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1 Úvod
Východiskem pro Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2012 (dále Aktualizace DZ ICV 2012) je Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Institutu
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro období 2011 – 2015 (dále Dlouhodobý
záměr ICV MENDELU), stejně jako i základní strategické materiály Mendelovy univerzity v Brně,
kterými jsou Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období 2011 – 2015 (dále Dlouhodobý
záměr MENDELU) a Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období roku 2012
(dále Aktualizace DZ MENDELU 2012). Zásadním a inspirativním dokumentem pro tvorbu
Aktualizace DZ ICV 2012 se dále stala Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok
2012 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR1. K dalším dokumentům, o které se
Aktualizace DZ ICV 2012 opírá, jsou Programové prohlášení vlády České republiky2, Národní
program reforem České republiky 20113 a Pracovní verze dokumentu „Strategický rámec
vysokoškolské politiky“4.

1

Dokument zveřejněný na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/aktualizace-dlouhodobehozameru-pro-oblast-vysokych-skol-pro-2?highlightWords=Aktualizace

2

Dokument schválený usnesením vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 553 dostupný na adrese
http://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programova-prohlaseni-74856/

3

Dokument schválený usnesením vlády ze dne 27. dubna 2011 č314 dostupný na adrese
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-narodni-program-reforem-ceskerepubliky-2011-83552/

4

Dokument zveřejněný na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/file/15287
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2 Prioritní oblast KVALITA A RELEVANCE
2. 1 Strategické cíle vysokoškolského ústavu v oblasti vzdělávacího
procesu, vědy a výzkumu, organizační struktury, řídicí struktury
a finanční
V oblasti vzdělávacího procesu:
• Bude optimalizována struktura bakalářského studijního programu Technické znalectví
a pojišťovnictví a obsahy jeho studijních předmětů. Budou vytvářeny podmínky pro vznik
doktorského studijního programu.
Zdroje:
Projekt OP VK Inovace technicko-ekonomických studijních programů a oborů na Mendelově
univerzitě v Brně na rok 2012 – 2014 (projekt zařazen v zásobníku projektů)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Reakreditace bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví.
Dosažené výstupy:
Prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Technické znalectví
a pojišťovnictví do 31. května 2016.
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení expertního inženýrství
• Bude podána akreditace jednoho nového bakalářského studijního oboru v rámci studijního
programu Specializace v pedagogice.
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Akreditační spis nového bakalářského studijního oboru v rámci studijního programu
Specializace v pedagogice
Dosažené výstupy:
Připraven akreditační spis navazujícího magisterského studijního oboru Specialista dalšího
vzdělávání v odborném školství.
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení sociálních věd
• Bude rozšířena nabídka dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých kurzů celoživotního
vzdělávání.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012 - dílčí úkol č. 13
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Dva dlouhodobé, pět střednědobých a pět krátkodobých kurzů celoživotního vzdělávání
5

Dosažené výstupy:
2 dlouhodobé kurzy:
o Bezpečnostní management (192 hod)
o Školní koordinátor EVVO (250 hod.)
5 střednědobých kurzů:
o Mezinárodní teritoriální studia (128 hod)
o Regionální rozvoj (128 hod)
o Víte, co jíte? (91 hod)
o Výroba sýrů a kysaných výrobků (70 hod)
o Využití počítačů v účetnictví (140 hod)
7 krátkodobých kurzů:
o Adobe Photoshop pro začátečníky (16 hod)
o Arboristika (8 hod)
o Arboristika (16 hod)
o Facebook marketing (8 hod)
o Marketing pro podnikatele (16 hod)
o Rétorika (24 hod)
o Základy senzorické analýzy (8 hod)
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení dalšího odborného vzdělávání
• Bude realizován systém přenositelnosti kreditů z programů celoživotního vzdělávání
do studijních programů vysokoškolského ústavu.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012 - dílčí úkol č. 14
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Přenos kreditů vybraných studijních předmětů z kurzů celoživotního vzdělávání Studium
v oblasti pedagogických věd a Technické znalectví a pojišťovnictví do bakalářských studijních
programů Specializace v pedagogice a Technické znalectví a pojišťovnictví
Dosažené výstupy:
Přenos kreditů z kurzů CŽV Studium v oblasti pedagogických věd do bakalářských studijních
programů - vypracován systém přenositelnosti kreditů a připraveno Rozhodnutí ředitelky
vysokoškolského ústavu 2/2013.
Přenos kreditů z kurzu CŽV Technické znalectví a likvidace pojistných událostí není možné
realizovat, neboť ICV MENDELU není nositelem kurzu CŽV (nositel: Česká komora samostatných
likvidátorů pojistných událostí), je pouze jeho administrátorem.
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
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Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Oddělení sociálních věd a Oddělení expertního
inženýrství
• Bude dosaženo zvýšení počtu studentohodin přímé výuky platících studentů v programech
celoživotního vzdělávání o 30 % oproti roku 2009.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012 - dílčí úkol č. 13
Plánované kontrolovatelné výstupy:
60 000 studentohodin přímé výuky v programech celoživotního vzdělávání
Dosažené výstupy:
84 690 studentohodin přímé výuky v programech celoživotního vzdělávání
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení dalšího odborného vzdělávání

V oblasti vědy a výzkumu:
• Bude podán vědecko-výzkumný projekt v rámci GAČR, případně TAČR.
Plánovaný kontrolovatelný výstup:
Dva podané návrhy projektů:
o GAČR - Střední odborné školství a riziková mládež ve společnosti vědění, informační a stále
se učící
o TAČR – Kariéra a životní aspirace člověka a profesní vzdělávání v technických
a přírodovědných oborech
Dosažené výstupy:
Podaný návrh projektu GAČR - Funkce vzdělávání a profil učitele střední školy v kontextu evropské
vzdělanosti - projekt nebyl vybrán.
V rámci TAČR nebylo v roce 2012 vyhlášeno výběrové řízení.
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Zástupkyně ředitelky pro vědu a výzkum
• Průměrný přepočtený akademický pracovník bude publikovat jeden vědecký výstup ročně,
tj. získá min. 10 bodů v kategorii "A (1-12)" dle kritérií Mendelovy univerzity v Brně.
Zdroje:
Vlastní zdroje
Projekty realizované v rámci OP VK, GAČR, TAČR atd.
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Jeden vědecký výstup na jednoho přepočteného akademického pracovníka
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Dosažené výstupy:
6 původních vědeckých prací, 4 odborné knihy, 15 kapitol v knize, 1 užitný vzor, 5 článků
v odborných periodicích, 23 článků ve sbornících z konferencí
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Zástupkyně ředitelky pro vědu a výzkum
• Bude podán jeden projekt v oblasti mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce.
Zdroje:
7. RP Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace
MŠMT ČR - programy mezinárodní spolupráce
Plánované Kontrolovatelné výstupy:
Projekt v oblasti mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce
Dosažené výstupy:
Projekt č. 026SPU-4/2013 KEGA Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora
kurzu Vysokoškolská pedagogika pre učitelov technických univerzít - s SPU v Nitre
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Zástupkyně ředitelky pro vědu a výzkum

V oblasti řídící a finanční struktury:
• Bude zvýšen podíl vícezdrojového financování a financování z neveřejných zdrojů.
Zdroje:
Vlastní zdroje – příspěvek ze státního rozpočtu
Vlastní zdroje – výnosy doplňkové činnosti
Fond rozvoje vysokých škol
Projekty realizované v rámci OP VK
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Vyrovnaný rozpočet vysokoškolského ústavu
Zvýšení podílu výnosů z doplňkové činnosti využitých k pokrytí provozních nákladů
ICV MENDELU
Úspěšné žádosti a úspěšně realizované projekty
Dosažené výstupy:
Vyrovnaný rozpočet vysokoškolského ústavu - SPLNĚNO
Zvýšení podílu výnosů z doplňkové činnosti využitých k pokrytí provozních nákladů
ICV MENDELU
nárůst cca 200 000 Kč oproti 2011 - SPLNĚNO
Úspěšné žádosti a úspěšně realizované projekty - Z důvodů zpřísněných kritérií a poníženého
objemu finančních prostředků na straně poskytovatele nebyly nové projektové žádosti
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schváleny k financování (FR VŠ, OP VK). Byla úspěšně ukončena realizace 7 projektů (OP VK,
centralizované MŠMT ČR, Program rozvoje venkova) – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Tajemník vysokoškolského ústavu

2. 2 Strategické cíle v oblasti Národního kvalifikačního rámce jako
prostředku zajišťování kvality
• V návaznosti na formulované ECTS kompetence v rámci každého studijního předmětu budou
vytvořeny evaluační dotazníky v souladu s normami ECTS Label.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012 - dílčí úkol č. 14
Projekt OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů SŠ v kombinované formě studia
(CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Evaluační dotazníky pro každý studijní předmět studijních programů Specializace v pedagogice
a Technické znalectví a pojišťovnictví
NESPLNĚNO - řešeno v rámci univerzity
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení sociálních věd a Oddělení expertního inženýrství
• Do systému hodnocení univerzity v rámci ECTS Label budou zahrnuty také programy
celoživotního vzdělávání.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012 - dílčí úkol č. 13
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Evaluační dotazníky pro programy celoživotního vzdělávání
Dosažené výstupy:
U studijních předmětů kurzů CŽV Studium v oblasti pedagogických věd vypracovány sylaby dle
ECTS Label
Poznámka: MENDELU získala ECTS Label v lednu 2013
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání

2. 3 Strategické cíle v oblasti progresivních forem a metod
vzdělávání
• V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice bude rozšiřováno portfolio
studijních opor pro samostudium.
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Zdroje:
Projekt OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě
studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
Tři podané projekty do FRVŠ na rok 2012 (v roce 2012 podány 4 projekty FRVŠ, žádný nebyl
vybrán)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Studijní opory pro jednotlivé předměty bakalářského studijního programu Specializace
v pedagogice – 23 e-learningových kurzů ve studijním systému Moodle
Dosažené výstupy:
25 e-learningových kurzů ve studijním systému Moodle,
http://icv.studijniopory.cz; uživatelské jméno: msmt, heslo: ministerstvo

přístupové

údaje:

SPLNĚNO
Odpovědnost:
Koordinátor projektu OP VK
• V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice budou zaváděny prvky
duálního studia.
Zdroje:
Projekt OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě
studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Inovace obsahů studijních předmětů v sylabech a ECTS sylabech
Dosažené výstupy:
Inovované obsahy studijních předmětů studijního programu Specializace v pedagogice a ECTS
sylaby
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Koordinátor projektu OP VK
• V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice bude zaveden dvoustupňový
systém pedagogické praxe studentů.
Zdroje:
Projekt OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě
studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Dvoustupňová pedagogická praxe
Dosažené výstupy:
Nově realizovaná dvoustupňová pedagogická praxe
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení sociálních věd
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• V bakalářském studijním programu Technické znalectví a pojišťovnictví a navazujícím
studijním programu Technické znalectví a expertní inženýrství bude rozšiřováno portfolio
studijních opor pro samostudium.
Zdroje:
Projekt OP VK Inovace technicko-ekonomických studijních programů a oborů na Mendelově
univerzitě v Brně na rok 2012 – 2014 (projekt zařazen do zásobníku projektů)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Studijní opory pro jednotlivé předměty bakalářského studijního programu Technické znalectví
a pojišťovnictví a navazujícího studijního programu Technické znalectví a expertní inženýrství –
1 odborná kniha, 3 skripta, 1 e-learningová opora
Dosažené výstupy:
JANÍČEK, P., MAREK, J. a kolektiv. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: Grada
publishing, a. s., 2013, 592 s. ISBN 978-80-274- 4147-7
e-learningová opora pro studijní předmět Základy psychologie
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Koordinátor projektu OP VK
• Vytvořit síť pracovišť pro uskutečnění odborné praxe studentů bakalářského studijního
oboru Technické znalectví a pojišťovnictví a navazujícího studijního programu Technické
znalectví a expertní inženýrství.
Zdroje:
Projekt OP VK Inovace technicko-ekonomických studijních programů a oborů na Mendelově
univerzitě v Brně na rok 2012 - 2014 (projekt zařazen do zásobníku projektů)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Minimálně 5 kontrahovaných pracovišť
Dosažené výstupy:
Spolupracující pracoviště: LAPA SERVICE, s.r.o., SIVOP, s.r.o., TOSHULIN, a.s., Česká komora
samostatných likvidátorů pojistných událostí, Společnost pro projektové řízení Česká republika,
IBM
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Koordinátor projektu OP VK
• V souladu s tvorbou Kariérního řádu MENDELU budou akademické obci univerzity nabízeny
kurzy interního vzdělávání.
Zdroje:
Projekt OP VK Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení
konkurenceschopnosti (CZ.1.07/2.2.00/07.0158)
Projekt OP VK Inovativní
(CZ.1.07/2.3.00/09.0041)

systém

přípravy

pracovníků

ve

výzkumu

a

vývoji
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Plánované kontrolovatelné výstupy:
15 vzdělávacích kurzů
Dosažené výstupy:
15 vzdělávacích kurzů:
o Kultura projevu výzkumníka (projekt VpV)
o Osobnostní rozvoj výzkumníka (projekt VpV)
o Práce s informačními zdroji (projekt VpV)
o Projektové řízení VaV (projekt VpV)
o Publikační činnost v tuzemsku a v zahraničí (projekt VpV)
o Řízení VaV v podmínkách univerzity (projekt VpV)
o Spolupráce vědeckých institucí (projekt VpV)
o Asertivita (projekt MIU)
o Daňová soustava (projekt MIU)
o Informační technologie a gramotnost (projekt MIU)
o Kreativita (projekt MIU)
o Osobnostní rozvoj
o Psychohygiena (projekt MIU)
o Rozpočtování a plánování (projekt MIU)
o Vysokoškolský zákon a akademická samospráva (projekt MIU)
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Koordinátoři projektů OP VK

2. 4 Strategické cíle v oblasti odpovědnosti za zaměstnatelnost
a uplatnitelnost absolventů
• Programové rady vysokoškolského ústavu budou od zaměstnavatelů absolventů získávat
informace o kompetencích absolventů vysokoškolského ústavu a potřebách trhu práce.
Zdroje:
Projekt OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě
studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
Interní výzkumný projekt ICV MENDELU pro rok 2011 – 2013 - Proměny SOŠ v moderní
vzdělávací instituce
Plánované kontrolovatelní výstupy:
Evaluační dotazníky určené reálným a potenciálním zaměstnavatelům absolventů ICV MENDELU
Dosažené výstupy:
Vytvořený evaluační dotazník pro reálné a potenciální zaměstnavatele absolventů ICV
MENDELU
SPLNĚNO
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Odpovědnost:
Zástupkyně ředitelky pro vědu a výzkum
• Do akreditačních a reakreditačních spisů, které bude podávat vysokoškolský ústav, budou
implementovány studijní předměty, jejichž výstupem bude rozvoj tzv. měkkých dovedností
studentů.
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Akreditační a reakreditační spisy vytvořené v roce 2012
Dosažené výstupy:
Akreditační spis magisterského navazujícího studia Specialista dalšího vzdělávání v odborném
školství
Reakreditační spis bakalářského studia Technické znalectví a pojišťovnictví
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení sociálních věd a vedoucí Oddělení expertního inženýrství
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3 Prioritní oblast OTEVŘENOST
3. 1 Strategické cíle v oblasti internacionalizace ve vzdělávání
• V rámci bilaterálních smluv, programu LLL/Erasmus apod. bude navázána spolupráce
se dvěma dalšími evropskými univerzitami.
Zdroje:
Projekt ESF OP VK s názvem: MENDELU NETWORKING (CZ.1.07/2.4.00/17.0027)
Program EU Lifelong Learning Programme - ERASMUS
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Dvě nově uzavřené bilaterální smlouvy s evropskými univerzitami
Dosažené výstupy:
10 nově uzavřených bilaterálních smluv:
SPU v Nitre, Slovenská republika; UKF v Nitre, Slovenská republika; University of Zadar,
Chorvatsko; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Polsko; HumboldtUniversität zu Berlin, Německo; University of Silesia in Katovice, Polsko; London Metropolitan
University, Velká Británie; Rusenski Universitet ”Angel Kanchev“, Bulharská republika; Anadolu
University, Turecká republika; HAMK University of Applied Sciences, Finská republika;
Universidad de Córdoba, Španělské království.
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Zástupce ředitelky pro vnější vztahy
• Bude zvýšen počet vyjíždějících studentů na evropské univerzity.
Zdroje:
Projekt ESF OP VK s názvem: MENDELU NETWORKING (CZ.1.07/2.4.00/17.0027)
Program EU Lifelong Learning Programme - ERASMUS
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Tři vyjíždějící studenti
Dosažené výstupy:
1 vyjíždějící student
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Zástupce ředitelky pro vnější vztahy
• Budou uskutečněny mobility minimálně dvou akademických pracovníků, případně
administrativních pracovníků na evropské univerzity.
Zdroje:
Projekt ESF OP VK s názvem: MENDELU NETWORKING (CZ.1.07/2.4.00/17.0027)
Program EU Lifelong Learning Programme - ERASMUS
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Plánované kontrolovatelné výstupy:
Dva vyjíždějící akademičtí pracovníci
Dosažené výstupy:
6 vyjíždějících akademických pracovníků
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Zástupce ředitelky pro vnější vztahy

3. 2 Strategické cíle v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací
• Vysokoškolský ústav se zapojí do projektu 7. RP Evropského společenství pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace.
Zdroje:
7. RP Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 – 2013),
specifický program Spolupráce, aktivita 8 – Společensko-ekonomické a humanitní vědy
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Zapojení VÚ do přípravy projektu 7. RP Evropského společenství pro výzkum, technologický
rozvoj a demonstrace.
Dosažené výsledky:
NESPLNĚNO
Snaha zapojit se v roce 2013 do připravovaného HORIZONTU 2020
Odpovědnost:
Zástupkyně ředitelky pro vědu a výzkum
• Budou rozvíjeny obousměrné mobility vědeckovýzkumných pracovníků zaměřené na rozvoj
spolupráce v oblasti vědecké a výzkumné činnosti s partnerskými univerzitami.
Zdroje:
Program EU Lifelong Learning Programme - ERASMUS
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Obousměrné mobility jednoho českého a zahraničního vědeckovýzkumného pracovníka
Dosažené výstupy:
Podána žádost 2 akademických pracovníků SPU v Nitre, příjezd v roce 2013
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Zástupkyně ředitelky pro vědu a výzkum
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3. 3 Strategické cíle v oblasti celoživotní vzdělávání
• Budou zkvalitněny marketingové prezentace programů celoživotního vzdělávání.
Zdroje:
Finanční zdroje (výnosy) z již běžících kurzů celoživotního vzdělávání
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Nové marketingové prezentace všech programů celoživotního vzdělávání.
Dosažené výstupy:
Nové informační letáky programů celoživotního vzdělávání
Marketingové prezentace prostřednictvím www stránek ICV MENDELU
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání
• Bude vytvořena nabídka odborných inovačních programů celoživotního vzdělávání pro
pedagogické pracovníky středních škol.
Zdroje:
Finanční zdroje (výnosy) z již běžících kurzů celoživotního vzdělávání
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Tři inovační programy celoživotního vzdělávání určené pedagogickým pracovníkům středních
škol.
Dosažené výstupy:
3 inovační programy CŽV: Finanční trhy, Kariérové poradenství, Školní koordinátor EVVO akreditované kurzy MŠMT ČR v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání
• Bude vytvořen minimálně jeden nový rekvalifikační kurz.
Zdroje:
Finanční zdroje (výnosy) z již běžících kurzů celoživotního vzdělávání
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Jeden nový rekvalifikační kurz
Dosažené výstupy:
1 rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání - akreditace MŠMT ČR
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání
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• Budou realizovány jednodenní a vícedenní kurzy ICT.
Zdroje:
Projekt OP VK Síť metodických, vzdělávacích a informačních center ICT pro koordinátory
a podporu ICT (CZ.1.07/1.3.00/14.0051)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
15 krátkodobých kurzů ICT
Dosažené výstupy:
16 krátkodobých kurzů ICT
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Koordinátor projektu
• Ve spolupráci s fakultami MENDELU budou realizovány minimálně dva přípravné kurzy pro
budoucí studenty MENDELU.
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Dva přípravné kurzy pro budoucí studenty MENDELU
Dosažené výstupy:
Přípravný kurz pro budoucí studenty FRRMS MENDELU
Přípravný kurz pro budoucí studenty PEF MENDELU
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání
• Bude rozšířena nabídka jazykových kurzů.
Zdroje:
Finanční zdroje (výnosy) z již běžících kurzů celoživotního vzdělávání
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Počet kurzů v jednotlivých jazycích a jejich úrovních.
Dosažené výstupy:
7 jazykových kurzů: Angličtina, Čeština, Francouzština, Italština, Němčina, Ruština, Španělština
SPNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání
• Do výukových programů U3V bude zařazena forma mezigeneračního vzdělávání.
Zdroje:
Centralizovaný projekt na rok 2012 zaměřený na spolupráci U3V různých univerzit (projekt
nemohl být realizován vzhledem k novému způsobu financování U3V ze strany MŠMT ČR)
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Plánované kontrolovatelné výsledky:
Pět krátkodobých kurzů založených na principech mezigeneračního vzdělávání
Dosažené výsledky:
NESPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení seniorského vzdělávání
• Základní studium U3V bude doplněno o střednědobé jazykové kurzy, kurzy práce na PC,
případně kurzy humanitně zaměřené.
Zdroje:
Centralizovaný projekt na rok 2012 zaměřený na spolupráci U3V různých univerzit (projekt
nemohl být realizován vzhledem k novému způsobu financování U3V ze strany MŠMT ČR)
Plánované kontrolovatelné výsledky:
Minimálně tři střednědobé kurzy
Dosažené výstupy:
NESPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Oddělení seniorského vzdělávání

3. 4 Dostupnost vysokoškolského vzdělání
• Během studia budou podporováni studenti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012 - dílčí část č. 16
Projekt OP VK – výzva č. 29 (projekt nebyl realizován)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Analýza současné situace studentů se specifickými studijními nároky na MENDELU
Rozšíření činnosti Poradenského centra o speciálně-pedagogické poradenství
Navázání spolupráce s poradenskými centry jiných vysokých škol zaměřujících svoji činnost na
studenty se specifickými studijními potřebami v oblasti koncepce péče o studenty
Dosažené výstupy:
Analýza současné situace studentů se specifickými studijními nároky na MENDELU
Rozšíření činnosti Poradenského centra o speciálně-pedagogické poradenství
Navázání spolupráce s poradenskými centry jiných vysokých škol zaměřujících svoji činnost na
studenty se specifickými studijními potřebami v oblasti koncepce péče o studenty
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Poradenského centra
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• Budou vytvářeny technické podmínky pro studium studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012 - dílčí část č. 16
Projekt OP VK – výzva č. 29 (projekt nebyl podán)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Navázání spolupráce s poradenskými centry jiných vysokých škol zaměřujících svoji činnost na
studenty se speciálními studijními potřebami na úrovni sdílení podpory studentům
Dosažené výsledky:
Navázání spolupráce s poradenskými centry jiných vysokých škol zaměřujících svoji činnost na
studenty se speciálními studijními potřebami na úrovni sdílení podpory studentům
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Poradenského centra
• Členové akademické obce budou informování o speciálních vzdělávacích potřebách studentů
univerzity.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012 - dílčí část č. 16
Projekt OP VK – výzva č. 29 (projekt nebyl realizován)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Přednášky a besedy pro pracovníky univerzity na téma studenti se speciálními nároky
Zprostředkování setkání s pracovníky jiných univerzit, které mají dlouhodobou zkušenost
s poskytováním péče studentům s různými speciálními nároky
Dosažené výstupy:
Setkání s pracovníky jiných univerzit, které mají dlouhodobou zkušenost s poskytováním péče
studentům s různými speciálními nároky
Koncepce podpory studentů se specifickými potřebami při studiu na Mendelově univerzitě
v Brně
Směrnice č. 8/2012 Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na Mendelově
univerzitě v Brně
Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově
univerzitě v Brně - příručka pro akademické pracovníky, poradce a další zaměstnance MENDELU
Studium na MENDELU - příručka pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Poradenského centra
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• Bude rozvíjeno kariérové, profesní a psychoterapeutické poradenství pro studenty
univerzity, včetně poradenství pro znevýhodněné studenty (zdravotně či sociálně
znevýhodněné).
Zdroje:
Dva centralizované projekty připravované na rok 2012 zaměřené na spolupráci poradenských
center brněnských univerzit:
C 62 - Rozvoj nabídky poradenských služeb brněnských vysokých škol od uchazečů po
absolventy (snížena požadovaná finanční částka)
C 63 - Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi (snížena
požadovaná finanční částka)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
o Business klub pro budoucí absolventy podnikatele – odborné přednášky lidí z praxe
o Pilotní ověření vybraných diagnostických nástrojů pro různé typy talentu a následná
diagnostika
o Kariérní poradenství
o Koučování
o Mentoring pro talentované studentky a studenty, kteří uvažují o vlastním podnikání či
manažerské dráze
o Skupinové poradenství studentům zaměřené na snižování studijní neúspěšnosti
o Individuální pedagogicko-psychologické poradenství
o Kurzy pro studenty prvních ročníků cílené na předcházení předčasnému ukončení studia
o Diskusní setkání k tématu zdravého životního stylu
o 600 hodin konzultací, asi 400 studentů
Dosažené výstupy:
o Kariérní poradenství
o Koučování
o Mentoring pro talentované studentky a studenty, kteří uvažují o vlastním podnikání či
manažerské dráze
o Skupinové poradenství studentům zaměřené na snižování studijní neúspěšnosti
o Individuální pedagogicko-psychologické poradenství
o Kurzy pro studenty prvních ročníků cílené na předcházení předčasnému ukončení studia
o Diskusní setkání k tématu zdravého životního stylu
o 646 hodin konzultací, 296 studentů
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Vedoucí Poradenského centra
• Bude rozvíjeno poradenství pro zaměstnance univerzity, zejména v oblasti prevence a řešení
osobních problémů.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012
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Plánované kontrolovatelné výstupy:
Diskusní setkání k tématu zdravého životního stylu
Kurzy soft skills pro zaměstnance univerzity
Individuální psychologické poradenství
Předpokládaný rozsah 7 přednášek, 5 kurzů, 30 hodin individuálního poradenství
Dosažené výstupy:
Nerealizováno – nebyl získán dílčí úkol v rámci IRP pro rok 2012
NESPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Poradenského centra
• Bude rozvíjena spolupráce s poradenskými centry brněnských vysokých škol.
Zdroje:
Dva centralizované projekty připravované na rok 2012 zaměřené na spolupráci poradenských
center brněnských univerzit:
C 62 - Rozvoj nabídky poradenských služeb brněnských vysokých škol od uchazečů po
absolventy (snížena požadovaná finanční částka)
C 63 - Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi (snížena
požadovaná finanční částka)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Veletrh pracovních příležitostí pořádaný brněnskými univerzitami (MU, VUT a MENDELU)
Tvorba talent poolu – databáze kontaktů studentů včetně
zaměstnavatelům Prezentace výsledků výstupů na konferencích

jejich

zprostředkování

Dosažené výstupy:
Job Challenge 2012 (7. 11. 2012) - veletrh pracovních příležitostí pořádaný brněnskými
univerzitami (MU, VUT a MENDELU)
Prezentace výsledků výstupů na konferencích Prezentace výsledků výstupů na konferencích
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Vedoucí Poradenského centra
• Bude realizována spolupráce se školními poradenskými pracovišti středních škol.
Zdroje:
Projekt OP VK Rozvoj
(CZ.1.07/1.1.,02/03.0015)

poradenství

na

středních

školách

Jihomoravského

kraje

Centralizovaný projekt na rok 2012 zaměřený na spolupráci poradenských center brněnských
univerzit (změna obsahu realizovaných centralizovaných projektů)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
23 prezentací služeb poradenského centra na SŠ JMK
Diagnostika 60 žáků SŠ zaměřená na volbu další studijní dráhy
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Dosažené výstupy:
6 prezentací - ze strany SŠ nebyl zájem o skupinové prezentace
Diagnostika 205 (projekt OP VK) a 30 (CP) žáků SŠ zaměřená na volbu další studijní dráhy
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Vedoucí Poradenského centra
• Rozšiřovat nabídku a realizaci odborných poradenských služeb.
Zdroje:
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012 - dílčí úkol č. 16
Projekt OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě
studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Činnost odborného pracovníka – psychologa v úvazku min. 1,0
Nákup diagnostických potřeb
Další vzdělávání pracovníků Poradenského centra
Dosažené výstupy:
Činnost odborného pracovníka – psychologa v úvazku min. 1,0
Nákup diagnostických potřeb
Další vzdělávání pracovníků Poradenského centra
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí Poradenského centra
• Spolupracovat při pořádání mezinárodní vědecké konference 2012
Zdroje:
Projekt OP VK Inovace pregraduálního vzdělávání učitelů středních škol v kombinované formě
studia (CZ.1.07/2.2.00/18.0017)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2012
Dosažené výstupy:
Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2012 (18. a 19. 9. 2012)
SPLNĚNO
Odpovědnost:
Vedoucí poradenského centra
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4 Prioritní oblast EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ
4. 1 Strategické cíle v oblasti neinvestičního financování
• Posílit personální zabezpečení činnosti Poradenského centra v oblasti psychologického
poradenství.
Zdroje:
Vlastní zdroje (příspěvek ze státního rozpočtu)
Vlastní zdroje (výnosy z doplňkové činnosti)
Institucionální rozvojový plán MENDELU pro rok 2012 - dílčí úkol č. 16
Projekty Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2012 (v roce 2012 byly podány 4 projekty ICV
MENDELU, nebyly však vybrány k financování)
Projekty realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Tři nová pracovní místa
Dosažené výstupy:
Dohody s externími spolupracovníky
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu
• Vytvořit systemizovaná pracovní místa Poradenského centra.
Zdroje:
Vlastní zdroje (příspěvek ze státního rozpočtu)
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Minimálně jedno systemizované pracovní místo
Dosažené výstupy:
NESPLNĚNO - zamítnuto rozhodnutím Grémia děkanů MENDELU dne 30. 11. 2012
Odpovědnost:
Ředitelka vysokoškolského ústavu

4. 2 Investiční financování
• Modernizovat výukové prostory vysokoškolského ústavu moderními technickými prostředky,
které mají zásadní význam pro kvalitu a rozvoj nabízených programů pro všechny skupiny
studentů, tj. studenty bakalářských a navazujícího studijního programu, posluchače kurzů
celoživotního (kariérního a specializovaného) vzdělávání a posluchače Univerzity třetího
věku.
Zdroje:
Rozpočet univerzity
Vlastní prostředky
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Fond rozvoje vysokých škol
Plánované kontrolovatelné výstupy:
Úplné dovybavení modernizovaných prostor
Vybavení zasedací místnosti mobiliářem
Dosažené výstupy:
Vybavení zasedací místnosti mobiliářem (vybaveno převedením nevyužitého univerzitního
mobiliáře)
Vlastní prostředky – v roce 2012 nebyly disponibilní prostředky pro úplné dovybavení
modernizovaných prostor
Projekty v rámci FRVŠ – nebyly vybrán k financování
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
Odpovědnost:
Tajemník vysokoškolského ústavu
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5 Závěr
Tabulka 1: Plnění strategických cílů v oblasti KVALITA A RELEVANCE
Číslo
Název podoblasti
S
SČ
kapitoly
2.1
Vzdělávací proces
3
2
2.1
Věda a výzkum
2
1
2.1
Řídící a finanční struktura
1
2.2
Národní kvalifikační rámec
1
2.3
Progresivní formy a metody vzdělávání
5
1
Odpovědnost za zaměstnanost
2
2.4
a uplatnitelnost absolventů
CELKEM
12
6
Vysvětlivky:
S – splněno
SČ – splněno částečně
NS – nesplněno
Celkem – celkový počet strategických cílů
Tabulka 2: Plnění strategických cílů v oblasti OTEVŘENOST
Číslo
Název podoblasti
kapitoly
3.1
Internacionalizace ve vzdělávání
3.2
Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu
3.3
Celoživotní vzdělávání
3.4
Dostupnost vysokoškolského vzdělávání
CELKEM
Vysvětlivky:
S – splněno
SČ – splněno částečně
NS – nesplněno
Celkem – celkový počet strategických cílů

NS

Celkem

1
-

5
3
1
2
6

-

2

1

19

S

SČ

NS

Celkem

2
6
5
13

1
1
3
5

1
2
1
4

3
2
8
9
22

NS

Celkem

1
1

2
1
3

Tabulka 3: Plnění strategických cílů v oblasti EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ
Číslo
Název podoblasti
S
SČ
kapitoly
4.1
Neinvestiční financování
1
4.2
Investiční financování
1
CELKEM
2
Vysvětlivky:
S – splněno
SČ – splněno částečně
NS – nesplněno
Celkem – celkový počet strategických cílů
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Tabulka 4: Celkové plnění strategických cílů Aktualizace Dlouhodobého záměru ICV MENDELU
pro rok 2012
Číslo
Název oblasti
S
SČ
NS
Celkem
kapitoly
2
Kvalita a relevance
12
6
1
19
3
Otevřenost
13
5
4
22
4
Efektivita a financování
2
1
3
CELKEM
25
13
6
44
Vysvětlivky:
S – splněno
SČ – splněno částečně
NS – nesplněno
Celkem – celkový počet strategických cílů

V rámci Aktualizace Dlouhodobého záměru vysokoškolského ústavu ICV MENDELU (ADZ
ICV MENDELU) bylo pro rok 2012 formulováno celkem 44 strategických cílů, z nichž 25 bylo
splněno, 13 splněno částečně a 6 nesplněno. Je proto možné konstatovat, že naplňování
strategického dokumentu vysokoškolského ústavu bylo v roce 2012 velmi úspěšné.
Nesplněné strategické cíle jsou zejména výsledkem vlivu faktorů vnějšího prostředí
vysokoškolského ústavu, a to jak univerzitního (vymezení priorit univerzity v Institucionálním
rozvojovém plánu, rozhodnutí orgánů vedení univerzity, dopad rozpočtových pravidel na
financování vysokoškolského ústavu), tak i mimouniverzitního, (změna ve způsobu financování
U3V, snížení finančních prostředků přidělených zadavatelem pro řešení projektů).
Vlastní rezervy při naplňování strategických cílů ADZ ICV MENDELU je možné spatřovat
především v oblasti vědeckovýzkumné činnosti a její mezinárodní propojenosti.
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Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního
vzdělávání pro rok 2012
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