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Název fakulty:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
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Používaná zkratka: FRRMS MENDELU
Adresa:

Budova Z, třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) se etablovala jako v pořadí
pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Její zaloţení reflektovalo narůstající význam
sociálně ekonomického vývoje regionů pro vyváţený rozvoj Evropy i jednotlivých států
Evropské unie, akcentovalo rozvoj regionů z hlediska role a významu lidského potenciálu,
zejména jeho vysokoškolsky vzdělaných odborníků a zohlednilo také společenskou potřebu
výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí.
Fakulta vznikla registrací změny Statutu MZLU v Brně dne 17. března 2008. Pracovníci byli
na fakultu přijati v rámci výběrového řízení k 1. září 2008, první studenti začali studovat od
zimního semestru akademického roku 2008/2009.
Na pracovištích fakulty byl v roce 2010 dále rozvíjen systematický výzkum procesů
globalizace a regionalizace obecně, jejich projevů a dynamice v sociálně ekonomických
souvislostech regionální diferenciace, jakoţ i priorit a předpokladů řešení v koncepcích
hospodářského rozvoje. Tento výzkum byl mj. i východiskem pro formování a zaměření
studijních programů a profilaci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Organizační schéma FRRMS

1.1

Organizační strukturu fakulty tvořilo v roce 2010 sedm odborných ústavů a děkanát:


Ústav regionální a podnikové ekonomiky



Ústav sociálního rozvoje



Ústav demografie a aplikované statistiky



Ústav teritoriálních studií



Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy



Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
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Ústav jazykových a kulturních studií



Děkanát FRRMS

V roce 2010 pokračovalo postupné doplňování pracovníků fakulty na základě veřejného
výběrového řízení. V čele ústavů stojí vedoucí jmenovaní děkankou fakulty.
Fakulta se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., vnitřními předpisy Mendelovy univerzity v Brně a
vnitřními předpisy fakulty, kterými jsou:


Statut FRRMS, schválený akademickým senátem MENDELU dne 13. 12. 2010



Volební a jednací řád akademického senátu FRRMS, schválený akademickým
senátem MENDELU dne 13. 12. 2010



Jednací řád vědecké rady FRRMS, schválený akademickým senátem MENDELU dne
13. 12. 2010



Disciplinární řád FRRMS, schválený akademickým senátem MENDELU dne 13. 12.
2010

Fakulta se řídí Studijním a zkušebním řádem a Stipendijním řádem MENDELU.

Děkan fakulty

1.2


prof. Ing. Iva Ţivělová, CSc.

Děkanka byla jmenována rektorem MZLU v Brně dne 11. 12. 2008 na funkční období 2008 –
2012.

Proděkani fakulty

1.3

Na funkční období 2008 aţ 2012 byli jmenováni proděkani fakulty:


prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
pro koncepci a rozvoj



prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.
pro zahraniční činnost a informatiku



doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
pro vědeckovýzkumnou činnost a vnější vztahy
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PhDr. Helena Pavlíčková
pro pedagogickou činnost

Akademický senát fakulty

1.4

Akademický senát fakulty pracoval v roce 2010 ve sloţení:
Akademičtí pracovníci


prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc. – předseda senátu



Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D. - místopředseda



Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.



Ing. Renata Hlaváčková, CSc.



Ing. Simona Miškolci, Ph.D.



Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. - tajemník

Studenti


Andrea Suzovičová – místopředsedkyně



Jan Mendel



Jana Rebeca Seehofnerová, od května Jan Brázda

Disciplinární komise fakulty

1.5


PhDr. Helena Pavlíčková - předsedkyně



Jan Brázda – student



prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.



Jan Habrda - student



doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Vědecká rada fakulty

1.6

Vědecká rada fakulty pracovala v roce 2010 ve sloţení:


Interní členové
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.
prof. PhDr. Miroslav Foret. CSc.
prof. Dr. Ing. Libor Grega
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.
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prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
prof. Ing. Milan Palát, CSc.
PhDr. Helena Pavlíčková
Ing. Edita Smělíková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.
prof. Ing. Iva Ţivělová, CSc.


Externí členové
Ing. Petr Bajer, CSc., ředitel Regionální hospodářské komory Brno
Prof. JUDr. Anna Bandlerová, Ph.D., děkanka Fakulty európskych štúdií a
regionálného rozvoja SPU v Nitre
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D., děkan Fakulty ekonomiky a manaţmentu, SPU
Nitra
Ing. Petr Blíţkovský, Ph.D., ředitel odboru pro ekonomiku a regionální politiku,
sekretariát Rady EU
prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty, Jihočeská
univerzita České Budějovice
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D., vedoucí Katedry logistiky, Fakulta ekonomiky a
managementu, Univerzita obrany Brno
prof. Ing. František Kuzma, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomiky, Fakulta ekonomiky a
manaţmentu, SPU Nitra
doc. Ing Pavel Máchal, CSc., ředitel Institutu celoţivotního vzdělávání MENDELU
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., děkan Provozně ekonomické fakulty, Česká
zemědělská univerzita Praha
Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Potravinářské komory ČR
Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR
Dr. Ing. Marie Zezulková, vedoucí Kanceláře strategie města Brna, Magistrát města
Brna
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1.7

Zastoupení FRRMS v národních a mezinárodních organizacích:

Tabulka 1 Přehled členství pracovníků FRRMS v mezinárodních a profesních
organizacích
Organizace
Česká akademie
zemědělských věd (ČAZV)
Rada České akademie
zemědělských věd (ČAZV)
Předsednictvo odboru
ekonomiky a řízení ČAZV
Biometrická komise ČAZ
International Association on
Public and Non Profit
Marketing
Strategický tým pro koncepci
a rozvoj venkova při MZe
Evropská asociace agrárních
ekonomů
Ekonomická komise Agrární
komory
Správní rada Institutu pro
vzdělávání v zemědělství
Zemědělského svazu ČR
Česká geografická společnost
(ČGS)
Česká společnost
ekonomická
Institut pro veřejné zakázky
Člen komise vědecké
grantové agentury MŠ SR a
SAV
Přípravný výbor mezinárodní
vědecké konference ICABR
The American Institute for
Central European Legal
Studies
Information and
Organization Center for the
Research on the Public
Finances and Tax Law in the
CEECs
European Association of
Agricultural Economists
(EAAE)
Redakční rada časopisu

Stát
ČR
ČR
ČR
ČR
Španělsko
ČR

Status
prof. Bečvářová, prof. Grega,
prof. Palát, prof. Minařík
prof.Vinohradský,
prof. Bečvářová
prof. Bečvářová
prof. Dufek, prof. Palát
prof. Foret – řídící výbor
prof. Bečvářová

ČR

prof. Bečvářová

ČR

prof. Bečvářová

ČR

prof. Bečvářová

ČR

Mgr. Konečný, RNDr. Ruda

ČR

Ing. Plaga

ČR

Mgr. Pomazalová

SR

prof. Bečvářová

ČR, Thailand

prof. Grega

USA

Ing. Sabolovič

Polsko

Ing. Sabolovič

prof. Bečvářová
Ing. Zdráhal
ČR
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Ing. Tamáš

MENDEL GREEN
Redakční rada Acta
Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae
Brunensis
Redakční rada Folia
Universitatis
Redakční rada Zemědělské
ekonomiky
Redakční rada Public
Marketing Idea
Law Review
Journal of Regional
Development
Annals of the Konstantin
Brancusi University from
Targu Jiu, Drept Si
Socieatate
International Review on
Public and Non Profit
Marketing
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ČR

ČR
ČR

prof. Ţivělová
prof. Ţivělová
prof. Hubík
Prof. Foret

USA

Ing. Sabolovič

ČR

Ing. Sabolovič

Rumunsko

Ing. Sabolovič

prof. Foret

Zastoupení žen v akademických orgánech

Vedení fakulty: 3 ţeny (děkanka, proděkanka pro studijní činnost, proděkanka pro koncepci
a rozvoj)
Akademický senát fakulty: 5 ţen
Vědecká rada fakulty: 7 ţen

2.

Kvalita a excelence akademických činností

2.1

Studijní nabídka FRRMS

Studijní nabídka akreditovaných bakalářských studijních programů je stejná jako v předešlém
roce, tzn. FRRMS v tuto chvíli nabízí čtyři bakalářské studijní programy.
Studijní program B 6214 Regionální rozvoj se studijním oborem Regionální rozvoj, B 6214
Regional Development se studijním oborem Regional Development, vyučovaný v jazyce
anglickém. V obou studijních programech mají studenti moţnost výběru specializace buď do
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oblasti podnikání nebo do oblasti veřejné správy. Studenti v uvedených studijních programech
studují od zimního semestru akademického roku 2008/2009.
Studijní program B 6702 Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní
rozvojová studia, B 6702 International Territorial Studies se studijním oborem International
Development Studies, vyučovaný v jazyce anglickém. V obou studijních programech mají
studenti moţnost výběru specializace buď do oblasti globálního rozvoje nebo do oblasti
hospodářského rozvoje tropů a subtropů. Studenti v uvedených studijních programech studují
od zimního semestru akademického roku 2009/2010.
Pracovníci FRRMS garantují a zabezpečují i výuku předmětů na ostatních fakultách
MENDELU. Podílí se i na výuce zabezpečované Institutem celoţivotního vzdělávání, a to jak
v rámci specializovaných kurzů, tak v rámci výuky probíhající na Univerzitě třetího věku.

Tabulka 2a Přehled akreditovaných studijních programů FRRMS
Skupiny akreditovaných
studijních programů
Společenské vědy, nauky
a sluţby
Ekonomie
Celkem

bak.
P
2

K

Studijní programy
mag.
mag.
navazující
P
K
P
K

dokt.

Celkem
stud.prog
2

2
4

2
4

Tabulka 2c Přehled studijních programů FRRMS akreditovaných v cizím jazyce

Skupiny akreditovaných
studijních programů

bak.
P

Společenské vědy, nauky
a sluţby
Ekonomie
Celkem

K

Studijní programy
mag.
mag.
navazující
P
K
P
K

dokt.

Celkem
stud.prog.

1

1

1
2

1
2
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Zájem o studium na FRRMS

2.2

Přijímací zkoušky do všech akreditovaných studijních programů na fakultě se uskutečnily ve
dnech 1. - 4. 6.2010.
Údaje o přijímací řízení uvádí následující tabulka 3.

Tabulka 3 Zájem uchazečů o studium na FRRMS

1)
2)
3)
4)
5)

2.3

Přijatých4

Zapsaných5

2060

1688

1082

531

371

846

671

453

125

79

1214

1017

629

406

292

2

Přijetí3

Celkem
Společenské vědy, nauky a
sluţby (MTS, MTSA)
Ekonomie (BRR, BRRA)

Přihlášených

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Podaných
přihlášek1

Celkem

Počet všech přihlášek, které fakulta obdrţela.
Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení.
Počet všech kladně vyřízených přihlášek - počet uchazečů, kteří splnili přijímací zkoušky.
Počet přijatých uchazečů. Ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí.
Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu.

Studenti v akreditovaných studijních programech

Počty studujících v akreditovaných studijních programech k 31. 10. 2010 jsou uvedeny
v následující tabulce 4.
Tabulka 4 Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech FRRMS
Studenti ve studijním programu
Skupiny akreditovaných
mag.
Celkem
studijních programů
bak.
mag.
navazující dokt.
studentů
P
K P
K
P
K
P
K
Společenské vědy, nauky a
sluţby (MTS, MTSA)
127
127
Ekonomie (BRR, BRRA)
780
780
Celkem
907
907

2.4

Využívání kreditového systému

Fakulta se v akademickém roce 2010 aktivně zapojila do tvorby a procesu implementace
kreditového systému vycházejícího z evropského systému transferu kreditů (ECTS). Jeho
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zavedení umoţňuje studentům účastnit se studijních pobytů na zahraničních partnerských
univerzitách s plným uznáním všech ECTS kreditů získaných během studia v zahraničí.
Na fakultě byly v rámci procesu implementace ECTS v roce 2010 vytvořeny nezbytné
předpoklady pro plné zavedení tohoto systému. Jednalo se především o stanovení
všeobecných a oborově specifických kompetencí jednotlivých předmětů programovými
radami a dále garanti předmětů kvantifikovali celkovou studijní zátěţ kaţdého předmětu do
podoby počtu hodin zátěţe studenta. Tyto údaje byly konfrontovány posléze s názory
studentů, kteří ve svých evaluačních dotaznících měli z vlastní zkušenosti zhodnotit celkovou
studijní zátěţ při absolvování předmětů.
V neposlední řadě byly rovněţ programovými radami vytvořeny tzv. jádrové kompetence
kaţdého studijního programu, které budou tvořit profil absolventa a budou obsaţeny
v Dodatku k diplomu (Diploma Supplement).
V roce 2010 se podařilo vytvořit na fakultě u všech vyučovaných předmětů tzv. ECTS sylaby,
obsahující všechny výše zmíněné atributy.

2.5

Odborná spolupráce fakulty

Akademičtí pracovníci FRRMS mají jiţ historickou spolupráci v různých aplikačních
oblastech s praxí. Jedná se o spolupráci při řešení projektů, přednáškové činnosti, ale také i
v oblasti poradenských aktivit. Konkrétní spolupráci uvádíme v následujících bodech.
-

Krajský úřad Brno – spolupráce v oblasti analýzy kvality ţivota v regionech z pohledu
přírodních, sociálních a kulturních a environmentálních zdrojů, analýz ekonomické
výkonnosti regionů, demografických a statistických analýz.

-

EUNIS.CZ vytváří prostor pro výměnu informací v oblasti Univerzitního informačního
systému a efektivních podmínek licenčních řešení.

-

Společnost pro moderní zemědělství, Společnost Fair Trade, Svaz podnikatelů
zemědělství – poradenská a přednášková činnost.

-

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. se sídlem Rapotíně – spolupráce při řešení OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Projekt reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0157 Rozvoj
lidských zdrojů.

-

Agrární komora ČR – spolupráce při zpracování návrhů souvisejících s agrární politikou
a při analýzách českého zemědělství, přednášková činnost.

-

Zemědělský svaz ČR – spolupráce při analýzách zemědělských podniků.
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UZEI Praha – spolupráce v oblasti oponentních řízení výzkumných projektů a v přípravě

-

priorit excelentního zemědělského výzkumu.
FRMS s ohledem na své základní poslání v oblasti regionálního rozvoje a mezinárodních
studií spolupracuje s externími partnery v regionech zejména ČR. Spolupráce ve vazbě na
řešené projekty je zaměřena na níţe uvedené instituce a společnosti:
Regionální poradenská agentura Brno – spolupráce v oblasti poradenství a přednáškové

-

činnosti.
Regionální hospodářská komora Brno – spolupráce při řešení OP Vzdělávání pro

-

konkurenceschopnost: CZ.1.07, Vzdělávání pro praxi - Rozvoj spolupráce mezi MZLU
v Brně a podnikatelskou a veřejnou sférou.
MAS Pošumaví – spolupráce v oblasti rozvoje obcí a mikroregionů spadajících do MAS

-

( Projekt MMR č.WD-57-07-1 Moţnosti řešení disparit mezi regiony).
Region Podluţí – spolupráce v oblasti rozvoje obcí mikroregionu

-

( Projekt MMR č.WD-57-07-1 Moţnosti řešení disparit mezi regiony).
Mikroregion Hranicko – spolupráce v oblasti rozvoje obcí mikroregionu

-

( Projekt MMR č.WD-57-07-1 Moţnosti řešení disparit mezi regiony).
Pracovníci fakulty na poţádání poskytují poradenskou a školící činnost zájemcům
z podnikatelské praxe.

Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků

2.6

Tabulka 7a Akademičtí pracovníci FRRMS – přepočtené počty

Celkem
38,7

Akademičtí pracovníci
odborní
profesoři docenti
asistenti
asistenti
7,0
2,2
12,2
17,3

Vědečtí pracovníci
lektoři
0

1,9

Tabulka 7b Akademičtí pracovníci FRRMS – fyzické počty

Celkem
50

Akademičtí pracovníci
odborní
profesoři docenti
asistenti
asistenti
17
22
8
3

11

Vědečtí pracovníci
lektoři
0

3

Tabulka 7c Věková struktura akademických pracovníků FRRMS
Věk

profesoři
celkem

do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
nad 70 let
Celkem

Akademičtí pracovníci
docenti
odb. asist. Asistenti

ţeny

celkem

ţeny

celkem

ţeny

celkem

1
11
1
3
1

7
1
2
1

4
8
4
4
2

2
5
3
4
1

17

11

22

15

1
1
2
7

2

8

2

3

Lektoři

ţeny Celkem Ţeny

Vědečtí
pracovníci
celkem

ţeny

1
2
3

Tabulka 7d Přehled o počtu akademických pracovníků FRRMS
Personální
zabezpečení
Rozsahy
úvazků akad.
Pracovníků
do 30 %
do 50 %
do 70 %
do 100 %

celkem

5
12
3
30

prof.

doc.

1
2
6

2

ost.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

5
11
1
22

7
3
18

2.7 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti
Vědeckovýzkumná činnost fakulty je zaměřena na řešení sociálních a demografických
aspektů rozvoje venkova a rurálních oblastí i průmyslových regionů a dále do oblasti
ekonomiky podniků zejména v zemědělství a v potravinářském průmyslu. Výzkumné aktivity
jsou

rovněţ soustředěny na oblasti agrární a regionální politiky. Výzkumná činnost je

garantována řešiteli z FRRMS, kteří dlouhodobě a aktivně na Mendelově univerzitě v Brně
přispívají k teoreticko-metodologickému rozvoji vědních oborů i v rámci praktických
aplikací. Tento okruh činností fakulty v současných, dynamicky se měnících podmínkách
sociálně-ekonomického prostředí na národní, mezinárodní, ale i regionální úrovni, má
pozitivní odezvu. Současně jsou ve výzkumu aktivně zapojeni i mladí členové jednotlivých
pracovišť fakulty, a to v roce 2010 v rámci výzkumných projektů uvedených tabulce 8.
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Tabulka 8

Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích
aktivit FRRMS

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších
tvůrčích aktivit

Zdroj

Výzkumný záměr MSM 62156-48904 Česká ekonomika v procesech
integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru sluţeb v
nových podmínkách evropského integrovaného trhu, kde je fakulta
nositelem dvou z pěti tématických směrů, a to:
tématického směru 04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování
segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí
v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky
tématického směru 05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale
udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální
politiky

C

Finanční
podpora

6 810 tis. Kč

Spoluřešení projektu GAČR, 404/10/0581 Migrace a rozvoj -

ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou
zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou

B

156 tis. Kč

Spoluřešení projektu GAČR, 103/07/0676 Extrémní srážkové scénáře
pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky únosného a ekologicky
šetrného návrhu stokových sítí

B

73 tis. Kč

Projekt GAČR, č. 402/09/1365: Metodologické přístupy k ekonomické
analýze podniku

B

384 tis. Kč

Projekt MMR, č. proj. 2203 MR 170 012 Možnosti řešení disparit mezi
regiony

C

1389 tis. Kč

Spoluřešení projektu Mze-NAZV: QH91051 Efektivní pěstební
technologie obilovin

C

6 tis. Kč

Projekt CZ 0046 – FM EHP a Norska: grant poskytovaný Národním
vzdělávacím fondem, o.p.s. z Fondu pro podporu výzkumu na realizaci
subprojektu s názvem: “Utilizing legume-cereal intercropping to
increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on
organic farms in the Czech Republic” („subprojekt“), evidenční číslo
A/CZ0046/1/0024, koordinátor projektu Bioinstitut, o.p.s.

A

6.165,00 €

Duo - Thailand Fellowship Program, název spolupracující instituce
v zahraničí: KASETSART Bankog, Thajsko

A

5.000,00 €

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou pracovníky fakulty pravidelně publikovány ve
vědeckých časopisech, ve sbornících z konferencí na národní i mezinárodní úrovni, kde jsou
příslušnými pracovníky i prezentovány.
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Zaměření jednotlivých ústavů fakulty:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
V oblasti výzkumu se pracovníci Ústavu regionální a podnikové ekonomiky zaměřují
především na otázky regionální ekonomiky a politiky, hodnocení udrţitelnosti regionálního
rozvoje, globální konkurenceschopnosti regionů, regionální konvergenci, ekonomiku
vyuţívání přírodních zdrojů, konkurenceschopnost zemědělství v rámci potravinových
vertikál, posuzování efektivnosti hospodaření zemědělských podniků s tradičními a
ekologickými systémy hospodaření, ekonomiku zpracování a podmínky realizace produktů
ekologického zemědělství, analýzy multifunkčního zemědělství a analýzy spotřebitelského
chování na trhu s potravinářskými produkty, mimoprodukční přínosy zemědělství, ekonomiku
rozvojového světa, rozvoj agrobyznysu a jeho vliv na formování konkurenceschopnosti
venkovských regionů, podnikovou a odvětvovou ekonomiku, ekonomické analýzy podniku i
na evaluaci účinnosti politických nástrojů.
Výsledky této vědecko-výzkumné činnosti jsou kontinuálně přenášeny do vzdělávacího
procesu v celé řadě předmětů zaměřených do oblasti podnikové ekonomiky a finančního
řízení podniků, odvětvové ekonomiky, neziskové sféry, zemědělské, regionální a
environmentální ekonomiky a politiky.
Ústav sociálního rozvoje
Pracovníci ústavu se zaměřují ve své vědeckovýzkumné činnosti zejména na sociálněpsychologické aspekty rozvoje regionů; psychologické aspekty, které jakýmkoliv způsobem
determinují efektivnost fungování firmy, instituce, regionu (od komunikace přes management,
formy vzdělávání apod.), na sociální sítě a jejich inovativní potenciál ve znalostní ekonomice,
na prostorové uspořádání; média a region, změny interpersonální komunikace způsobené
extenzivním

pouţíváním

nových

elektronických

komunikačních

prostředků,

na

meziskupinové postoje, meziskupinový kontakt, národní stereotypy, lingvistickou abstrakci,
mezinárodní politiku, sociologii politiky a problémy bezpečnosti, zvláště pak ve třetím světě.
V oblasti výzkumu se pracovníci ústavu podílejí i na řešení výzkumného záměru fakulty a na
řešení grantového projektu MMR ČR Regionální disparity. Kaţdoročně participují pracovníci
ústavu individuálně a dílčím způsobem na dalších výzkumných projektech jiných pracovišť.
Ústav demografie a aplikované statistiky
V oblasti výzkumu se pracovníci ústavu zaměřují na analýzy demografického vývoje ČR,
důsledky zpoţdění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí
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u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických
podmínek regionů ČR, na zdravotní stav, úmrtnost a střední délku ţivota obyvatelstva
v regionálních podmínkách, na teoretická a metodologická východiska kvantifikace
regionálního rozvoje, komparaci regionů, studium konvergenčních a divergenčních tendencí a
disparit, na praktické aplikace získaných poznatků na podmínky regionů ČR, EU a ostatního
světa, na aplikaci statistických metod při vyhodnocování empirických dat ve spolupráci
s ostatními pracovišti fakulty, univerzity a dalšími spolupracujícími subjekty při provádění a
vyhodnocování dotazníkových šetření orientovaných do hospodářské a sociální problematiky.
S tímto zaměřením se pracovníci ústavu podílejí na řešení výzkumných úkolů a projektů
ústící ve společné publikace.
Ústav teritoriálních studií
Pracovníci Ústavu teritoriálních studií se ve své vědeckovýzkumné činnosti zaměřují zejména
na problematiku globálních komoditních řetězců a potravinových sítí: pozici rozvojových
zemí ve světovém obchodě, analýzy a kvantifikaci trţní síly na jednotlivých stupních
potravinových vertikál, zejména ve vztahu k pozici zemí třetího světa jako poskytovatelů
primárních zemědělských surovin, na problematiku teritoriálních studií a mezinárodních
vztahů: zaměření na oblast subsaharské Afriky, Latinské Ameriky, J a JV Asie, Ruska, na
efektivnost rozvojových intervencí: analýzu a komparaci efektivnosti rozvojových strategií v
ekonomicky a sociálně chudých regionech, evaluaci efektivnosti rozvojové spolupráce,
problematiku mezinárodní migrace ve vztahu k rozvoji a vztahy mezi environmentálními
změnami a migračními procesy: migrace obyvatel související s environmentálními změnami,
včetně změny klimatu, na vztah mezi člověkem a krajinou – antropický vliv na krajinu,
hodnocení funkce lesů, moţnosti obnovy krajiny, na energetické zdroje a energetickou
bezpečnost: energetický mix jednotlivých regionů Evropské unie, nové technologie pro
výrobu energie.
Pracovníci ústavu se rovněţ podílejí na výzkumných úkolech řešených jinými pracovišti
FRRMS, zejména na řešení výzkumného záměru fakulty.
Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy
Pracovníci ústavu se ve své výzkumné práci zaměřují zejména na problematiku marketingu
místního rozvoje a cestovního ruchu, na vývoj nákupního chování a chování spotřebitelů
obecně, na vyuţití marketingových nástrojů, především marketingového výzkumu a
marketingové komunikace, na vypracování souboru dovedností, poznatků a vhodných
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postupů multifunkčního podnikání v České republice, na aplikaci GIS v regionálním rozvoji,
problematiku dopravy, cestovního ruchu a landuse.
Poznatky získané při řešení výzkumných úkolů aplikují pracovníci ústavu ve výuce předmětů
zaměřených do oblasti marketingu, managementu a cestovního ruchu, kde zdůrazňují
specifika regionálního rozvoje s důrazem na cestovní ruch jako důleţitý prostředek místního
regionálního rozvoje.

2.8

Materiální, technické a informační zajištění, informační zdroje

Systematickou činnost FRRMS z hlediska předpokladů pro naplňování koncepce univerzity
v oblasti

komplexní

nabídky studijních

programů

orientovaných

na

problematiku

regionálního rozvoje a mezinárodní teritoriální studia významně podpořilo přestěhování
fakulty a zahájení výuky v budově, která se 31. 7. 2010 stala součástí komplexu MENDELU.
Úspěšné zahájení nového akademického roku 2010/2011 jiţ v těchto prostorách a s tím
související potřeba zabezpečení výuky studentů, vyţadovaly zpracovat nejen podrobné
přehledy o potřebě, struktuře a nezbytném vybavení odpovídajících výukových prostor pro
FRRMS, kontrolu stávajících prostor nového objektu pořizovaného univerzitou z hlediska
vyuţitelnosti pro účely výuky a další aktivity FRRMS, ale i vytvoření podmínek z hlediska
vyuţití odpovídajících informačních a komunikačních technologií. K naplnění těchto potřeb
v dané etapě významně přispělo řešení a prostředky rozvojového projektu umoţňující
přípravu prostor počítačových učeben vybudováním kompletní infrastruktury, nákup a
instalace počítačů a potřebné audiovizuální techniky v nových výukových prostorách
MENDELU s širokým spektrem vyuţitelnosti a jejich připojení na stávající infrastrukturu v
rámci univerzity.
Významný pokrok byl dosaţen i v systematickém budování textové studijní báze umoţňující
přístup k nejnovějším poznatkům v oblastech souvisejících s problematikou regionálního
rozvoje v národním i globálním kontextu. V roce 2010 bylo pro tyto účely pořízeno celkem
643 titulů (1 151 exemplářů) knih a 16 časopisů. Z toho více neţ polovinu tvoří cizojazyčná
literatura. Na celkové částce 590 tis. Kč věnované nákupu literatury, se více neţ třetinou
podílely prostředky z výzkumné činnosti a dalších aktivit pracovníků fakulty. Studenti i
pracovníci fakulty vyuţívají celouniverzitní zařízení, zabezpečovaná sluţbami Ústavu
vědecko-pedagogických informací a sluţeb. V oblasti elektronických informačních zdrojů je
vyuţíváno informačních databází, zpřístupněných pracovníkům Mendelovy univerzity v Brně
prostřednictvím Ústavu vědecko-pedagogických informací a sluţeb.
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3.

Kvalita a kultura akademického života

3.1

Partnerství a spolupráce

Pracovníci fakulty spolupracují s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem pro místní
rozvoj, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, Agrární komorou ČR, Hospodářskou
komorou ČR, Regionální hospodářskou komorou Brno, Bioinstitutem, o.p.s., Výzkumným
ústavem pro chov skotu, s.r.o. se sídlem Rapotíně, AGRITECem, výzkum, šlechtění a sluţby,
s.r.o. v Šumperku i se Zemědělským svazem ČR.
Velmi úzce spolupracují pracovníci fakulty i s orgány místní správy a samosprávy formou
spolupráce při řešení výzkumných úkolů a na poţádání poskytují poradenskou a školící
činnost zájemcům z podnikatelské praxe a odborných institucí. Akademičtí pracovníci fakulty
spolupracují i s dalšími fakultami mimo MENDELU formou členství ve vědeckých a
akademických radách, ve státních zkušebních komisích, v komisích pro habilitační a
profesorská řízení i formou zpracovávání posudků různých publikací.
Pracovníci fakulty se aktivně zapojili do projektů realizovaných v rámci 4. Osy Leader
Programu rozvoje venkova v oblasti odborného vzdělávání a informační činnosti
spolufinancované EU, kdy byly vyuţity poznatky z výsledků výzkumných aktivit pracovníků
fakulty i v systému poradenství pro praxi. Úspěšně se rovněţ rozvíjí spolupráce s místními
akčními skupinami (MAS) a dalšími rozvojovými pracovišti v regionech. Kontakty
s vědeckými komunitami jsou udrţovány cestou konferencí – zejména ICABR (aplikovaný
výzkum v oblasti podnikání) a Region v rozvoji společnosti, organizovaných kaţdoročně
FRRMS.

4.

Internacionalizace

4.1

Strategie FRRMS v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti

V oblasti mezinárodní spolupráce pokračovala fakulta především v identifikaci moţných
partnerských institucí a v navazování nových kontaktů.
Fakulta participovala na výuce češtiny pro cizince na úrovni LEVEL 1 (33 studentů) a
LEVEL 2 (4 studenti). V rámci univerzity zajistila fakulta výuku v předmětech pro celkový
počet 59 přijíţdějících zahraničních studentů.
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V roce 2010 působili na fakultě 3 akademičtí pracovníci ze zahraničí – 1 hostující profesor
z University of Fort Hare, Jihoafrická republika, 1 hostující profesor z University of Ghana,
Ghana a 1 hostující profesor z Kasetsart University of Bangkok, Thajsko.
Do zahraničí vycestovali 2 akademičtí pracovníci (1 pracovník do Thajska, 1 pracovník Nový
Zéland), jejichţ cesty byly zaměřeny jak na studium či výzkum, tak na přednáškovou činnost.
V rámci projektu LLP/ERASMUS vycestovalo 7 pracovníků na výukový pobyt (Itálie,
Irsko, Turecko, Nizozemsko, Španělsko, Slovensko). 5 pracovníků vycestovalo na školení
(Nizozemsko, Německo, Španělsko, Finsko).
V rámci projektu LLP/ERASMUS vycestovalo 11 studentů (Finsko, Německo, Irsko, Francie,
Nizozemsko, Rakousko, Španělsko). Jedna studentka absolvovala v rámci LLP/ERASMUS
praktickou stáţ v Řecku. V akademickém roce 2009/2010 přijala fakulta v rámci
LLP/ERASMUS 3 studenty ze zahraničí (Rumunsko) a v rámci anglického studijního
programu studovali na fakultě 4 samoplátci (Angola, Nepál, Nigerie).
V roce 2010 vyslala fakulta 3 studenty v rámci bilaterálních smluv (Peru, Ghana, JAR). Na
fakultě proběhly v roce 2010 tři návštěvy zahraničních expertů, jejímţ cílem bylo jednání o
rozvoji spolupráce. Jednalo se o 2 experty z University of Limpopo (JAR), 2 experty
z univerzity z HAMK University of Applied Sciences (Finsko) a experta z Faculty of Social
Sciences, Department of Geography and Environment (Israel).

Tabulka 12a

Zapojení FRRMS v programech mezinárodní spolupráce ve
vzdělávání - Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
LLP

Program
Počet
vyslaných
studentů
Počet
přijatých
studentů
Počet
vyslaných
ak.
pracovníků
Počet
přijatých
ak. prac.

Erasmus Comenius

Grundtwig

12
3

12
3
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Leonardo

Jean
Monnet

Erasmus
Mundus

Tabulka 12 b

Ostatní programy

Program

Ceepus

Aktion

Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných akademických
pracovníků
Počet přijatých akademických
pracovníků

Rozvojové
programy MŠMT
3
2
6

Fakulta se systematicky prezentovala v zahraničí prostřednictvím celouniverzitních aktivit,
především na vzdělávacích veletrzích, a to v oblastech, do nichţ směřuje vzdělávací a
výzkumná činnost fakulty: v Jihovýchodní Asii, Africe a Latinské Americe.
Souhrnně je moţno konstatovat, ţe hlavní úkoly internacionalizace aktivit fakulty v nejbliţší
době spočívají:
-

v uzavření smluv o spolupráci v rámci programu LLP/ERASMUS,

-

v rozvoji spolupráce fakulty v prioritních oblastech (jihovýchodní Evropa, Afrika,
Jiţní Amerika, jihovýchodní Asie),

5.

-

v uzavření smluv v rámci dalších mezinárodních vzdělávacích programů,

-

v zapojení do mezinárodních výzkumných projektů,

-

v rozvoji aktivit v rámci konstituce offshore kampusů univerzity v Nigerii a Zambii.

Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách

Vyhodnocení průběhu a výsledků studia v akreditovaných bakalářských studijních
programech v akademickém roce 2009/2010, spolu s reflexí výsledků výzkumné činnosti,
aktivní mezinárodní spolupráce a poznatků excelentního světového výzkumu v předmětné
oblasti garantované fakultou, umoţnilo zpracovat a projednat koncepci zaměření studijních
programů navazujícího magisterského studia garantovaného FRRMS, které byly předloţeny k
akreditaci.
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6.

Rozvoj fakulty

6.1

Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU

Tabulka 13 Zapojení FRRMS do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU

Operační program
(název)

Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

Opatření
(název)

Projekt

Poskytnutá
částka
Poskytnutá
částka
Doba
(v tis. Kč)
(v
tis.
Kč)
realizace
na rok
projektu běžné/kapi2010
tálové
běžné/kapitálové

Rozvoj
spolupráce
Vzdělávání mezi
pro praxi
MENDELU a
podnikatelskou
a veřejnou
sférou

2009 2011

Vzdělávání Rozvoj
pro praxi lidských
zdrojů

2009 2012

Celkem (za každý
operační program)

6759/0

2408/0

838/0

176/0

7597/0

2584/0

FRRMS řešila v roce 2010 dva projekty financované ze strukturálních fondů EU:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: CZ.1.07/2.2.00/07.0179, Vzdělávání pro praxi
- Rozvoj spolupráce mezi MENDELU a podnikatelskou a veřejnou sférou, odpovědný řešitel
prof. Dr. Ing. Libor Grega, finanční prostředky pro rok 2010: 2408 tis. Kč, z toho investice: 0
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Projekt regist. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0157 Rozvoj
lidských zdrojů, řešitel: Ing. Ondřej Kopp, Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. se sídlem v
Rapotíně, odpovědný řešitel za MENDELU: doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., finanční
prostředky pro rok 2010: 176 tis. Kč, z toho investice: 0
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Předloţen k projednání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
byl v roce 2010 projekt:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a
vývoji – Regionální rozvoj venkovských oblastí v podmínkách globalizace a evropeizace –
nové výzvy pro internacionalizaci a inovaci výzkumných aktivit.

6.2

Zapojení do rozvojových programů

V roce 2010 byla FRRMS zapojena do Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy
MŠMT dvěma projekty, a to projektem „Počítačové učebny pro realizaci výuky Fakulty
regionálního rozvoje a mezinárodních studií“ v rámci Programu 1: Rozvoj přístrojového
vybavení a moderních technologií, a projektem „Studie proveditelnosti stavebních úprav
budovy X“ v rámci Programu 3: Příprava projektů do operačních programů.
Cílem projektu Počítačové učebny pro realizaci výuky Fakulty regionálního rozvoje a
mezinárodních studií, odpovědný řešitel prof. Ing. Iva Ţivělová, CSc., celková finanční
podpora 1 342,75 tis. Kč, z toho investice: 342,75 tis Kč, bylo vytvoření předpokladů pro
vyuţití moderních komunikačních technologií v nových výukových prostorách MENDELU
určených pro výuku studentů FRRMS. Jednalo se o vybudování 2 počítačových učeben s
širokým spektrem vyuţitelnosti a jejich připojení na stávající infrastrukturu v rámci
univerzity.
Řešení projektu směřovalo do následujících oblastí:
- příprava prostor učeben pro instalaci počítačů vybudováním kompletní infrastruktury,
- nákup a instalace počítačů a jejich připojení na stávající infrastrukturu MENDELU,
- nákup a instalace potřebné audiovizuální techniky,
- ověření funkčnosti nainstalované techniky ve zkušebním provozu,
- vyuţiti učeben ve výuce.
Přes více neţ půlroční zpoţdění prací na technické i analytické přípravě pro zajištění
infrastruktury pro instalaci počítačů i vypracování podkladů pro samotné výběrové řízení na
nákup počítačů a dalšího vybavení učeben i potřebné audiovizuální techniky, způsobené
zpoţděním v převedení předmětné budovy do majetku MENDELU, byly cíle projektu zcela a
komplexně splněny. Počítačové učebny byly dobudovány v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2010 a
ve zkušebním provozu ověřena funkčnost počítačů i audiovizuální techniky tak, ţe prostory
byly plně připraveny pro výuku v letním semestru 2010/2011.
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Cílem projektu Studie proveditelnosti stavebních úprav budovy X, odpovědný řešitel prof. Ing.
Iva Ţivělová, CSc., celková finanční podpora 350 tis. Kč, bylo zpracování předběţné studie
pro odhad finančních nároků na zajištění nezbytných stavebních úprav budovy, která se v roce
2010 stala součástí komplexu budov MENDELU, pro zabezpečení výukových prostor
FRRMS jako zásadního podkladu pro řešení rekonstrukce a revitalizace budovy.
Řešení vyţadovalo:
- zpracovat přehled o potřebě výukových prostor FRRMS v budově X,
- vypracovat zadání a provést výběr projektanta pro vypracování předběţné studie
nezbytných stavebních úprav a jejich finanční náročnosti,
- provádět kontrolu postupu a zaměření návrhu stavebních úprav v rámci zpracování
předběţné studie proveditelnosti,
- předloţit předběţnou studii proveditelnosti nutných stavebních úprav budovy X a jejich
finanční náročnosti.
I v tomto případě celkový postup řešení komplikoval časový posun v uskutečnění vlastní
transakce prodeje budovy a tím i omezení v přístupnosti do objektu v prvním pololetí 2010.
Práce na samotném řešení mohly být zahájeny aţ po datu vkladu nabyté budovy do katastru
nemovitostí, tj. aţ po 31. 7. 2010. Přesto se podařilo vymezené cíle splnit v poţadovaném
rozsahu a kvalitě s následujícími závěry.
Na základě zjištěných skutečností vyplynul poţadavek na zpracování energetického auditu,
spojeného se záměry vedoucími k úpravě funkčního a provozního schématu budovy a dále k
odstranění stavebních vad a zlepšení tepelně technických parametrů obalových konstrukcí.
Výsledky energetického auditu, zpracovaného firmou vybranou ve výběrovém řízení, byly
předány zadavateli v říjnu 2010 a navrţeny dvě varianty řešení, opírající se o výsledky
ekonomického i environmentálního hodnocení. Návazně na zvolenou variantu řešení (var. 1)
byl vybraným projektantem vypracován i Průkaz energetické náročnosti budovy, včetně
výpočtů součinitelů prostupu tepla po provedení úprav a předán zadavateli (MENDELU) v
prosinci 2010. Po celou dobu zpracování projektu probíhala průběţná spolupráce odborných
útvarů zadavatele s projektantem, jakoţ i pravidelná kontrola postupu prací.
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Tabulka 14

Zapojení FRRMS do Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy
v roce 2010

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy

Počet
přijatých
projektů

Poskytnuté fin.
prostředky v tis. Kč
kapitálové

Běžné

Program 1: Rozvoj přístrojového vybavení a moderních
technologií

1

343

1 000

Program 3: Příprava projektů do operačních programů

1

0

350

CELKEM

2

343

1 350

7.

Závěr

7.1

Shrnutí podstatných skutečností

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií zahájila svou činnost na podzim roku
2008. Její zaloţení reflektovalo nové moţnosti, které pro české vysoké školy otevřel vstup ČR
do sjednocené Evropy. Reagovalo jak na rostoucí význam sociálně ekonomického vývoje
regionů pro vyváţený rozvoj Evropy i jednotlivých členských států Evropské unie, tak i na
rostoucí společenskou potřebu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových
zemí. Vyhodnocení nabídky trhu terciárního vzdělávání vedlo k formování koncepce a vlastní
přípravě převzetí garance a výuky v relevantních studijních programech a oborech
vysokoškolského studia, včetně postupné optimalizace akademického sboru s významným
zapojováním mladých vědeckopedagogických pracovníků do činnosti fakulty. Je provázeno i
tematickou orientací výzkumu klíčových týmů do oblastí bezprostředně či zprostředkovaně se
týkajících problematiky regionálního rozvoje a mezinárodních teritoriálních studií. Promítá se
jak do vymezení profilu absolventa, tak v obsahovém zaměření, struktuře a vazbách
nabízených studijních programů Regionální rozvoj, Regional Development, Mezinárodní
teritoriální studia a International Territorial Studies. V roce 2010 jiţ probíhala výuka ve
všech uvedených programech na bakalářském stupni studia.
O zájmu uchazečů o dané zaměření svědčí skutečnost, ţe v letech 2009 a 2010 počty
přihlášených na FFRMS přesáhly počet 2000, čímţ se FRRMS řadí mezi fakulty Mendelovy
univerzity s nejvyšším počtem uchazečů o studium.
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I kdyţ od zaloţení fakulty uplynuly pouhé tři roky a není zcela ukončena fáze jejího rozvoje,
lze konstatovat, ţe svými výsledky, zaměřením výzkumu, aktivním zapojením do
mezinárodní spolupráce i rozvojem dalších aktivit vědeckopedagogických pracovníků ve
vztahu k regionálním pracovištím veřejné správy i podnikatelské praxe FRRMS dnes jiţ
naplňuje vizi i celkovou koncepci průřezové orientace fakulty na ekonomické, sociální
a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.
Významným přínosem pro systematickou činnost a rozvoj fakulty byl nákup budovy bývalé
Spořitelní akademie, která se 31. 7. 2010 stala součástí komplexu budov MENDELU a
sídlem FRRMS. I kdyţ stěhování fakulty do nových prostor proběhlo aţ v první polovině září,
jiţ od 20. 9. 2010 byla zahájena výuka studentů v nových prostorách. K vytvoření
předpokladů pro výuku významně přispěly právě projekty v rámci Rozvojových programů
MŠMT.

7.2 Zásadní problémy v činnosti fakulty a možnosti jejich řešení
I přes řadu pozitiv, zejména v realizaci zásadních kroků k odstranění rozhodujících problémů
prostorového zabezpečení fakulty a výuky studentů FRRMS, je nezbytné v dovybavení nově
dislokovaných prostor pokračovat. Nově dislokované prostory FRRMS jsou vybaveny pouze
částečně a neumoţňují plné a kvalitní zabezpečení výuky, výzkumu a dalších činností na
úrovni srovnatelné s ostatními součástmi univerzity.
Rovněţ vysoký zájem uchazečů o studium je potvrzením o vhodné orientaci fakulty na
vymezený segment trhu. Současně narůstá zájem i o kombinovanou formu studia v uvedených
programech, čímţ samotní pracovníci cílového segmentu pracovního trhu z okruhu veřejné
správy i podnikatelské sféry potvrzují, ţe poptávka po vysokoškolském vzdělání v nabízeném
integrovaném pojetí, jako předpokladu skutečné aktivní účasti a podílu ČR na řešení
rozvojových otázek regionů v evropském prostoru i v globálních souvislostech politiky a
spolupráce se zeměmi třetího světa, je jedním ze slabých míst v dosavadní nabídce
terciárního vzdělávání. Z tohoto pohledu se vysoce aktuální stává problém dosud
nedokončeného systému nabídky studijních programů a oborů ve všech stupních terciárního
vzdělávání, včetně dalších forem vysokoškolského studia. Pro rok 2011 se klíčovým jeví
akreditace magisterského stupně studia studijních programů Regionální rozvoj a Regional
Development, jakoţ i příprava akreditace magisterského stupně programů Mezinárodní
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teritoriální studia a International Territorial Studies a tvorba předpokladů pro akreditaci
kombinované formy studia.
V centru pozornosti zůstává problém optimalizace počtu i zaměření vědeckopedagogických i
ostatních pracovníků fakulty. Přes dosaţené výsledky, odráţející se nejen v počtu
publikovaných prací, v rozsahu řešené problematiky a jejím uţití ve výuce, půjde zejména o
vytvoření předpokladů pro vyšší angaţovanost fakulty v programech vědní a rozvojové
politiky s výraznější orientací na rozvoj vědních oborů v souladu s profilací studijních
programů. S tím je spojena jak systematická podpora kvalifikačního a kariérního růstu
mladých vědeckopedagogických pracovníků a jejich zapojení ve zkvalitňování výuky a
výzkumu i optimalizaci struktury pedagogického sboru, tak i stanovení a důsledná aplikace
kritérií hodnocení kvality vědeckovýzkumné činnosti včetně specifikace výsledků vědy a
výzkumu pro uplatnění v mezinárodních výzkumných programech i pro vyuţití v poradenské
a expertní činnosti fakulty i univerzity.
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