pro přijetí průměr studia na střední škole a maturitní klasifikace.
Všichni uchazeči o magisterský studijní program musí mít absolvován bakalářský stupeň studia vysoké školy.
Elektronické přihlášky ke studiu v bakalářských studijních programech přijímá Zahradnická fakulta MENDELU do 31. března 2020, s výjimkou navazujících
magisterských studijních programů (21. května 2020).

Přihláška ke studiu /
Přihláška ke studiu se podává elektronicky, prostřednictvím Univerzitního informačního systému MENDELU (UIS). Adresa pro podání elektronické přihlášky je:
http://is.mendelu.cz/prihlaska/).
Za řádně a kompletně podanou přihlášku se považuje vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška ke studiu. Přihlášku musí uchazeč zaslat spolu s dokladem o zaplacení správního poplatku
a povinnými přílohami nejlépe doporučeně do 31. března 2020 na adresu studijního oddělení
ZF MENDELU.
Správnost údajů u přihlášky do bakalářského studia o prospěchu studenta na SŠ potvrzuje
ředitelství SŠ razítkem a podpisem statutárního zástupce školy. Přihlášky uchazečů, kteří studium na SŠ ukončili dříve, může potvrdit škola, kterou absolvovali, nebo tito uchazeči připojí
k přihlášce kopie ročníkových vysvědčení, které nemusí být ověřené.
Povinnou přílohou přihlášky do bakalářských studijních programů je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole.
Ke dni podání přihlášky je splatný správní poplatek, spojený s přijímacím řízením. (Více kapitola
Důležité termíny a informace). Poplatek se hradí převodem, bankovní složenkou nebo poštovní
poukázkou ve prospěch účtu Mendelovy univerzity v Brně podle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek nelze platit v hotovosti. Poplatek je nevratný.
Dnem doručení přihlášky na ZF MENDELU je zahájeno přijímací řízení. Nesprávně nebo neúplně
vyplněná přihláška, přihláška doručená po stanoveném termínu a přihláška bez dokladu o zaplacení správního poplatku nebude k přijímacímu řízení přijata.
Pokud budou shledány nedostatky u přihlášky, u které byl uhrazen správní poplatek, bude
uchazeč vyzván k jejich odstranění ve lhůtách uvedených v rámci UIS, případně na základě
výzvy a pokynů studijního oddělení fakulty. Neodstraněním nedostatků ve stanovené lhůtě se
přijímací řízení zastavuje.
Podáním přihlášky uchazeč stvrzuje, že je schopen absolvovat studium v jazyce, ve kterém je
daný program vyučován. Výuka proběhne v českém jazyce.
Svým podpisem každý uchazeč potvrzuje správnost a pravdivost údajů, které v přihlášce uvedl.

Písemné dokumenty se doručují na adresu:
Zahradnická fakulta MENDELU
Studijní oddělení děkanátu
Valtická 337
691 44 Lednice
(obálku označte „přijímací řízení“)
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Postup vyplnění přihlášky /

Vysoká škola není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět

Uchazeč si podává elektronickou přihlášku (http://is.mendelu.cz/

uchazeče o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

prihlaska/) ke studiu do studijního programu, přitom vyznačí konkrétní

Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí

specializaci studijního programu. Pokud se hlásí na více specializací

ke studiu podle § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách. Vysoká škola není

stejného studijního programu, postačuje jedna přihláška, je však nutné

povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět uchazeče o mož-

seřadit programy/specializace dle priorit uchazeče.

nosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí /oznámení

Uchazeč hlásící se ze SŠ vypíše na přihlášce názvy absolvovaných před-

o splnění podmínek přijímacího řízení je uchazeči o studium doručováno

mětů a známky za tyto předměty za 3,5 roku, tedy výroční vysvědčení

v souladu s platnými právními předpisy. Je‑li rozhodnutím vydaným v ří-

z 1., 2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení ze 4. ročníku. Uchazeč hlásící

zení podle § 50 zákona o vysokých školách vyhověno žádosti uchazeče

se z víceletého gymnázia vypíše stejným způsobem prospěch za po-

o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím

sledního 3,5 roku studia, tedy pololetní vysvědčení posledního školního

UIS, pokud uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce

roku a tři předchozí výroční vysvědčení.

ke studiu souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém

Uchazeč, který absolvoval učiliště a je studentem nebo absolventem

případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v UIS.

nástavbového studia, vyplňuje pololetní prospěch za poslední absolvo-

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke studiu, je

vaný ročník a tři předchozí výroční vysvědčení.

pozván k zápisu do studia, při kterém jsou nejpozději ověřeny podmínky

Všichni uchazeči zároveň vypíší klasifikaci za maturitní vysvědčení.

dosaženého vzdělání. V případě, že počet ke studiu zapsaných uchazečů

Stránku s vypsanými známkami si nechají potvrdit na střední škole nebo

je menší než předpokládané stanovené počty přijímaných studentů pro

přiloží kopie všech výročních vysvědčení, úředně ověřenou kopii matu-

jednotlivé studijní programy a specializace, je přijímací komise oprávněna

ritního vysvědčení a pošlou na fakultu.

navrhnout děkance přijetí další skupiny uchazečů.

Pokud uchazeč v době podání přihlášky ještě neabsolvoval maturitní

O termínu zápisu do studia bude uchazeč o studium informován

zkoušku, pak zašle úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení stu-

v pozvánce. Termíny zápisů stanovuje studijní oddělení děkanátu ZF

dijnímu oddělení Zahradnické fakulty MENDELU nejpozději do 20. červ‑

MENDELU dle platného harmonogramu. Před termínem zápisu nebudou

na 2020. V případě, že uchazeč nedodá v požadovaném termínu kopii

vydávána žádná potvrzení o studiu.

maturitního vysvědčení, nebude jeho přihláška ke studiu akceptována.

Pokud uchazeč o studium v termínu zápisu nedisponuje požadovaným

Správní poplatek se za zahájené přijímací řízení nevrací.

dokladem o předchozím vzdělání, může požádat děkanku o odložení termínu stanoveného v pozvánce.

Rozhodnutí o přijetí /

Uchazeči o studium, který nesplnil podmínky pro přijetí ke studiu, je

Podmínky pro přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému

vydáno rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeči, u kterého nebylo možné ověřit

studiu (dále jen „podmínky pro přijetí ke studiu“) na Zahradnické fakultě

splnění podmínek pro přijetí ke studiu, je vydáno usnesení o zastavení

Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „MENDELU“) jsou stanoveny v sou-

přijímacího řízení. Tyto písemnosti jsou uchazeči o studium doručovány

ladu s ustanoveními § 48 – § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

v souladu s platnými právními předpisy.

a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), příslušnými

Univerzita může namísto umožnění nahlížet do spisu poskytnout ucha-

ustanoveními Statutu Mendelovy univerzity v Brně a příslušnými ustano-

zeči kopii spisu.

veními Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou zveřejňovány podle § 49 odst. 5 a 6

oznámení. Odvolacím správním orgánem je rektor; odvolání se podává

zákona o vysokých školách.

prostřednictvím děkanky fakulty.

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta,

Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje

rozhoduje děkanka fakulty. Studentem se všemi právy a povinnostmi se

s děkanátem ZF MENDELU (v přezkumném řízení s rektorkou univerzity)

uchazeč stává dnem zápisu do studia.

pouze uchazeč. S veškerými dotazy či sděleními k přijímacímu řízení je

Náhled výsledků přijímacího řízení je uchazeči o studium dostupný pro-

možné se obracet přímo na studijní oddělení ZF MENDELU. S ohledem

střednictvím UIS.

na znění Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. nelze informace podávat telefonicky a ani sdělovat třetím osobám.
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Studijní program
Specializace

Zahradnické inženýrství (ZIZ)
Zpracovatelské technologie
a kvalita potravin (ZTKP)

Stupeň
Titul
Forma studia
Délka studia
Termíny a lhůty

bakalářský
Bc.
prezenční, kombinovaná
3 roky
do 31. března 2020 – podání přihlášek ke studiu
25. června 2020 – vyhodnocení přijímacího řízení

Limit
Info

50 studentů
podrobnosti k přijímacímu řízení na str. 14

O studiu specializace /
Posluchač v bakalářském studiu uvedené specializace získá teoretické vědomosti i praktické znalosti v oblastech zpracovatelských technologií a řízení
jakosti potravinových zdrojů. Z technologických disciplín je kladen důraz
na oblast skladování čerstvého ovoce a zeleniny, konzervační metody, zpracování, vinařskou technologii a produkci alkoholických a nealkoholických nápojů.
Významný prostor je věnován fyzikálně‑chemickým, ale také senzorickým postupům hodnocení kvalitativních parametrů a bezpečnosti potravin především
rostlinného původu a principům zahradnické výroby. Druhým pilířem studijní
specializace jsou ekonomické disciplíny a orientace na legislativu a marketing
potravinové produkce.

Uplatnění absolventa /
Absolvent nalezne uplatnění ve výrobních podnicích pro zpracování a skladování rostlinných potravinových zdrojů, v nápojovém průmyslu, v obchodních
a marketingových organizacích s těmito komoditami. Po ukončení bakalářského
studia může pokračovat v magisterském studiu stejného zaměření.

Profilové předměty /
Biochemie pro jakost, Botanika, Fyziologie rostlin, Genetika, Instrumentální analýza v kontrole jakosti, Jakost v legislativě potravin, Jakost rostlinných produktů, Jakost živočišných produktů, Kolokvium bakalářských projektů, Komunikační
dovednosti, Konzervační metody, Kvalitologie a řízení jakosti, Marketing, Ovocné
destiláty, Podniková ekonomika, Podnikový management, Potravinářská mikrobiologie pro ZF, Světový jazyk, Potravinářská chemie, Rostlinná výroba, Seminář
analytických metod, Senzorické hodnocení jakosti, Skladování zahradnických
produktů, Statistika, Stroje a zařízení zpracovatelských provozů, Technologie
zpracování ovoce a zeleniny, Technologické laboratoře, Základy vinařství,
Výpočetní technika, Zahradnická produkce I. a II.
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Studijní program
Specializace
Stupeň
Titul
Forma studia
Délka studia
Termíny a lhůty

Zahradnické inženýrství (ZIZ)
Zahradnictví (Z)
bakalářský
Bc.
prezenční i kombinovaná
3 roky
do 31. března 2020 – podání přihlášek ke studiu
25. června 2020 – vyhodnocení přijímacího řízení

Limit
Info

80 prezenčních, 80 kombinovaných studentů
podrobnosti k přijímacímu řízení na str. 14

O studiu specializace /
Absolventi bakalářského stupně jsou v základu seznámeni s všeobecnými univerzitními teoretickými (botanika, chemie, geologie, půdoznalství, mikrobiologie,
fyziologie rostlin, biochemie) a vybranými profilovými disciplínami zahradnické
produkce (základy květinářství, ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví). Studium
v bakalářském stupni poskytuje výchozí vysokoškolské vzdělání, na které
může navazovat druhý stupeň (magisterský), respektive po magisterském pak
doktorský.

Uplatnění absolventa /
Teoretické a do určité míry praktické schopnosti umožňují absolventům uplatnit se v oblasti nižšího managementu zahradnické výroby, státní správy i v obchodních organizacích. Neméně významná je možnost absolvovat následný
stupeň inženýrského studia, jehož absolvování otevírá ještě širší oblasti,
ve kterých se může absolvent uplatnit.

Profilové předměty /
Aplikovaná fyzika, Bioklimatologie, Biometrika, Botanika, Dendrologie, Fyziologie
rostlin, Genetika, Chemie anorganická a analytická, Chemie organická a biochemie, Květinářství, Marketing, Mikrobiologie, Světový jazyk, Ochrana rostlin, Ovocnictví, Pedologie, Podniková ekonomika, Podnikový management,
Skladování zahradnických produktů, Skleníková výroba, Speciální rostliny,
Šlechtění, Vinohradnictví, Výpočetní technika, Výživa a hnojení zahradnických
rostlin, Zahradnická mechanizace, Základy vinařství, Základy vyšší matematiky,
Zelinářství, Zpracování zahradnických produktů.

Vybrané volitelné předměty /
Aranžování rostlin, Kvalitologie, Ovocnické školkařství, Semenářství květin
a další.
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Studijní program
Specializace
Stupeň
Titul
Forma studia
Délka studia
Termíny a lhůty

Zahradnické inženýrství (ZIZ)
Vinohradnictví a vinařství (VAV)
bakalářský
Bc.
prezenční i kombinovaná
3 roky
do 31. března 2020 – podání přihlášek ke studiu
25. června 2020 – vyhodnocení přijímacího řízení

Limit
Info

60 prezenčních, 60 kombinovaných studentů
podrobnosti k přijímacímu řízení na str. 14

O studiu specializace /
Cílem specializace je příprava odborníků v oblasti pěstování révy vinné a zpracování
hroznů. Disciplíny Vinohradnictví a Vinařství jsou nosnou částí studijního specializace.
Výuka je zaměřena na problematiku pěstování révy vinné a technologických postupů
výroby vín bílých, červených i šumivých klasickými metodami i moderními technologiemi. Posluchači budou seznámeni se surovinou, s nároky na její kvalitu, ale také
s látkovými složkami moštů a vín a s technologiemi jejich stanovování.
Významnou součástí studia je charakteristika výroby kvalitních vín, jejich školení, stabilizace a finalizace, stejně jako identifikace vad a chorob vín a způsoby, jak těmto
nedostatkům předcházet. V rámci studia posluchači získají přehled o historii a kulturním použití vín (jejich podávání). Studenti se v průběhu odborných praxí seznámí
se všemi činnostmi ve vinohradnických a vinařských provozech tak, aby byli schopni
samostatné práce ihned po absolvování studia.

Uplatnění absolventa /
Absolventi budou připraveni na úkoly vyplývající ze všech pracovních operací při
pěstování vinné révy, budou ovládat agrotechnická opatření, využívat a účelně kombinovat znalosti z aplikovaných odborných disciplín pro zlepšení kvality výsledného
produktu, budou schopni fundovaně řídit celý proces výroby od založení vinice až
po sklizeň hroznů. Po ukončení bakalářského studia může pokračovat v magisterském
studiu stejného zaměření.

Profilové předměty /
Botanika I., Matematika, Mikrobiologie, Chemie anorganická a analytická,
Agroklimatologie, Světový jazyk, Výživa a hnojení révy vinné, Chemie organická
a biochemie, Pedologie, Biometrika, Světový jazyk, Vinohradnictví, Základy vinařství,
Fyziologie rostlin, Ochrana rostlin I. (entomologie), Marketing, Odborný jazyk, Genetika,
Biologie révy vinné, Ochrana rostlin II. (fytopatologie), Enologie, Podniková ekonomika,
Ekologie, Agrotechnika révy vinné, Technologie speciálních vín, Ampelografie révy
vinné, Technika pro vinařství, Vinohradnická mechanizace, Základy kvasného průmyslu, Výpočetní technika, Senzorická analýza vína I., Vinařská chemie a biochemie.
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Studijní program
Stupeň
Titul
Forma studia
Délka studia
Termíny a lhůty

Floristická tvorba (FT)
bakalářský
Bc.
prezenční
3 roky
do 31. března 2020 – podání přihlášek ke studiu
25. června 2020 – vyhodnocení přijímacího řízení

Limit
Info

30 studentů
podrobnosti k přijímacímu řízení na str. 14

O studiu programu /
Bakalářské studium si klade za cíl vychovat odborníky pro specifickou a vysoce kreativní oblast
zahradnické činnosti, zaměřenou na tvůrčí práci s rostlinami v podobě interiérových a částečně
i exteriérových aranžmá z rostlin, a připravit je na jejich působení především v komerční sféře.
Důraz je kladen na vyvážené zastoupení biologických, podnikatelsko‑manažerských i tvůrčích
disciplín.
V profilově důležitých předmětech Aranžování rostlin 1, 2 a v předmětech ateliérového charakteru (Floristický ateliér 1 až 4) si posluchač ověří získané teoretické znalosti praktickou tvorbou
aranžérských prací, a to od jednoduchých základních floristických disciplín přes komplexní zvládnutí děl velkého rozsahu (např. zajištění a realizace květinové přehlídky, dočasné nebo trvalé
výzdoby interiérů atd.) až po originální design floristicky zpracovaných prostorových objektů,
vytvářených především z materiálů rostlinného původu. Předností absolventa je pak schopnost
orientace v multidisciplinárním prostředí, která mu umožní kvalifikovaně zvládnout a provádět
tuto odbornou a tvůrčím způsobem zaměřenou činnost v praxi.

Uplatnění absolventa /
Absolvent se může uplatnit v provozech různých typů floristických obchodních jednotek či
ve specializovaných firmách zabývajících se navrhováním a realizováním interiérové zeleně.
V průběhu studia je vybaven teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými
pro samostatnou a úspěšnou floristickou tvorbu.

Profilové předměty /
Aplikovaná botanika, Aranžování rostlin 1–2, Dendrologie pro floristy, Estetika, Floristický ateliér
1–4, Floristický provoz, Interiérové květinářství 1–2, Květinářství 1–2, Kresba pro floristy, Léčivé
rostliny v okrasném zahradnictví, Marketing, Odborná praxe, Odborný jazyk, Ochrana okrasných
rostlin, Podniková ekonomika, Podnikový management, Použití ovocných druhů, Použití zelenin,
Právo v podnikání, Prezentační dovednosti, Psychologie v obchodním styku, Skleníková výroba,
Světový jazyk, Úchova řezaných květin, Výpočetní technika, Zahradnická produkce pro floristy,
Zahradnické výstavnictví, Základy prostorové kompozice.

Vybrané volitelné předměty/
Alternativní produkce v zahradnictví, Klimatologie, Kresba v přírodě, Školkařství okrasných rostlin
pro ZAKA, Výživa a hnojení rostlin, Základy dějin umění.
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Přijímací řízení /
Pro bakalářský studijní program
Zahradnické inženýrství (specializace
Zpracovatelské technologie a kvalita
potravin; Zahradnictví; Vinohradnictví
a vinařství) a bakalářský studijní program
Floristická tvorba jsou stanovena shodná
kritéria přijímacího řízení.
Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:
• vyplněná přihláška,
• úředně ověřená kopie maturitního
vysvědčení a potvrzené výsledky studia
na SŠ,
• zaplacení správního poplatku.
Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných
uchazečů:
• průměrný prospěch za 3,5 roku studia
na SŠ určený jako souhrnný průměr
všech známek – max. 100 bodů
• průměrný prospěch za maturitní
zkoušku – max. 100 bodů
Tabulka s bodovým hodnocením dle
jednotlivých průměrů je uveřejněna
na webové stránce fakulty. O přijetí
rozhoduje děkanka fakulty na základě
pořadí uchazeče a maximálního počtu
přijímaných uchazečů.
Vyhodnocení splnění kritérií přijímacího
řízení uchazeči proběhne 24. června 2020.
Náhled výsledků přijímacího řízení je
uchazeči o studium po tomto termínu
dostupný prostřednictvím UIS.
Písemné vyrozumění o výsledku přijímacího
řízení obdrží uchazeči nejpozději do 30 dnů
od rozhodnutí děkanky fakulty, přijatí
uchazeči budou pozváni k zápisu do prvního
ročníku (termín 13. až 17. července 2020).
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Labyrint přírody a ráj zahrad
– Tematické zahrady
Zahrada a její poslání / lva.mendelu.cz
Hlavním posláním projektu Labyrint přírody a ráj zahrad – Tematické
zahrady, je prezentovat výsledek činností ústavů fakulty a současně fungovat i jako významný a velmi názorný výukový celek
prezentující témata související s problematikou zahradnictví,
zahradní tradice a životního prostředí. Tematické zahrady ZF
tvoří nový funkční a výtvarný celek v rámci historicky formovaného Lednicko‑valtického areálu. Kontinuálně navazují na formy
a ducha kulturního dědictví a tvořivých tradic zahradního umění
a krajinářské architektury, které zde po staletí v kontextu evropské vzdělanosti, humanistické tradice a kultury formovaly zahradu
jako fenomén kvality života člověka a bytostný projev jeho vztahu
k přírodě, krajině a prostředí domova
Současně se mohou návštěvníci seznámit se zahradami i díky
doprovodnému programu, který zajišťuje Zahradnická fakulta
MENDELU. Jsou zde pořádány výstavy, semináře a kurzy konané
pod vedením odborných lektorů. Obvykle jsou to výstavy florálních objektů a uměleckých děl, prezentace a degustace netradičních druhů zeleniny a ovoce, kurzy pěstování a zpracování starých
druhů ovoce, přednášky o ekologickém způsobu hospodaření
a mnohé další.
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Studijní program
Stupeň
Titul
Forma studia
Délka studia
Termíny a lhůty

Krajinářská architektura (KA)
bakalářský
Bc.
prezenční
4 roky
do 31. března 2020 – podání přihlášek ke studiu
24. června 2020 – vyhodnocení přijímacího řízení

Limit
Info

60 studentů
podrobnosti k přijímacímu řízení na str. 17

O studiu programu/
Studijní program Zahradní a krajinářská architektura získal v akademickém roce 2013/2014
mezinárodní akreditaci IFLA (International Federation of Landscape Architects / Mezinárodní
federace zahradních architektů). Studiem čtyřletého bakalářského stupně získá absolvent
nejnižší vysokoškolské vzdělání s možností pokračovat v navazujícím magisterském stupni,
případně dále v doktorském studijním programu.

Uplatnění absolventa /
Absolvent bakalářského stupně je seznámen se základními teoretickými a vybranými profilovými disciplínami v oblasti biologie, umění, techniky, technologie a dalších, jejichž znalost
mu umožňuje uplatnit se v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například
v realizacích a údržbě vegetačních prvků. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou,
po níž může posluchač pokračovat v dalším studiu.
Studium v 1. ročníku je zaměřeno na rozvoj tvůrčího potenciálu uchazeče. Uchazeč takto
dostává možnost kvalifikovaného posouzení svých schopností a tvůrčích dovedností.
Důležitou součástí v začátku studia je osvojení si práce v oblasti počítačové grafiky, geografického informačního systému a prostorového modelování.

Profilové předměty /
Architektura a stavby, Ateliéry ZAKA, Dějiny umění, Dendrologie, Ekologie, Krajinné plánování, Květinářství, Materiály a konstrukce, Nauka o krajině, Použití rostlin, Praxe, Projektová dokumentace staveb, Teorie a vývoj krajinářské architektury, Urbanismus, Územní plánování,
Výtvarná tvorba, Workshop, Zahradní a krajinářská architektura, Zakládání a údržba zeleně.

Předměty rozvíjející profil /
Systémy CAD a GIS, Úvod do GIS, Počítačová grafika.

Vybrané volitelné předměty /
Prameny zahradního umění, Aranžování rostlin, Floristika, Interpretace krajiny, Péče o chráněná území přírody a krajiny, Vývoj Lednicko‑valtického areálu, Léčivé rostliny v krajinářské
architektuře, Kresba v přírodě, Digitální perspektiva, Základy zahradnictví, Biotechnika
krajinné zeleně.
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Přijímací řízení pro studijní program KA /
Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:
• vyplněná přihláška,
• úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia SŠ,
• zaplacení správního poplatku.
Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:
• průměrný prospěch za 3,5 roku studia na SŠ určený jako souhrnný průměr všech známek
– max. 100 bodů
• průměrný prospěch za maturitní zkoušku – max. 100 bodů
Tabulka s bodovým hodnocením dle jednotlivých průměrů je uvedena na webové stránce fakulty.
O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč souhrnně podle těchto kritérií umístí a limit
přijímaných studentů.
Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů doplňují výsledky talentové zkoušky a ústního
pohovoru. Talentová zkouška prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby.
Talentová zkouška prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby a skládá se:
• ze dvou kresebných studií předmětné skutečnosti
• studie zátiší s hlavou (správné vyjádření proporčních a objemových vztahů)
• studie reálného krajinného prostoru (schopnost kresebného vyjádření prostorových
a perspektivních jevů a hmotových vztahů v plenéru)
• z jedné kresebné studie z představy (vyjádření představy zahradního či krajinného prostoru)
Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných posluchačů dále doplňují výsledky ústního pohovoru.
Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu o obor a na celkový přehled uchazeče:
• ze všeobecných znalostí výtvarné kultury
• ze znalostí biologie na úrovni středoškolského studia: morfologie a anatomie rostlin, fyziologie
rostlin, dědičnost a proměnlivost rostlin, systematika rostlin, základní typy rostlinných
společenstev v naší krajině, ekologie, životní prostředí aj.
Předmětem hodnocení je také kulturním povědomí a vystupování uchazeče.
Kritéria vyhodnocování talentové zkoušky a ústního pohovoru:
Talentová zkouška se skládá z:
• kresba zátiší s hlavou – maximálně 20 bodů
• kresba z představy – maximálně 20 bodů
• kresba z plenéru – maximálně 20 bodů
Ústní pohovor se skládá:
• z hodnocení všeobecných znalostí výtvarné kultury – maximálně 20 bodů
• z hodnocení znalostí biologie – maximálně 60 bodů
• z verbálního projevu u komise – maximálně 20 bodů
Celkový maximální počet 160 bodů dosahuje uchazeč součtem dílčích hodnocení:
• talentová zkouška – maximálně 60 bodů
• ústní pohovor z biologie – maximálně 60 bodů
• ústní pohovor – kulturní přehled a verbální projev – maximálně 40 bodů
Vyhodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazeči proběhne 24. června 2020. Po tomto termínu
bude umístěn informativní výsledek přijímacího řízení na webových stránkách fakulty. Písemné
vyrozumění o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeči nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí děkanky
fakulty, přijatí uchazeči budou pozváni k zápisu do prvního ročníku (termín 13. až 17. července 2020).
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Studijní program
Specializace
Stupeň
Titul
Forma studia
Délka studia
Termíny a lhůty

Realizace a správa zeleně (RSZ)
Zahradní a krajinářské realizace (ZKR)
bakalářský
Bc.
prezenční
3 roky
do 31. března 2020 – podání přihlášek ke studiu
24. června 2020 – vyhodnocení přijímacího řízení

Limit
Info

45 studentů
podrobnosti k přijímacímu řízení na str. 19

O studiu specializace /
Studium specializace Zahradní a krajinářské realizace jako součásti studijního programu Zahradní a krajinářská architektura poskytuje absolventům nižší univerzitní
vzdělání v oblasti provozu a organizace zahradních a krajinářských úprav se zřetelem
na efektivní výsledky pracovních postupů. Studiem tříletého bakalářského stupně
získá absolvent základní teoretické znalosti biologické, ekologické a technické a některé praktické poznatky v oblasti množitelských a pěstebních technologií okrasných rostlin.

Uplatnění absolventa /
Uchazeč je seznámen s vybranými profilovými disciplínami, jejichž znalost mu umožňuje uplatnit se v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například při
realizacích a údržbě vegetačních prvků. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou,
po níž může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu.

Profilové předměty /
Botanika, Dendrologie, Ekologie, Fytopatologie, Fyziologie rostlin, Geodézie,
Ekofyziologie, Interiérové květinářství, Krajinné plánování, Květinářství, Materiály
a konstrukce, Marketing, Nauka o krajině, Péče o chráněná území přírody, Podniková
ekonomika, Právo, Veřejná správa, Půdoznalství, Praktika, Projektová dokumentace
staveb, Rekultivace, Strategický management, Školkařství okrasných rostlin, Výživa
a hnojení, Mechanizace pro ZAKA, Zakládání a údržba zeleně.
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Přijímací řízení pro studijní
program RSZ, specializaci
ZKR /
Kritéria pro zařazení do přijímacího
řízení:
• vyplněná přihláška,
• úředně ověřená kopie maturitního
vysvědčení a potvrzené výsledky
studia SŠ,
• zaplacení správního poplatku.
Kritéria pro stanovení pořadí
přijímaných uchazečů:
• průměrný prospěch za 3,5 roku studia
na SŠ určený jako souhrnný průměr
všech známek – max. 100 bodů
• průměrný prospěch za maturitní
zkoušku – max. 100 bodů
Tabulka s bodovým hodnocením dle
jednotlivých průměrů je uvedena
na webové stránce fakulty. O přijetí
rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč
souhrnně podle těchto kritérií umístí
a limit přijímaných studentů.
Vyhodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazeči proběhne
24. června 2020. Po tomto termínu
bude umístěn informativní výsledek
přijímacího řízení na webových stránkách
fakulty. Písemné vyrozumění o výsledku
přijímacího řízení obdrží uchazeči
nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí
děkanky fakulty, přijatí uchazeči budou
pozváni k zápisu do prvního ročníku
(termín 13. až 17. července 2020).
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Studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ)
Specializace Správa zeleně (SZ)
Stupeň bakalářský
Titul Bc.
Forma studia kombinovaná
Délka studia 3 roky
Termíny a lhůty do 31. března 2020 – podání přihlášek ke studiu
24. června 2020 – vyhodnocení přijímacího řízení
Limit 30 studentů
Info podrobnosti k přijímacímu řízení na str. 19

O studiu specializace /
Kombinovaná forma výuky specializace Správa zeleně vychází vstříc rostoucímu
zájmu o systémové vzdělávání pracovníků samospráv, státní správy působících v péči
o zeleň, ale i odborníků ve sféře komerční. Snahou je odstranit existující nedostatek
strukturovaných možností vzdělávání v oboru pro již praktikující zájemce a rozvinout
takto jejich osobní vlastnosti, dovednosti a kompetence. Celkové zaměření studia
a obsah jednotlivých předmětů vychází z požadavků a potřeb praxe. Důraz je kladen
na vyrovnaný podíl biologicko‑technologických a právně‑ekonomických disciplín.
Student zároveň získá dostatečný základ z oboru práva a potřebné znalosti z ekonomiky veřejné správy. Stejná pozornost je věnována praktickým kurzům, ve kterých
posluchači ověřují teoretické znalosti na řešení modelových objektů a situací. Forma
výuky je v principu organizována v několika blocích za semestr, zpravidla v pátek
a sobotu tak, aby se výuky/konzultací mohli účastnit právě zájemci studující tzv. při
zaměstnání.

Uplatnění absolventa /
Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které
mu umožní kvalifikované rozhodování ve specifických podmínkách péče o veřejný
prostor. Uplatní se jako odborník‑specialista pro oblast správy zeleně, zajišťované
na městských a obecních úřadech a správách významných objektů zahradní a krajinářské architektury.

Profilové předměty /
Arboristika SZ, Dendrologie, Ekologie a ochrana přírody, Finance veřejné samosprávy, Informatika – GIS, MIS, Květinářství, Mechanizace pro SZ, Městské inženýrství,
Odborný jazyk, Péče o městskou zeleň, Péče o památky zahradního umění, Praktika
SZ1 – SZ5, Právo životního prostředí, Použití rostlin, Seminář správců zeleně, Stavební
právo a územní plánování, Stavební prvky zahrad a parků, Teorie a vývoj ZAKA, Úvod
do studia, počítačové dovednosti, Veřejná správa, Zahradně architektonická tvorba,
Zakládání zeleně, Základy informačních systémů veřejné správy, Základy správního
práva a veřejné správy.
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Přijímací řízení pro studijní
program RSZ, specializaci SZ/
Kritéria pro zařazení do přijímacího
řízení:
• vyplněná přihláška,
• úředně ověřená kopie maturitního
vysvědčení a potvrzené výsledky
studia SŠ,
• zaplacení správního poplatku.
Kritéria pro stanovení pořadí
přijímaných uchazečů:
• průměrný prospěch za 3,5 roku studia
na SŠ určený jako souhrnný průměr
všech známek – max. 100 bodů
• průměrný prospěch za maturitní
zkoušku – max. 100 bodů
Tabulka s bodovým hodnocením dle
jednotlivých průměrů je uvedena
na webové stránce fakulty. O přijetí
rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč
souhrnně podle těchto kritérií umístí
a limit přijímaných studentů.
Vyhodnocení splnění kritérií
přijímacího řízení uchazeči proběhne
24. června 2020. Po tomto termínu
bude umístěn informativní výsledek
přijímacího řízení na webových stránkách
fakulty. Písemné vyrozumění o výsledku
přijímacího řízení obdrží uchazeči
nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí
děkanky fakulty, přijatí uchazeči budou
pozváni k zápisu do prvního ročníku
(termín 13. až 17. července 2020).
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Studijní program Zahradnické inženýrství (ZIZ)
Specializace Zahradnictví (Z)
Stupeň navazující magisterské
Titul Ing.
Forma studia prezenční a kombinované
Délka studia 2 roky
Termíny a lhůty do 21. května 2020 – přihlášky ke studiu
29. května 2020 – přijímací řízení
Limit 70 prezenčních, 50 kombinovaných studentů
Studijní program Zahradnické inženýrství (ZIZ)
Specializace Vinohradnictví a vinařství (VaV)
Stupeň navazující magisterské
Titul Ing.
Forma studia prezenční a kombinované
Délka studia 2 roky
Termíny a lhůty do 21. května 2020 – přihlášky ke studiu
29. května 2020 – přijímací řízení
Limit 70 prezenčních, 50 kombinovaných studentů
Studijní program Zahradnické inženýrství (ZIZ)
Specializace Zpracovatelské technologie
a kvalita potravin (ZTKP)
Stupeň navazující magisterské
Titul Ing.
Forma studia prezenční a kombinované
Délka studia 2 roky
Termíny a lhůty do 21. května 2020 – přihlášky ke studiu
29. května 2020 – přijímací řízení
Limit 60 prezenčních, 30 kombinovaných studentů
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Studijní program
Stupeň
Titul
Forma studia
Délka studia
Termíny a lhůty

Zahradní a krajinářská architektura (ZKA)
navazující magisterské
Ing.
prezenční
2 roky
do 21. května 2020 – přihlášky ke studiu
1. června 2020 – přijímací řízení, klauzurní zkouška,
odevzdání portfolia

Limit
Studijní program
Stupeň
Titul
Forma studia
Délka studia
Termíny a lhůty

40 studentů
Realizace a správa zeleně (RSZ)
navazující magisterské
Ing.
prezenční
2 roky
do 21. května 2020 – přihlášky ke studiu
1. června 2020 – přijímací řízení, klauzurní zkouška,
odevzdání portfolia

Limit

40 studentů

Podrobné informace o studiu jednotlivých programů a specializací,
potenciálním uplatnění absolventů a podmínkách přijímacího řízení
najdete na webových stránkách fakulty:
http://zf.mendelu.cz/studijni-programy
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