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O nás
Historie

Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce
2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity
třetího věku, vytvoření smysluplné nabídky vzdělávacích
programů pro veřejnost a zajištění vzdělávání učitelů
formou tzv. doplňujícího pedagogického studia. Po třech
letech úspěšného fungování a neustálého rozvoje se
v roce 2006 transformoval do podoby vysokoškolského
ústavu, a stal se tak nedílnou samostatnou součástí
Mendelovy univerzity v Brně. Tímto okamžikem dochází
ke kvalitativní změně v životě ICV a vysokoškolský ústav
(VÚ) se začíná věnovat výuce akreditovaných studijních programů a vykonávat s tím spojenou vědeckou,
výzkumnou a vývojovou činnost.

Poslání

Posláním vysokoškolského ústavu je realizovat vzdělávací a s ní spojenou vědecko-výzkumnou a další tvůrčí
činnost, která reflektuje potřeby aplikační sféry, regionu
a společnosti pro 21. století. Současně chce vysokoškolský ústav přispívat k rozvoji Mendelovy univerzity v Brně
realizací celoživotního vzdělávání a poradenské činnosti
v celé jejich šíři.

Naše vize

Vysokoškolský ústav (VÚ) se chce stát stabilní, kooperativní a soběstačnou univerzitní součástí. Jejími
dominantami budou, kromě akreditovaných studijních
a vzdělávacích programů také další oblasti celoživotního učení, vědecko-výzkumná činnost a poradenské aktivity pro studenty, absolventy i zaměstnance univerzity.
VÚ se chce stát uznávaným univerzitním pracovištěm
nejen v českém teritoriu, ale i v zahraničí.

• nastavit a rozvinout komplexní systém hodnocení
a zabezpečení kvality vzdělávání v souladu se strategickými rozhodnutími Mendelovy univerzity v Brně.
Cíle v oblasti tvůrčí činnosti
• přispívat k rozvoji poznání v definovaných oblastech;
• spolupracovat s relevantními domácími i zahraničními
partnery;
• zapojit se do světového výzkumu a vytvářet podmínky
pro přijetí zahraničních odborníků na VÚ ICV.
Cíle v oblasti vnějších vztahů
• vytvořit fungující mezinárodní partnerskou síť
s významnými českými i zahraničními vzdělávacími
institucemi, výzkumnými pracovišti a poradenskými
centry univerzit;
• navázat spolupráci se zaměstnavateli absolventů
vysokoškolského ústavu;
• rozvíjet strategickou komunikaci s potenciálními studenty a klienty vysokoškolského ústavu prostřednictvím
kvalitních aktivit v oblasti Public Relations.

Činnosti vysokoškolského ústavu
Vědecko-výzkumná činnost
Vysokoškolské vzdělávání
Další vzdělávání
Seniorské vzdělávání
Poradenské centrum pro studenty, absolventy
a zaměstnance

Cíle v oblasti vzdělávání
• vychovávat absolventy dobře uplatnitelné na trhu práce;
• nabízet relevantní vzdělávání vytvořené ve spolupráci
s aplikační sférou pro potřebu společnosti 21. století;

Organizační struktura VÚ ICV
Ředitelka VÚ ICV

Oddělení
sociálních věd

Oddělení
dalšího odborného
vzdělání

Oddělení
vzdělávání seniorů

Oddělení
expertního
inženýrství

Poradenské
centrum
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Mendelovy univerzityčinnost
Vědecko-výzkumná
v Brně
Vědecko-výzkumná činnost vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
(VÚ ICV MENDELU) je realizována v souladu s příslušným Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně a jeho aktualizací, Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu
celoživotního vzdělávání a jeho aktualizací pro konkrétní časové období.

Priority vědecko-výzkumné činnosti

• příprava a realizace nových vědecko-výzkumných
a dalších projektů;
• navázání spolupráce s evropskými i mimoevropskými
univerzitami;
• rozvoj spolupráce s odbornými institucemi a společnostmi;
• podpora mobilit vědecko-výzkumných pracovníků
zaměřené na rozvoj spolupráce v oblasti vědecké
a výzkumné činnosti s partnerskými univerzitami;
• podpora zapojení studentů bakalářských studijních
programů a navazujícího magisterského studijního
programu do vědecko-výzkumné a odborné činnosti
VÚ ICV prostřednictvím jejich účasti na řešení interních výzkumných úkolů, účastí na specifickém vysokoškolském výzkumu;
• zvýšení efektivity výstupů vědecko-výzkumné činnosti
akademických pracovníků vysokoškolského ústavu
prostřednictvím zkvalitnění publikační činnosti.

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti

• 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.

Projektová činnost

Podíl na přípravě a řešení mezinárodních, národních
a vlastních projektů:
• výzkumný záměr MENDELU Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu;
• projekty GA ČR Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí v podmínkách integrující se Evropy (s MÚVS

•
•
•
•

•

ČVUT v Praze), Motivace žáků středních odborných
učilišť k přírodovědnému a technickému vzdělávání;
vědecko-výzkumné a projektové úkoly sítě ReferNet;
projekty ESF;
projektové úkoly Asociace vzdělávacích zařízení pro
rozvoj venkovského prostoru;
projekty KEGA, program mezinárodní spolupráce
MŠMT ČR, 7AMB – MOBILITY, program česko-ruské
spolupráce MŠMT ČR atd.;
interní výzkumné projekty Aktualizace vzdělávacích
potřeb studentů ICV MENDELU v Brně vzhledem
k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe, Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce.

Významné akce

Mezinárodní vědecká konference celoživotního
vzdělávání ICOLLE
Od roku 2009 pořádá vysokoškolský ústav každoročně
mezinárodní vědeckou konferenci celoživotního vzdělávání ICOLLE, které se pravidelně účastní významní
odborníci z pedagogické teorie a praxe.
Časopis Lifelong Learning (LLL)
Od roku 2011 vydává VÚ ICV MENDELU nezávislé
recenzované vědecko-odborné periodikum Lifelong
Learning, ve kterém jsou publikovány původní vědecké
práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie,
vynikající studentské práce, zprávy a analytické recenze
vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů), ISSN 1804-526X. Časopis
je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v České republice, do databází
EBSCO a ERIH Plus.
Studentský inkubátor
Přehlídka studentských prací studentů bakalářského
studijního programu Specializace v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku.
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Vysokoškolské vzdělávání
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se zaměřuje na výuku vybraných
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti pedagogických a ekonomicko-technických
oborů.

Studium

Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice
• studijní obor Učitelství odborných předmětů (UOP)
• studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV)
Bakalářský studijní program Technické znalectví
a pojišťovnictví
• studijní obor Technické znalectví a pojišťovnictví (TZP)
Navazující magisterský studijní program Technické
znalectví a expertní inženýrství
• studijní obor Technické znalectví a expertní inženýrství
(TZEI).

Charakteristika studijních oborů

Studijní obor Učitelství odborných předmětů umožňuje
získat pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti učitelství odborných předmětů středních
škol zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických,
informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských,
zahradnických, případně veterinárních oborů. Bakalářský studijní obor UOP připravuje absolventy odborných
magisterských studijních programů k výuce odborných
předmětů na středních odborných školách. Jeho absolventi zmíněným studiem získávají plnohodnotné pedagogické vzdělání potřebné k vykonávání středoškolské
učitelské profese.

riální úrovně použití strojů a zařízení. Absolventi se pak
mohou uplatnit jako odborníci technických a analytických činností, v oblasti posuzování technického stavu
a hodnoty, oceňování movitého majetku při poskytování
finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva,
zastavení majetku, oceňování majetku z důvodu jeho
pojištění. Dále mohou působit na pozicích odhadců,
expertů finančních ústavů, pojišťoven, leasingových
a makléřských společností, technických a úvěrových
útvarů bank a finančních institucí, při poskytování poradenské, expertní a znalecké činnosti v oblasti státní
správy a samosprávy.
Studijní obor Technické znalectví a expertní
inženýrství připravuje absolventy pro výkon expertní
činnosti a činnosti technických a analytických pracovníků
a auditorů pro oblast posuzování technického stavu,
technické hodnoty a oceňování movitého majetku
při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu
vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění majetku
z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti
likvidátora nebo samostatného likvidátora pojistných
událostí. Další oblastí uplatnění absolventů je výkon
činnosti interních auditorů technické a environmentální
bezpečnosti výrobků a provozovaných výrobních strojů
a strojních zařízení.

Studijní obor Učitelství praktického vyučování
a odborného výcviku je zaměřen na získání pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti
praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních,
ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských,
krajinářských, zahradnických, případně veterinárních
oborů. Studiem bakalářského studijního oboru UPVOV
získávají absolventi středních odborných škol pedagogickou kvalifikaci k vedení praktického vyučování
a odborného výcviku na středních odborných školách.
Studijní obor Technické znalectví a pojišťovnictví je
vhodný pro absolventy středních škol s maturitou, kteří
podobně jako pracovníci z praxe chtějí získat odborné
kompetence pro oceňování technických prostředků
a likvidaci pojistných událostí a profesně působit na
pozicích, souvisejících s posuzováním finanční a mate-
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Další vzdělávání
Oddělení dalšího odborného vzdělávání ICV MENDELU připravuje pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti pestrou škálu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů. Nabídka zahrnuje akreditované i neakreditované kurzy
s variabilní délkou, a to od jednodenních kurzů až po dvouleté vzdělávací programy. Témata a zaměření kurzů často
obměňujeme, především s ohledem na poptávku zákazníků a na aktuální situaci na trhu. Vzhledem k všestrannému
zaměření fakult Mendelovy univerzity jsme také schopni připravit a zorganizovat vzdělávací kurzy na míru, dle přání
zákazníků. Při přípravě kurzů a vytváření vzdělávacích programů úzce spolupracujeme nejen s akademickými pracovníky MENDELU, ale také s odborníky z praxe. Kurzy a semináře probíhají v příjemném a moderním prostředí.

Zaměření kurzů dalšího vzdělávání
• Kurzy pro pedagogy a lektory – např.
Učitelství odborných předmětů, Učitelství
praktického vyučování a odborného výcviku,
Rozšiřující studium předmětu Písemná
a elektronická komunikace, Pedagog volného
času, Rekvalifikační kurz Lektor dalšího
vzdělávání.

• Kurzy v oblasti potravinářství zemědělství
a lesnictví – např. Výroba a zrání sýrů, Zpracování masa a výroba masných výrobků, Kurz
pro výkon obecných zemědělských činností,
Specializační studium Rostlinolékařství, kurzy
Arboristiky.

• Ekonomické a manažerské kurzy – např.
Projektové řízení, Oceňování podniku, Finanční gramotnost, Základy finančního řízení.
• Technické a ostatní kurzy – např. Technické znalectví a likvidace pojistných událostí,
Úvod do zeměměřičství, Katastr nemovitostí
a Občanský zákoník.
• IT kurzy – např. Microsoft Excel, Adobe Photoshop pro začátečníky, Powerpoint, Adobe
Premiere a další.
• Kurzy osobnostního rozvoje (soft skills) –
např. Rétorika a veřejné vystupování, Efektivní
učení, Jak se snadno učit jazyky.
• Jazykové kurzy – Čeština pro cizince, Angličtina, Němčina, Španělština, Ruština, Francouzština (ve více úrovních).
• Zájmové kurzy – např. Design interiéru,
Výroba kosmetických produktů, Základy
sommelierství, Základy vinařství a vinohradnictví.
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Seniorské vzdělávání
Ve vyspělých zemích se prodlužuje věk a stoupá počet občanů v seniorském věku. Univerzity chápou vzdělávací činnost jako kontinuální proces a nabízejí různé typy přednáškových cyklů a kurzů, jejichž smyslem je poskytovat vzdělávání během celého života. Prostředí univerzit se otevírá co nejširší veřejnosti, popularizují se nové vědecké objevy
a technologie.
Univerzita třetího věku ICV MENDELU flexibilně reaguje na potřeby a požadavky seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem starších lidí smysluplně trávit svůj
čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa vědy
a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe,
vytváří a podporuje primární cíl všech Univerzit třetího
věku (U3V) v České republice.
První ročník seniorského vzdělávání s programem „Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí“ byl na Mendelově univerzitě v Brně otevřen již v roce 2003. Od té doby
studium na naší Univerzitě třetího věku absolvovalo už
více než 1 500 posluchačů.

Studium

V průběhu základního tříletého studia U3V na Mendelově univerzitě v Brně navštěvují studenti každý týden
přednášky, které jsou zaměřeny na témata konkrétního
výukového bloku, jako např. Ekonomické změny společnosti, Kvalita potravin, Zdraví a výživa, Moderní trendy
v pěstování ovoce a zeleniny, Zdraví lesů ČR a další.
Odbornost, aktuálnost a zajímavost přednášek garantují
nejlepší odborníci a pedagogové ze všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty,
Zahradnické fakulty a Fakulty regionálního rozvoje
a mezinárodních studií.

Jeho posláním je, ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání, zajišťování mimopřednáškové činnosti
pro posluchače U3V jako jsou:
• organizování vzdělávacích, poznávacích a kulturních
akcí,
• návštěvy výstav, seminářů, zájezdů a exkurzí.

Pobočky Univerzity třetího věku

Zájem seniorů užívat si aktivně života není omezen
pouze na město Brno a jeho okolí, ale pronikl také do
menších měst. Tam postupně vznikaly naše pobočky,
mezi něž v současné době patří:
• Bruntál (při Obchodní akademii a Střední škole zemědělské v Bruntále),
• Lednice (při Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně),
• Kyjov (při Klvaňově gymnáziu a Střední zdravotnické
škole Kyjov),
• Rožnov p. Radhoštěm (při Střední škole zemědělské
a přírodovědné v Rožnově p. Radhoštěm) – výuka
bude zahájena v září 2016.

Po slavnostním vyřazení posluchačů, tedy úspěšném
ukončení tříletého studia základního cyklu, se mohou
absolventi dále vzdělávat v jednoletých nástavbových
programech Člověk, zvíře a životní prostředí nebo
Zahrada a zdraví.

Semestrální kurzy

Ke komplexnosti vzdělání slouží velmi oblíbené semestrální kurzy jako např. Angličtina, Láska k moudrosti,
Principy výživy, Digitální fotografie, Základy práce na
PC, Pilates, Orientální tanec, Kreslení apod.

Klub Univerzity třetího věku

V roce 2005 založili posluchači Univerzity třetího věku
na Mendelově univerzitě v Brně KLUB U3V. Jeho cílem
je soustředit aktivní posluchače U3V a vytvořit jim tvůrčí
prostředí pro realizaci podnětů a zájmů, souvisejících
přímo i nepřímo s výukou.
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Poradenské služby pro studenty a zaměstnance
Poradenské centrum ICV MENDELU zajišťuje podporu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami a služby
psychologického, studijního, kariérního a sociálně právního poradenství studentům, uchazečům o studium i zaměstnancům všech fakult Mendelovy univerzity v Brně. Služby studentům, uchazečům o studium a absolventům v prvním roce
po ukončení studia jsou poskytovány bezplatně. Služby může využívat i široká veřejnost, a to za úplatu.

Kariérové poradenství

V oblasti kariérového poradenství pořádáme semináře,
ve kterých se studenti dozví, jak správně napsat životopis,
motivační dopis nebo si nanečisto vyzkouší přijímací
pohovor. Organizujeme rovněž modelové Assessment
centrum či Development centrum. Poradenská práce
také zahrnuje koučování či individuální konzultace
při volbě povolání, plánování a řízení kariéry, řešení
překážek při uskutečnění volby povolání či poradenství
při hledání zaměstnání. Do oblasti kariérního poradenství
spadá i spolupráce s různými subjekty zajišťujícími praxe
a stáže studentů ve firmách, prezentace zaměstnavatelů,
odborníků z praxe a řada dalších aktivit.

Veletrh JobChallenge

Poradenské centrum ICV MENDELU úzce spolupracuje
s poradenskými pracovišti dalších brněnských vysokých škol, konkrétně Kariérním centrem Masarykovy
univerzity a Poradenským centrem Vysokého učení
technického v Brně, se kterými tradičně realizuje jeden
z největších veletrhů práce pro studenty a absolventy
vysokých škol JobChallenge. V rámci realizovaných projektů spolupracuje také s poradenskými zařízeními dalších vysokých škol v České republice, což přináší cenné
sdílení zkušeností a poznatků.

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství na Mendelově univerzitě
v Brně je realizováno od roku 2008 a úzce souvisí se studijním poradenstvím. Psychologické poradenské služby
pomáhají klientům překonat jejich obtíže spojené se studiem, jako jsou poruchy soustředění, zvládání stresu ve
zkouškových situacích, odkládání studijních povinností,
souběh studijních a pracovních nároků apod.; problémy
spojené s duševním zdravím (úzkostné stavy, depresivní
poruchy, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek apod.) i osobní, rodinné a partnerské problémy.

Studenti se specifickými potřebami

Zvláštní pozornost je věnována studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, tj. s poruchami učení,
s psychickými potížemi či jiným hendikepem např. sluchovým, zrakovým, pohybovým a jiným. Systém podpory
studentů na MENDELU poskytuje každému studentovi
a uchazeči o studium se specifickými vzdělávacími
potřebami v maximální možné míře takovou službu
nebo úpravu studia a studijního prostředí, která umožní
důsledky postižení projevující se při studiu kompenzovat.

Semináře a tréninky měkkých
dovedností

Podstatná část služeb se soustředí také na semináře
a tréninky měkkých dovedností (prezentační a komunikační dovednosti, týmová práce, time management,
efektivní učení apod.) a rozvojové aktivity vedoucí ke
zvýšení konkurenceschopnosti budoucích absolventů
a ke zvýšení jejich připravenosti na trh práce – projekt
ODSTARTUJ.
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Školicí a konferenční prostory

Náš tým, kontakty

Výuka, kurzy, semináře či konference organizované na Institutu celoživotního vzdělávání probíhají v příjemném prostředí moderních učeben a poslucháren s technickým vybavením jako jsou elektrické projekční plátno, dataprojektor,
ozvučení či interaktivní tabule. ICV disponuje 13 školícími místnostmi s různou kapacitou. Menší učebny jsou určeny
pro výuku ve skupinkách od 6 osob. Větší akce, např. semináře nebo konference pro až 110 osob, se konají v konferenčních místnostech nebo posluchárnách. Školicí a konferenční prostory ICV si mohou zájemci rovněž pronajmout.
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Vedení vysokoškolského ústavu
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka
Telefon: 545 135 220
E-mail: dlinhart@mendelu.cz

Oddělení dalšího odborného vzdělávání
Ing. Šárka Moravcová, vedoucí oddělení
Telefon: 545 135 207
E-mail: sarka.moravcova@mendelu.cz

Oddělení sociálních věd
Ing. Lenka Danielová, Ph.D., vedoucí oddělení
Telefon: 545 135 201
E-mail: lenka.danielova@mendelu.cz

Oddělení vzdělávání seniorů
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, vedoucí oddělení
Telefon: 545 135 217
E-mail: lenka.kamanova@mendelu.cz

Oddělení expertního inženýrství
Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D., vedoucí oddělení
Telefon: 545 135 240
E-mail: expert.icv@mendelu.cz

Poradenské centrum
Mgr. Alena Krejčí, DiS., vedoucí oddělení
Telefon: 545 135 227
E-mail: pcentrum@mendelu.cz
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TĚŠÍME SE
NA VÁS!

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, 613 00 Brno
Telefon +420 545 135 209
E-mail czv@mendelu.cz
www.icv.mendelu.cz

