ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI
za rok 2002

duben 2003

1 Úvod
Výro ní zpráva o innosti eské zem d lské univerzity v Praze je souhrnný
dokument charakterizující instituci podle innosti za uplynulý kalendá ní rok. Je
vyžadována od r. 1999 zákonem . 111/98 Sb. Stru nou formou zachycuje obsah
hlavní innosti univerzity, tj. vzd lávací a tv r í innost za kalendá ní rok 2002.
Údaje týkající se hospoda ení univerzity jsou obsahem samostatné Výro ní zprávy o
hospoda ení, která je projednávána v orgánech univerzity ve stejné dob . Zde je
uvedena pouze zmínka nebo odkaz na hospoda ení, pokud to je nezbytné
k výstižn jší charakteristice díl í innosti univerzity.
Vysoké školy v R, a tedy i ZU v Praze tuto zprávu vypracovávají v tomto
roce po tvrté. Obsah zprávy je vymezen v cnou osnovou p edepsanou MŠMT,
p esto se mohou vyskytnout v textu ásti, které mají r znou hloubku zpracování
zd raz ující n které detaily. Velký po et údaj je uveden formou tabulek tak, jak to
vymezuje doporu ená osnova zprávy. Ty nemají vždy shodnou vnit ní strukturu nebo
vn jší formu. To je d sledek diverzifikace použitých zdroj informací
Další detailní informace o innosti univerzity, jsou k dispozici v Rektorské
zpráv za rok 2002 (ve studovnách SICu a ve zkrácené form i na webových
stránkách ZU), tato zpráva obsahuje velmi detailní informace o innosti prakticky
každého akademického pracovníka ZU a poskytuje vzájemné srovnávání. Je
vypracovávána od r. 1993 v etn , a slouží jako praktický a relevantní zdroj informací
a poznání. Lze konstatovat, že za tuto dobu se prokázal její význam jak pro vn jší
obraz univerzity, tak pro vzájemnou informovanost celé akademické obce univerzity.
P esto, že se jedná o Výro ní zprávu za kalendá ní rok 2002, jsou n které
uvedené údaje i z ásti roku 2001,vzhledem k tomu že akademický rok není shodný
s kalendá ním rokem. Z uvedeného textu i souvislostí lze však jednozna n ur it
správné asové za azení údaje( pokud to na p íslušném míst není p ímo uvedeno
v poznámce).
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2 Organiza ní schéma

ZU v Praze

ZU se skládá ze sou ástí, kterými jsou fakulty, ITSZ, pracovišt
ú elová za ízení.

a

ZU má tyto fakulty:
a) Agronomickou (AF)
b) Lesnickou (LF)
c) Provozn ekonomickou (PEF)
d) Technickou (TF)
ZU má tento vysokoškolský ústav:
a) Institut tropického a subtropického zem d lství (ITSZ)
ZU má tato univerzitní pedagogická pracovišt
a) Katedru pedagogiky (KP)
b) Katedru t lesné výchovy (KTV)
Ostatní pracovišt

ZU jsou:

a) Studijní a informa ní centrum (SIC)
b) UNICO-AGRIC - zprost edkovatelská a inženýrská kancelá
c) Ústav výpo etní techniky (ÚVT)
Ú elovými za ízením

ZU jsou:

a) Rektorát
b) Koleje a menza (KaM)
c) Vysokoškolský statek, který má dv

ásti:

1. Školní lesní podnik se sídlem v Kostelci nad

ernými lesy (ŠLP)

2. Školní zem d lský podnik se sídlem v Lánech (ŠZP)
Jednotlivé fakulty a ITSZ se dále lení na katedry. ÚVT, rektorát a KaM
jsou len ny na odd lení.
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3 Složení orgán

ZU v Praze

Kolegium rektora
prof.Ing. Josef Kozák, DrSc.

- rektor

prof.Ing. Pavel Ková , DrSc.

- první prorektor a prorektor pro zahrani ní styky

doc.Ing. Miroslav Svatoš, CSc. - prorektor pro pedagogickou innost
prof.RNDr. Václav Slavík, DrSc. - prorektor pro informa ní systémy
prof.Ing. Ji í Balík, CSc.

- prorektor pro v du a výzkum

doc.Ing. Zden k Havlí ek, CSc. - prorektor pro školní podniky a rozvoj školy
doc. Ing. Vladimír Vít, CSc.

- kvestor

doc.Ing. Josef Pecen, CSc.

- kanclé

prof.Ing. Karel Vo íšek, CSc.

- d kan AF

prof.Ing. Josef Gross, CSc.

- d kan LF

prof.Ing. Jan Hron, DrSc.

- d kan PEF

prof.Ing. Karel Pokorný, CSc.

- d kan TF

doc.Ing. Bohumil Havrland, CSc. - editel ITSZ

Akademický senát
Pracovišt :

ZU v Praze

Zam stnanci
P edseda: PaedDr. Alex Makarius

Studenti
(zástupce KTV)

Agronomická
fakulta:

RNDr. Jan Jehli ka, CSc.
Ing. Jan Kazda, CSc.
doc.Ing. Jan Vašák, CSc.

Ing. Miroslav Jursík
Martin Hájek

Lesnická fakulta:

RNDr. Dana ížková, CSc.
Ing. Eliška Kubátová, CSc.
Ing. Petr Zasadil

Vojt ch Novotný
Ing. Aleš Vorel

Provozn ekonomická
fakulta

Ing. Aleš Hes, CSc.
doc.Ing. Božena Kade ábková, CSc.
doc.Ing. Jan Získal, CSc.

Ing. Pavel Michálek
Bc. Jan Hrbata

Technická:
fakulta

prof.Ing. Blahoslav Hanousek, CSc.
Ing. Boleslav Kadle ek, CSc.
Ing. Miroslav R ži ka, CSc.

Ji í umpelík
Václav Mžika

ITSZ:

Ing. Kamila Holubová, CSc.

Martina Havlíková

Katedra
pedagogiky:

doc.Ing. Milan Slavík, CSc.
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Složení v decké rady ZU v Praze
prof. Ing. Josef Kozák,, DrSc.,

rektor

prof.Ing. Ji í Balík, CSc.,

prorektor ZU

doc.Ing. Zden k Havlí ek, CSc.,

prorektor ZU

prof..Ing. Pavel Ková , DrSc.,

prorektor ZU

prof.RNDr. Václav Slavík, DrSc.,

prorektor ZU

doc.Ing. Miroslav Svatoš, CSc.,

prorektor ZU

doc. Ing. Vladimír Vít, CSc.,

kvestor

prof. Ing. Karel Vo íšek, CSc.,

d kan AF ZU

prof. Ing. Josef Gross, CSc.,

d kan LF ZU

prof. Ing. Jan Hron, DrSc.,

d kan PEF ZU

prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.,

d kan TF ZU

prof. MVDr.Ing. František Jílek, DrSc.,

AF ZU

prof. Ing. Ji í Petr, DrSc.,

AF ZU

prof. Ing. Václav Van k, CSc.,

AF ZU

prof. Ing. Vladimír Chalupa, DrSc.,

LF ZU

prof. Ing. Ivan Ro ek, CSc.,

LF ZU

prof. RNDr. Karel Š astný, CSc.,

LF ZU

prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc.,

PEF ZU

prof. RNDr. Jaroslav Havlí ek, CSc.,

PEF ZU

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.,

PEF ZU

prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.,

PEF ZU

prof. RNDr.Ing. Ji í Blahovec, DrSc.,

TF ZU

prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.,

TF ZU

prof. Ing. Ji í Klíma, CSc.,

TF ZU

doc. Ing. Bohumil Havrland, CSc.,

ZU

ZU

editel ITSZ

doc. Ing. Milan Slavík, CSc.

katedra pedagogiky

prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.,

rektor MZLU

prof. Ing. František St ele ek, CSc.,

rektor ZF J U

prof.Dr.Ing. Imrich Okenka, CSc.,

rektor SPU Nitra

Mgr. Jan Lipavský, CSc.,

editel VÚRV

doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.,

editel VÚZE

Ing. Josef Bouška, CSc.,
Ing. Zden k Pastorek, CSc.,

editel VÚZeT

doc. Ing. Miloslav Jane ek, DrSc.,

editel VÚMOP

prof. Ing. Ji í Erbes, CSc.,
Ing. Petr Zahradník, CSc.,

PEF MZLU
editel VÚLHM

Ing. Josef B le, CSc.,

nám stek ministra ŽP

doc.Ing. Ji í Volf, CSc.,

nám stek ministra financí

doc.Ing. Josef Pr ša, CSc.,

nám stek ministra ŠMT
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Správní rada
P edseda:

ZU v Praze
Ing. Zden k Bernard, vrchní editel, MŠMT R, Praha

Místop edsedové: Bohumil ada, senátor
Ing. Jaroslav Brom, CSc., prezident Svazu podnikatel v
zem d lství R, Praha
Tajemník:
lenové:

Duben 2002

doc.Ing. Josef Pecen, CSc.,

ZU v Praze

Dr.Ing. Ladislav Bedná , editel Strom, a.s., Praha
Ing. Pavel Navrátil, CSc., p edseda ZD Trhový Št pánov
Ing. Ji í Oliva, generální editel Státního podniku Lesy R
Ing. Mirko Berný, CSc., editel odboru informa ních systém a
služeb, MF R, Praha
Václav ížek, starosta M stské ásti Praha-Suchdol
doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., editel VÚZE, Praha
doc.Ing. Václav Vinš, CSc., zástupce editele, odbor VŠ, MŠMT
R, Praha
prof.Ing. Zden k Vostracký, DrSc., rektor ZU Plze
Ing. Tomáš Zídek, VÚZE, Praha 2
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4 Studijní a pedagogická innost
Studijní programy a obory prezen ního a kombinovaného studia
Na eské zem d lské univerzit v Praze se uskute
studijní programy a obory:

4.1

ují následující akreditované

Agronomická fakulta

Kód KKOV
Název studijního
programu

Kód
studijního
programu
4101T
M4101
4101T
M4101
4101T
M4101
4101T
M4101
4101T
M4101
4101T
M4101
4106T
N4145
4101T
M4101
4101T
M4101
4106T
N4146
4101T
M4101
4102R
B4102
4102T
N4102
4102T
N4102
4102V
P4102

Standardní doba
studia v akademických
Pozn. /forma
letech
studia, doba
Název studijního oboru
Bc. Mgr. Nav. Ph.D.
platnosti/
Mgr.
N
B
M
P

Zem d lské
inženýrství

Zem d lské inženýrství

5

Zem d lské
inženýrství

Rostlinná produkce

5

Zem d lské
inženýrství

Živo išná produkce

5

Zem d lské
inženýrství

Rostlinoléka ství

5

Zem d lské
inženýrství

Zahradnictví

5

Zem d lské
inženýrství

Kvalita a zpracování
zem d. produkt

5

Kvalita a zpracování
zem d. produkt

Kvalita a zpracování
zem d. produkt

Zem d lské
inženýrství

Hospoda ení v
zem d lství

5

Zem d lské
inženýrství

Hodnocení a ochrana
p dy

5

2

Hodnocení a ochrana Hodnocení a ochrana
p dy
p dy

2

Zem d lské
inženýrství

Odpady a jejich využití

Fytotechnika

Rostlinná produkce

Fytotechnika

Rostlinná produkce

2

Fytotechnika

Výživa a ochrana rostlin

2

Fytotechnika

Obecná produkce
rostlinná

5
3

3

P
do 13.12.2007
P,K
do 13.12.2007
P,K
do 13.12.2007
P
do 13.12.2007
P
do 13.12.2007
P
do 13.12.2007
P,K
do 13.12.2005
P
do 13.12.2007
P
do 5.12.2007
P
do 13.12.2005
P
do 5.12.2007
P,K
do 13.12.2007
P,K
do 13.12.2005
P,K
do 13.12.2005
P,K
do 13.12.2009

A – studijní programy uskute ované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia
Rozhodnutí MŠMT o rozší ení akreditace .j. 19 044/2000-30 ze dne 19. 5. 2000
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti, rozší ení a ud lení akreditace .j. 30 358/2001-30
ze dne 13. prosince 2001
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Kód KKOV
Název studijního
programu

Kód
studijního
programu
4102V
P4102
4103R
B4103
4103R
B4103
4103T
N4103
4103T
N4103
4103T
N4103
4103V
P4103
4103V
P4103
4106V
P4106
4106V
P4106
4108T
M4108
4144R
B4144
4144T
N4144
4144T
N4144
4106R
B4147
4106R
B4148
4106R
B4148

Standardní doba
studia v akademických
Pozn. /forma
letech
studia, doba
Název studijního oboru
Bc. Mgr. Nav. Ph.D.
platnosti/
Mgr.
N
B
M
P
P,K
do 13.12.2009
P,K d
o 13.12.2007
P,K
do 5.12.2005
P,K
do 13.12.2005
P,K
do 13.12.2005
P,K
do 13.12.2005
P,K
do 13.12.2009
P,K
do 13.12.2009
P,K
do 13.12.2009

Fytotechnika

Speciální produkce
rostlinná

Zootechnika

Živo išná produkce

3

Zootechnika

Speciální chovy

3

Zootechnika

Živo išná produkce

2

Zootechnika

Výživa zví at a dietetika

2

Zootechnika

Zájmové chovy zví at

2

Zootechnika

Obecná zootechnika

3

Zootechnika

Speciální zootechnika

3

Zem d lská
specializace

Zem d lská a lesnická
fytopatologie a ochrana
rostlin

3

Zem d lská
specializace

Zem d lská chemie

3

Zahradnické
inženýrství

Zahradní inženýrství

Zahradnictví

Zahradnictví

Zahradnictví

Okrasné zahradnictví

2

Zahradnictví

Produk ní zahradnictví

2

Udržitelné využívání
p írodních zdroj
Zem d lství,
zahradnictví a rozvoj
venkova
Zem d lství,
zahradnictví a rozvoj
venkova

Udržitelné využívání
p írodních zdroj

3

Chovatelství

3

P,K
do 13.12.2005
P
do 13.12.2007
P,K
do 13.12.2007
P
do 13.12.2005
P
do 13.12.2005
P,K
do 13.12.2005
P,K
do 13.12.2005

Kvalita produkce

3

P,K
do 13.12.2005

3

5
3

A – studijní programy uskute ované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia
Rozhodnutí MŠMT o rozší ení akreditace .j. 19 044/2000-30 ze dne 19. 5. 2000
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti, rozší ení a ud lení akreditace .j. 30 358/2001-30
ze dne 13. prosince 2001

Duben 2002

8

Kód KKOV
Název studijního
programu

Kód
studijního
programu
4106R
B4148
4106R
B4148
4106R
B4148
4106T
N4149
4106T
N4149
4106T
N4149
4106T
N4150
4106T
N4150
4106T
N4150
4106T
N4153
4106T
N4151
4106T
N4151
4104T
N4152

Zem d lství,
zahradnictví a rozvoj
venkova
Zem d lství,
zahradnictví a rozvoj
venkova
Zem d lství,
zahradnictví a rozvoj
venkova
Rozvoj venkova a
zem d lství

Standardní doba
studia v akademických
Pozn. /forma
letech
studia, doba
Název studijního oboru
Bc. Mgr. Nav. Ph.D.
platnosti/
Mgr.
N
B
M
P
Rozvoj venkova

3

P stování rostlin

3

Produk ní a okrasné
zahradnictví

3

P,K
do 13.12.2005
P,K
do
13.12.2007
P,K
do 13.12.2007

Hospoda ení v
zem d lství

2

Rozvoj venkova a
zem d lství

Rozvoj venkovského
prostoru

2

Rozvoj venkova a
zem d lství

Zem d lství

2

Genové technologie a Reproduk ní
šlecht ní
biotechnologie

2

Genové technologie a
Šlecht ní rostlin
šlecht ní

2

Genové technologie a
Šlecht ní zví at
šlecht ní

2

Natural Resources
and Environment

Natural Resources and
Environment

2

Pé e o biosféru

Odpady a jejich využití

Pé e o biosféru

Udržitelný rozvoj biosféry

Rostlinoléka ství

Rostlinoléka ství

2
2
2

P
do 13.12.2005
P
do 13.12.2005
P
do 13.12.2005
P
do 13.12.2005
P
do 13.12.2005
P
do 13.12.2005
P,A
do 13.12.2005
P,K
do 13.12.2005
P,K
do 13.12.2005
P
do 13.12.2005

A – studijní programy uskute ované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia
Rozhodnutí MŠMT o rozší ení akreditace .j. 19 044/2000-30 ze dne 19. 5. 2000
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti, rozší ení a ud lení akreditace .j. 30 358/2001-30
ze dne 13. prosince 2001
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4.2

Lesnická fakulta

Kód KKOV
Kód
studijního
programu

Název studijního
programu

1507V
Botanika
P1507
1514V
Ekologie
P1514
3301T
D eva ské inženýrství
M3301
3301T
D eva ské inženýrství
N3301
3341R
D eva ství
B3341
3904R
Inženýrská ekologie
B3904
3904T
Inženýrská ekologie
M3904
3904T
Inženýrská ekologie
N3904
3904V
Inženýrská ekologie
P3904
3914T
Krajinné inženýrství
M3914
3914T
Krajinné inženýrství
N3914
3914V
Krajinné inženýrství
P3914
3914V
Krajinné inženýrství
P3914
3915R
Krajiná ství
B3915
3915R
Krajiná ství
B3915
4107V
Lesní inženýrství
P4107

Standardní doba studia
v akademických letech Pozn. /forma
studia, doba
Název studijního oboru
Bc. Mgr. Nav. Ph.D.
platnosti/
Mgr.
N
B
M
P
Anatomie a fyziologie
rostlin

3

Ekologie

3

D eva ské inženýrství

5

D eva ské inženýrství

2

D eva ství

3

Aplikovaná ekologie

3

Aplikovaná ekologie

5

Aplikovaná ekologie

2

Aplikovaná a krajinná
ekologie

3

Krajinné inženýrství

5

Krajinné inženýrství

2

Ochrana p dy a
meliorace

3

Zem d lská a lesnická
hydrologie

3

Krajiná ství

3

Územní technická a
správní služba

3

P stování lesa

3

P,K
do 23.11.2005
(od 2002/3
nep ijímat
studenty)
P,K
do 23.11.2009
P,K
do 23.11.2007
P,K
do 23.11.2005
P,K
do 23.11.2007
P,K
do 23.11.2007
P,K
do 23.11.2007
P,K
do 23.11.2005
P,K
do 23.11.2009
P,K
do 23.11.2007
P,K
do 23.11.2005
P,K
do 23.11.2009
P,K
do 23.11.2009
P,K
do 23.11.2007
P,K
do 23.11.2007
P,K
do 23.11.2009

A – studijní programy uskute ované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia
Rozhodnutí MŠMT o omezení akreditace .j. 30 317/2001-30 ze dne 22. listopadu 2001
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti, rozší ení a ud lení akreditace .j. 30 360/2001-30
ze dne 23. listopadu 2001
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace .j.11 242/2002-30 ze dne 25. ledna
2002
Rozhodnutí MŠMT o omezení akreditace .j. 10 665/2002-30 ze dne 27. b ezna 2002
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace .j.30 355/2002-30 ze dne 12.12. 2002
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Kód KKOV
Kód
studijního
programu

Název studijního
programu

4107V
Lesní inženýrství
P4107
4107V
Lesní inženýrství
P4107
4107V
Lesní inženýrství
P4107
4107V
Lesní inženýrství
P4107
4107T
Lesní inženýrství
M4107
4107T
Lesní inženýrství
N4107

Standardní doba studia
v akademických letech Pozn. /forma
studia, doba
Název studijního oboru
Bc. Mgr. Nav. Ph.D.
platnosti/
Mgr.
N
B
M
P
Ochrana les a myslivost

3

Technika a mechanizace
v lesním hospodá ství

3

Hospodá ská úprava lesa

3

Dendrologie a šlecht ní
lesních d evin

3

Lesní inženýrství

5

Lesní inženýrství

2

4132R
Lesnictví
B4132

Hospodá ská a správní
služba v lesním
hospodá ství

3

4132R
Lesnictví
B4132

Lesnictví

3

4132R
Lesnictví
B4132

Lesnictví

3

6208V Ekonomika a
management
P6208

ízení a ekonomika
podnik

P.K
do 31.12.2006
P,K
do 23.11.2009
P,K
do 23.11.2009
P,K
do 23.11.2005
P,K
do 23.11.2007
P,K
do 23.11.2005
P,K
do 23.11.2007
P,K
do 23.11.2007
Bc. obecný
P,K
do 23.11.2005
Bc. pro profesní
praxi

3

P,K
do 25.1.2006

A – studijní programy uskute ované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia
Rozhodnutí MŠMT o omezení akreditace .j. 30 317/2001-30 ze dne 22. listopadu 2001
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti, rozší ení a ud lení akreditace .j. 30 360/2001-30
ze dne 23. listopadu 2001
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace .j.11 242/2002-30 ze dne 25. ledna
2002
Rozhodnutí MŠMT o omezení akreditace .j. 10 665/2002-30 ze dne 27. b ezna 2002
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti akreditace .j.30 355/2002-30 ze dne 12.12. 2002
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4.3

Provozn ekonomická fakulta

Kód KKOV
Kód
studijního
programu

Název studijního
programu

6202R Hospodá ská politika
a správa
B6202
6202T Hospodá ská politika
a správa
M6202
6202T Hospodá ská politika
a správa
N6202
6202R Hospodá ská politika
a správa
B6202
6202T Hospodá ská politika
a správa
M6202
6202T Hospodá ská politika
a správa
N6202
6202V Hospodá ská politika
a správa
P6202
6207R Kvantitativní metody v
ekonomice
B6207
6207T Kvantitativní metody v
ekonomice
M6207
6207T Kvantitativní metody v
ekonomice
N6207
6207V Kvantitativní metody v
ekonomice
P6207
6208R Ekonomika a
management
B6208
6208T Ekonomika a
management
M6208
6208T Ekonomika a
management
N6208
6208R Ekonomika a
management
B6208
6208T Ekonomika a
management
M6208
6208T Ekonomika a
management
N6208
6208R Ekonomika a
management
B6208

Standardní doba studia
v akademických letech Pozn. /forma
studia, doba
Název studijního oboru
Bc. Mgr. Nav. Ph.D.
platnosti/
Mgr.
N
B
M
P
Podnikání a
administrativa

P,K
do 19.6.2007

3

Podnikání a
administrativa
Podnikání a
administrativa
Ve ejná správa a
regionální rozvoj

P,K
do 19.6.2007

5

P,K
do 19.6.2007

3

Ve ejná správa a
regionální rozvoj

P,K
do 19.6.2007

5

Ve ejná správa a
regionální rozvoj

3

P,K
do 19.6.2007

5

Systémové inženýrství
Systémové inženýrství

3

2

P
do 19.6.2007

5
2
3

P,K
do 19.6.2005
P
do 19.6.2007

3

Agricultural Economics
and Management
Agrarökonomie

P,K
do 19.6.2007

5

Agricultural Economics
and Management

P,K
do 19.6.2009
P,K
do 19.6.2007

3

Provoz a ekonomika
Agricultural Economics
and Management

P,K
do 19.6.2005

2

Provoz a ekonomika

P,K
do 19.6.2005
P,K
do 19.6.2007

3

Systémové inženýrství

Provoz a ekonomika

P,K
do 19.6.2005

2

Regionální a sociální
rozvoj
Systémové inženýrství

P,K
do 19.6.2005

2

P
do 19.6.2005
P
do 19.6.2007

A – studijní programy uskute ované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia
Rozhodnutí MŠMT o rozší ení akreditace .j. 12 144/2000-30 ze dne 10.2. 2000
Rozhodnutí MŠMT o rozší ení akreditace .j. 16 136/2000-30 ze dne 27. 3. 2000
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace .j. 15 725/2001-30 ze dne 9. 4. 2001
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti, rozší ení a ud lení akreditace .j. 18 054/2001-30
ze dne 19. ervna 2001
Duben 2002
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Kód KKOV
Kód
studijního
programu

Název studijního
programu

6208T Ekonomika a
management
M6208
6208R
Ekonomika a
B6208 management
6208T Ekonomika a
management
N6208
6208V Ekonomika a
management
P6208
6208V Ekonomika a
management
P6208
6208V Ekonomika a
management
P6208
6209R Systémové inženýrství
a informatika
B6209
6209T Systémové inženýrství
a informatika
M6209
6209T Systémové inženýrství
a informatika
N6209
6209V Systémové inženýrství
a informatika
P6209

Standardní doba studia
v akademických letech Pozn. /forma
studia, doba
Název studijního oboru
Bc. Mgr. Nav. Ph.D.
platnosti/
Mgr.
N
B
M
P
Agrarökonomie
Evropská agrární
diplomacie

P
do 19.6.2007

5

P,K
do 19.6.2007

3

Evropská agrární
diplomacie

P,K
do 19.6.2005

2

Podniková a odv tvová
ekonomika

3

P,K
do 19.6.2009

Management

3

P,K
do 19.6.2009

ízení a ekonomika
podnik

3

Informatika
Informatika
Informatika
Informa ní management

P,K
do 19.6.2007

3

P,K
do 19.6.2007

5

P,K
do 19.6.2005

2
3

P,K
do 19.6.2009

A – studijní programy uskute ované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia
Rozhodnutí MŠMT o rozší ení akreditace .j. 12 144/2000-30 ze dne 10.2. 2000
Rozhodnutí MŠMT o rozší ení akreditace .j. 16 136/2000-30 ze dne 27. 3. 2000
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace .j. 15 725/2001-30 ze dne 9. 4. 2001
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti, rozší ení a ud lení akreditace .j. 18 054/2001-30
ze dne 19. ervna 2001
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4.4

Technická fakulta

Kód
KKOV
Kód
studijního
programu

Název studijního
programu

Technika a
3710R
technologie v doprav
B3710
a spojích
Technika a
3710T
technologie v doprav
M3710
a spojích
Technika a
3710T
technologie v doprav
N3710
a spojích

Standardní doba studia
v akademických letech Pozn. /forma
Název studijního oboru
studia, doba
Bc. Mgr. Nav. Ph.D.
platnosti/
Mgr.
B
M
N
P
P, K
Silni ní a m stská
3
do 5.12.2005
automobilová doprava
Silni ní a m stská
automobilová doprava

2

Silni ní a m stská
automobilová doprava

3903V Kybernetika a ídící
P3903
technika

Automatizace a
robotizace

3906V
Speciální technologie
P3906
3907V
Energetika
P3907
3909R
Procesní inženýrství
B3909
3909T
Procesní inženýrství
M3909
3909T
Procesní inženýrství
N3909
3909R
Procesní inženýrství
B3909
3909T
Procesní inženýrství
M3909
3909T
Procesní inženýrství
N3909
4101R Zem d lské
B4101
inženýrství
4101T Zem d lské
M4101
inženýrství
4101T Zem d lské
N4101
inženýrství
4101V Zem d lské
P4101
inženýrství

Jakost a spolehlivost
stroj a za ízení

P,K
do 5.12.2007

5

Energetika
Technologická za ízení
staveb
Technologická za ízení
staveb
Technologická za ízení
staveb
Technologie a technika
zpracování odpad
Technologie a technika
zpracování odpad
Technologie a technika
zpracování odpad
Zem d lská technika
Zem d lská technika
Zem d lská technika
Technika a mechanizace
zem d lství

3
5
2
3
5
2
3
5
2

P,K
do 5.12.2005
3 P,K
omezení akr.
zákaz p ijímání
od 02/03
3 P,K
do 25.1.2010
3 P,K
do 25.1.2006
P,K
do 5.12.2005
P,K
do 5.12.2007
P,K
do 5.12.2005
P,K
do 5.12.2005
P,K
do 5.12.2007
P,K
do 5.12.2005
P,K
do 5.12.2005
P,K
do 5.12.2007
P,K
do 5.12.2005
3 P,K
do 25.1.2010

A – studijní programy uskute ované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia
Rozhodnutí MŠMT o rozší ení akreditace .j. 26 900/2001-30 ze dne 22. íjna
2001Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti, rozší ení a ud lení akreditace .j. 30
361/2001-30 ze dne 5. prosince 2001
Rozhodnutí MŠMT o odn tí akreditace .j. 10 643/2002-30 ze dne 14. ledna 2002
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace .j. 11 243/2002-30 ze dne 25. ledna 2002
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Kód
KKOV

Název studijního
programu

Kód
studijního
programu
4101V Zem d lské
P4101
inženýrství
4106R Zem d lská
B4106
specializace
4106T Zem d lská
M4106
specializace
4106T Zem d lská
N4106
specializace
4106V Zem d lská
P4106
specializace
4106V Zem d lská
P4106
specializace

Standardní doba studia
v akademických letech Pozn. /forma
Název studijního oboru
studia, doba
Bc. Mgr. Nav. Ph.D.
platnosti/
Mgr.
B
M
N
P
3 P,K
Technika výrobních
do 25.1.2006
proces
P,K
Obchod a podnikání s
3
do 5.12.2005
technikou
P,K
Obchod a podnikání s
5
do 5.12.2007
technikou
2
P,K
Obchod a podnikání s
do 5.12.2005
technikou
3 omezení akr.
Vlastnosti a zpracování
zákaz p ijímání
ze. materiál a produkt
od 02/03
3 P,K
Marketing stroj a
do 22.10.2009
technických systém

A – studijní programy uskute ované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia
Rozhodnutí MŠMT o rozší ení akreditace .j. 26 900/2001-30 ze dne 22. íjna
2001Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti, rozší ení a ud lení akreditace .j. 30
361/2001-30 ze dne 5. prosince 2001
Rozhodnutí MŠMT o odn tí akreditace .j. 10 643/2002-30 ze dne 14. ledna 2002
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace .j. 11 243/2002-30 ze dne 25. ledna 2002

4.5

Institut tropického a subtropického zem d lství

Kód
KKOV

Název studijního
programu

Kód
studijního
programu
4106R
B4106
4106T
M4106
4106T
N4106
4106V

Standardní doba studia
v akademických letech Pozn. /forma
studia, doba
Název studijního oboru
Bc. Mgr. Nav. Ph.D.
platnosti/
Mgr.
N
B
M
P

Zem d lská
specializace

Zem d lství trop a
subtrop

Zem d lská
specializace

Zem d lství trop a
subtrop

Zem d lská
specializace
Zem d lská
specializace

Zem d lství trop a
subtrop
Tropické a subtropické
zem d lství

P,A
do 23.11.2005
P,A
do 23.11.2007

3
5

P.A
do 23.11.2005

2
3

P,A,K
do 23.11.2005

A – studijní programy uskute ované i v anglickém (nebo v jiném cizím) jazyce
P – prezen ní forma studia, D – distan ní forma studia, K – kombinovaná forma studia
Rozhodnutí MŠMT o prodloužení platnosti, rozší ení a ud lení akreditace .j. 30 359/2001-30
ze dne 23. listopadu 2001
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Studijní programy garantované VVŠ a uskute

ované na VOŠ

eská zem d lská univerzita v Praze negarantuje studijní programy,
uskute ované na VOŠ. Trvale ale udržuje styky se st edními školami a vyššími
odbornými školami v R prost ednictvím Katedry pedagogiky, která na t chto školách
plošn zajiš uje kvalifika ní certifikované vzd lávání u itel . Toto vzd lávání je
uznáváno MŠMT R jako sou ást kariérního postupu.

Modulárn stav né studijní programy
Nedostatek prostor pro výuku a vysoký stupe zatížení pedagog nedovoluje
uplat ovat modulárn stav né studijní programy. Jedinou výjimku tvo í studijní
program „MSc Agricultural Economics and Management“, který je akreditován na
Provozn ekonomické fakult . Výuka probíhá kompletn v anglickém jazyce a
pr m rn polovinu p ednášek zajiš ují hostující profeso i – ty je možno získat pouze
pro modulov organizovanou výuku. Hostující profesor p ednáší v modulu dlouhém 23 týdny. Zkoušky asto probíhají i ve form videokonference, kde zkoušející profesor
je již p ítomen na své domovské univerzit v cizin a student skládá zkoušku za
dozoru eského kolegy.

Využívání kreditního systému na vysoké škole
Od akademického roku 2000/2001 je na ZU v Praze zaveden (jednotný)
kreditní systém studia, jehož posláním je:
kompatibilita s prost edím EU a sv ta (vytvo ení podmínek pro reálnou mobilitu
student ),
vyšší flexibilita studijních program z hlediska obsahu a rytmu studia, studijní
zát že apod.,
respektování svobody volby student p i výb ru p edm t a sou asn též
garance hodnoty diplomu absolventa ZU v Praze.
Uplatn ní jednotného kreditního systému p isp je k lepšímu využití potenciálu
jednotlivých fakult, k objektivizaci obsahu studia variantních studijních program ,
obor a specializací, k usnadn ní evidence výuky apod.
Základem kreditního systému studia na ZU v Praze jsou kreditní systém ECTS
(European Credit Transfer Systém), jehož vznik byl spojen zejména s podporou
mobility student , a tradice ZU:
1 kredit ZU (ECTS) odpovídá v pr m ru zpravidla 30 hodinám studijní zát že
pr m rného studenta
standardní kumulativní po et kredit za studium v bakalá ském studijním
programu iní 180 kredit , za studium v navazujícím magisterském studijním
programu 120 kredit a za studium v magisterském studijním programu 300
kredit
pevný rámec ro níku
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Základní principy kreditního systému, uskute
univerzit :

ovaného na

eské zem d lské

1. Kreditní systém studia slouží zejména:
− ke zjednodušení administrativy nutné k mobilit student
− ke kumulativnímu (kvantitativnímu) vyjád ení pln ní studijního plánu
− k vytvo ení jednotného celouniverzitního prost edí k rozší ení
vzd lání

možností

2. Kreditní systém je založen na:
− p id lení kreditních bod p edm t m i modul m studijního oboru (plánu)
− zapo tení kreditních bod studentovi za ukon ené p edm ty respektive moduly
− uznání a zapo tení kreditních bod p edm tu respektive modulu studovaného
na jiné vysoké škole ZU.
3. Základní funkce kreditního systému spo ívá v kvantifikaci pr m rné studijní
zát že studenta z hlediska jednotlivých p edm t respektive modul a tudíž i
kumulativn z hlediska semestru, roku, etapy studia a celého studia. Kvalitativní
stránka je ur ena studijním programem, oborem, specializací. Kreditní systém
ZU není ur en pro kvantifikaci pedagogických výkon (pedagogické zát že
u itel ).
4. Kreditní bod p edstavuje 1/60 pr m rné ro ní studijní zát že pr m rného
studenta, tzn. zpravidla 30 hodin.
5. Vymezení studijních obor je ú elné provést charakteristikou oboru, typem studia
(Bc., Ing.), formou studia (prezen ní, kombinované), charakteristikou studijních
p edm t i modul (forma výuky, zp sob hodnocení, kreditní ohodnocení aj.),
standardní dobou studia, dalšími podmínkami, které musí student splnit
(bakalá ské práce a zkoušky, diplomová práce a SZZ), aj.
6. P edpokladem funk nosti kreditního systému vzhledem k mobilit je modularita
studijního plánu (zpravidla samostatný jednosemestrální studijní p edm t).
P edm t je obvykle uzav en a klasifikován s využitím tradi ní klasifika ní
stupnice ECTS.
7. Tradi ní klasifika ní stupnice je kompatibilní se stupnicí ECTS, která je ur ena
pro využití v rámci mobility student .
ECTS

Název klasifika ní t ídy

Kód t ídy

Numerická
hodnota t ídy

A

výborn

Excellent

1

1,0

B

plus velmi dob e

Good

+2

1,5

C

velmi dob e

Very good

2

2,0

D

plus dob e

Satisfactory

+3

2,5

E

dob e

Sufficient

3

3

F

nevyhov l

Fail

4

4
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8. Studijní p edm t, respektive modul, má svou jednozna nou specifikaci v rámci
studijního oboru (název, obsah, rozsah, po et kredit , specifikace možností
zápisu, garant p edm tu), emuž odpovídá identifika ní kód pro informa ní
zpracování. Po et kredit konkrétního p edm tu respektive modulu zahrnuje
celkovou studijní zát ž studenta, tzn. zahrnuje krom kontaktních hodin další
aktivity (v závazné struktu e – týmová práce, praxe, laboratorní praktika, exkurze,
domácí p íprava, p íprava na zkoušku, zkouška). Nezávisí na zát ži u itele
(p ednášky, cvi ení, exkurze), ani na významu p edm tu pro kurikulum (povinný,
povinn volitelný, výb rový p edm t).
Uplatn ní kreditního systému vede mimo jiné i k lepšímu sjednocení
uplat ovaných nárok v r zných studijních programech.

Po ty studijních program a obor vysoké školy
Skupiny obor
p írodní v dy a nauky
technické v dy a nauky
zem d l.-les. a veter. v dy
a nauky
zdravot., léka . a farm.
v dy a nauky
spole enské v dy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a
ve ejnoprávní innost
pedagogika, u itelství a
sociál. pé e
obory z oblasti psychologie
v dy a nauky o kultu e a
um ní
Celkem

Kód skupiny
kmen. obor

Studijní
programy/obory

Celkem
stud.prog./obor

bak.

mag.

dokt.

11 až 18
21 až 39

5/7

5/2

2/2
4/5

2/2
9/14

41 až 43

10/20

13/36

9/18

16/54

51 až 53

-

61,65,67,71-74

-

62

5/8

5/13

4/7

5/14

68

-

75

-

77

-

81,82

-

11 až 82

20/35

23/61

19/32

32/84

Do magisterských studijních program jsou zapo teny i programy navazující na
bakalá ské studijní programy (krátké programy).
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Programy celoživotního vzd lávání

Skupiny obor

Kód skupiny
kmen. obor

p írodní v dy a nauky
11 až 18
technické v dy a nauky
21 až 39
zem d l.-les. a veter. v dy a
41 až 43
nauky
zdravot., léka . a farm. v dy a
51 až 53
nauky
spole enské v dy, nauky a služby 61,65,67,71-74
ekonomie
62
právo, právní a ve ejnosprávní
68
innost
pedagogika, u itelství a sociál.
75
pé e
obory z oblasti psychologie
77
v dy a nauky o kultu e a um ní
81,82
Celkem
11 až 82

Programy CŽV
v rámci
Ostatní Celkem
akreditovaných SP
bezplatné placené
2

2

6

6

2
6

2
6

2

2

4

4

2

2

24

24

Poznámka:
Univerzita nabízí v rámci celoživotního vzd lávání modulov organizované
kurzy, které probíhají v Praze a v šesti st ediscích DiV mimo Prahu. Kurzy jsou
organizovány ve spolupráci s místními ú ady, nebo privátními vzd lávacími
institucemi.
Ve st ediscích DiV v Ji ín , Klatovech, Hradci Králové, Chebu a v Kostelci nad
ernými lesy. provádí univerzita krátkodobé kurzy, které ve zjednodušené podob
podávají zájemc m základní informace z akreditovaných obor bakalá ského a
magisterského studia.
V minulém roce byly zahájeny vzd lávací kurzy pro regiony Klatovy, Cheb,
Hradec Králové a Most, které nabízejí kvalifikaci ú ednickému personálu v oblasti eGovernment a e-Administration – kurzy jsou výsledkem ešení výzkumu v 5.
rámcovém programu EU, který univerzita provádí ve spolupráci s dalšími 13
evropskými státy v projektech PRISMA a BEEP (viz http://www.prisma-eu.net,
http://www.beep-eu.net).
Významným zp sobem se na organizování kurz celoživotního vzd lávání
podílí Katedra pedagogiky
ZU, která zajiš uje proškolování u itel st edních
odborných a vyšších odborných škol formou certifikovaných kurz .
Speciální kurzy – které se svým typem vymykají b žnému vzd lávacímu kurzu nabízí Katedra t lesné výchovy
ZU, která nabízí širokou paletu sportovn
orientovaných kurz : pohybová výchova, plavání, kulturistika, šerm, mí ové hry, vodní
sporty, zimní sporty a r zné formy outdoor aktivit. O tyto kurzy ve ejnost projevuje
velký zájem. Kurzy zájemci hradí, ást vybraných prost edk je v nována na úhradu
kurz pro handicapované skupiny obyvatel, které katedra rovn ž nabízí.
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Kurzy jsou nabízeny i v rámci univerzity t etího v ku, kterou na všech ty ech
fakultách navšt vuje ro n pr m rn 420 poslucha ve v ku 65 – 75 let.
Univerzita podala v lo ském roce projekty akreditace program celoživotního
vzd lávání v rámci transforma ních program MŠMT. Dva projekty byly úsp šné a
v pr b hu roku 2003 budou navrženy k akreditaci programy celoživotního vzd lávání,
které mají na základ výše popsaných zkušeností u poslucha
nejv tší úsp ch.
Jedná se o programy, které jsou orientovány p ímo na sféru malého a st edního
podnikání:
Informa ní technologie a Web design
e-Obchod a podnikání
Kompetentní živnostník
lov k, pole, les a zahrada
lov k a spot eba
Ekologická výroba a podnikání
Právo pro podnikatele
Ú etnictví malých firem

Po ty student bakalá ského, magisterského a doktorského studijního programu
Skupiny obor
p írodní v dy a nauky
technické v dy a nauky
zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
spole enské v dy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a ve ejnoprávní innost
pedagogika, u itelství a sociál. pé e
obory z oblasti psychologie
v dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem
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Kód skupiny
kmen. obor
11 až 18
21 až 39
41 až 43
51 až 53
61,65,67,71-74
62
68
75
77
81,82
11 až 82

Studijní
Celkem
programy/obory
stud.prog./
mag./
obor
bak.
dokt.
nav.
17
17
59
1118 82
1259
1245
2209 363
3817

153

4153

198

4504

1457

7480

660

9597

20

Po ty zahrani ních student bakalá ského, magisterského a doktorského studijního
Skupiny obor
p írodní v dy a nauky
technické v dy a nauky
zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
spole enské v dy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a ve ejnosprávní
innost
pedagogika, u itelství a sociál. pé e
obory z oblasti psychologie
v dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem

Kód skupiny
kmen. obor
11 až 18
21 až 39
41 až 43
51 až 53
61,65,67,71-74
62
68
75
77
81,82
11 až 82

Studenti ve studijním
programu
bak. mag. dokt.

Celkem
studenti

2
6

15
30

2
17

19
53

0

28

6

34

8

73

25

106

Poznámka:
V tabulce jsou uvedeny po ty kmenových student – cizinc - bakalá ského,
resp. magisterského studia. Tito studenti budou absolvovat ZU jako její ádní
absolventi. V pr b hu roku 2002 absolvovali alespo 1 semestr studia rovn ž i
cizinci, kte í navšt vovali výuku v rámci mobilit SOCRATES-ERASMUS (viz p ehled
v kap. . 9).

Po ty absolvent bakalá ského, magisterského a doktorského studijního programu
Skupiny obor
p írodní v dy a nauky
technické v dy a nauky
zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
spole enské v dy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a ve ejnoprávní innost
pedagogika, u itelství a sociál. pé e
obory z oblasti psychologie
v dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem
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Kód skupiny
kmen. obor
11 až 18
21 až 39
41 až 43
51 až 53
61,65,67,71-74
62
68
75
77
81,82
11 až 82

Studijní
Celkem
programy/obory
stud.prog./
mag./
obor
bak.
dokt.
nav.
0
0
107
2
109
100
359
30
489

100

585

8

593

1051

40

1191
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Po ty zahrani ních absolvent
studijního programu
Skupiny obor
p írodní v dy a nauky
technické v dy a nauky
zem d l.-les. a veter. v dy a
nauky
zdravot., léka . a farm. v dy a
nauky
spole enské v dy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a ve ejnosprávní
innost
pedagogika, u itelství a sociál.
pé e
obory z oblasti psychologie
v dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem

bakalá ského, magisterského a doktorského

Kód skupiny
kmen. obor

Absolventi ve studijním
programu
bak.
mag.
dokt.

11 až 18
21 až 39
41 až 43

Celkem
absolventi

0
0

5
13

0
0

5
13

0

6

0

6

0

24

0

24

51 až 53
61,65,67,7174
62
68
75
77
81,82
11 až 82

Zájem o studium na vysoké škole

P ijatých 4)

Zapsaných 5)

Celkem
11 - 82
p írodní v dy a nauky
11 až 18
technické v dy a nauky
21 až 39
zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
41 až 43
zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
51 až 53
spole enské v dy, nauky a služby
61,65,67,71-74
ekonomie
62
právo, právní a ve ejnoprávní innost
68
pedagogika, u itelství a sociál. pé e
75
obory z oblasti psychologie
77
v dy a nauky o kultu e a um ní
81,82

10212

10212 3216

3216

2787

2010
3002

2010
3002

816
1200

816
1200

518
1105

5200

5200

1200

1200

1164

P ijetí 3)

Kód skupiny
kmen. obor

Podaných
p ihlášek 1)

Skupiny obor

P ihlášených 2)

Po et

1. Po et všech podaných p ihlášek.
2. Po et uchaze
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ve skupinách obor jsou zahrnuti vícenásobné p ihlášky.
3. Po et všech kladn vy ízených p ihlášek.
4. Po et p ijatých uchaze . Údaj celkem vyjad uje po et fyzických osob,
ve skupinách jsou zahrnuti vícenásobn p ijatí.
5. Po et p ijatých student , kte í se zapíšou ke studiu (po et zapsaných).

Výuka v anglickém jazyce
Na univerzit v roce 2002 byly vyu ovány dva studijní obory kompletn
v anglickém jazyce: na Provozn ekonomické fakult (2 studijní skupiny – 54
student ) a na Lesnické fakult (1 studijní skupina – 15 student ).
Krom permanentí výuky v anglickém jazyce v celém oboru se ve studijních
oborech p ednáší vybrané p edm ty v angli tin . Tabulka udává po ty t chto
p edm t vyu ovaných jednotlivými fakultami v r zných studijních programech.
Fakulta
agronomická
lesnická
provozn -ekonomická
technická
ITSZ

Inovace již uskute

Celkem p edm t
16
19
34
11
28

ovaných studijních program

Probíhala zcela samostatn na jednotlivých fakultách v etn mezifakultních
studijních program a týkala se forem i obsahu výuky. D vody inovace:
reakce na zp tnou vazbu z hodnocení kvality výuky absolventy
zm na technických možností výuky – uplatn ní ICT
hledisko zefektivn ní výuky, nutnost postupn snižovat po et kontaktních hodin
zd razn ní samostatné práce student
Prakticky každý studijní program nebo jeho ást je vystavena požadavku
permanentních zm n a inovací, kde se uplat ují ne všechny výše uvedené d vody
najednou. Tuto snahu d íve podporoval i systém "Vnit ní akreditace" jednotlivých
p edm t v rámci univerzity, kde bylo v r. 1999 evidováno 59 akreditovaných
p edm t , které prošly tímto hodnotícím procesem. Nyní je tento systém vnit ní
akreditace nahrazen akreditací celých studijních program jako sou ást vn jší
akreditace na fakultách.

Nové sm ry v p íprav pedagogických pracovník všech stup

škol

eská zem d lská univerzita nabízí svým student m vedle profesního vzd lání
i pedagogickou kvalifikaci, kterou mohou všichni poslucha i soub žn studovat jako
specializaci „U itelství odborných p edm t na SŠ a VOŠ“. Výuku zajiš uje Katedra
pedagogiky, která má akreditované právo ud lovat p íslušnou pedagogickou
odbornost. Do soub žného pedagogického studia vstupují studenti ve 3. ro níku a ve
studiu pokra ují ješt další dva roky po ukon ení studia v distan ní form . Katedra
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pedagogiky nov zajiš uje ve výuce nastávajících pedagog
informa ních a telekomunika ních technologií.

p edevším uplatn ní

V pr b hu roku 2002 bylo na univerzit vybudováno nové pracovišt „Laborato
virtuálního vzd lávání“, které metodicky i technicky zajiš uje rozvoj metod e-learningu
pro všechny fakulty. Prob hly první plošn organizované kurzy, jichž se zú astnilo
15% z potenciálních tv rc pom cek pro podporu prezen ního i kombinovaného
studia.

Hodnocení nabídky studijních obor
práce

s ohledem na uplatn ní absolvent

na trhu

Statistiky udávají, že zem d lská výroba se podílí na tvorb hrubého domácího
produktu p ibližn jen asi 3%. Ovšem odv tví, která na zem d lství p ímo i nep ímo
navazují – jsou to p edevším potraviná ské, zpracovatelské, obchodní a finan ní
et zce – se podílejí na domácím produktu více než 30%. Absolventi se tak uplat ují
ve velmi širokém spektru povolání a zam stnání. Významné postavení získávají
absolventi i v t ch povoláních, v nichž se uplat ují požadavky na ekologii a trvale
udržitelný rozvoj. V souvislosti se zm nami v regionálním uspo ádání R a jejím
vstupem do EU se uplat ují naši absolventi i v nadnárodních, národních, státních,
regionálních institucích. Podle výsledk dlouhodob provád ných pr zkum o
uplatn ní absolvent m žeme konstatovat, že v pr b hu posledních p ti let prakticky
100% našich absolvent našlo zam stnání; ada z nich p sobí ve vysokých funkcích
zejména u nadnárodních firem.
Pr zkum absolvent
a v pr b hu zam stnání.

probíhá permanentn

ve dvou liniích: na konci studia,

Ze zkoumaného souboru student na konci studia m la t etina respondent již
v dob šet ení, tj. asi jeden m síc p ed složením státní záv re né zkoušky zajišt né
pracovní místo a nutno dodat, že tém 15 % absolvent si zajistilo pracovní místo v
zem d lství i lesnictví. Vedle 20,3 % respondent , kte í již m li jisté zam stnání
mimo zem d lství, jich 21,4 % zam stnání dosud nem lo, a koliv ho hledalo. V tší
problémy se získáním zam stnání mají respondenti z kraj severo eského,
východo eského a ze severní Moravy. Toto zjišt ní koresponduje se skute ností, že
práv v t chto krajích je vysoká nezam stnanost, která zasahuje nejen lidi s nižším
vzd láním, ale postupn se odráží i v uplatn ní absolvent vysokých škol. S vojnou
nebo mate skou dovolenou po ítalo 15,3 % absolvent . Dalších 25,7 % absolvent si
existen ní problémy tolik nep ipoušt lo a proto do doby šet ení nepodnikli žádné kroky
k získání pracovního místa. Je zajímavé, že nadpolovi ní v tšina t chto málo
aktivních absolvent pocházela bu p ímo z Prahy, nebo ze st edo eského kraje.
Aktivitu respondent p i hledání zam stnání na jednotlivých fakultách p ibližují data
v tabulce:

Duben 2002

24

Sou asné zam stnání
Stav
Po et %
19
0
2,5
111
Zem d lství
14,6
154
Mimo obor
20,3
162
Hledá
21,4
116
Vojna a MD
15,3
195
Neaktivní
25,7
Celkem
757

Pohlaví
0
M
Ž
7
8
4
1,9
2,2
68
43
0
18,0 11,6
69
82
3
18,3 22,2
54
106
2
14,3 28,6
100
15
1
26,5
4,1
79
116
0
21,0 31,4
10
377
370

Fakulta
LF
PEF

0

AF

3

7

2

71
33,2
22
10,3
41
19,2
25
11,7
48
22,4
214

3
5,8
3
5,8
15
28,8
18
34,6
11
21,2
52

0
0
0
0
1
4

TF

ITSZ

3

4

0

20
6,2
106
32,7
71
21,9
35
10,8
89
27,5
324

11
8,8
22
17,6
21
16,8
37
29,6
30
24,0
125

6
15,8
1
2,6
14
36,8
1
2,6
16
42,1
38

Tabulka potvrzuje domn nku, že ženy oproti muž m získávají práci obtížn ji a
ast ji si nacházejí zam stnání mimo obor. Ženy byly také mnohem mén aktivní p i
získávání zam stnání (neaktivita 31,4 % respondent ) oproti muž m (neaktivita 21 %
respondent ). Absolventi AF projevili nejv tší aktivitu p i hledání vhodné pracovní
p íležitosti a m li také nejv tší zájem o práci v zem d lství, p esto jich tém 20 %
bylo v okamžiku šet ení bez zam stnání. Tabulka p ináší obrázek o aktivit
respondent dle typu studia a dle bydlišt .
V další tabulce je p ehled o zam stnání absolvent podle typu studia a podle
bydlišt :

!

! !

!

"

#

$

%

"

# !$
%

$

Bydlišt :
0 - neodpov d l
1 - m sto nad 100 tisíc obyvatel
2 - m sto 5 - 100 tisíc obyvatel
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3 - obec 2 - 5 tisíc obyvatel
4 - obec do 2 tisíc obyvatel
Soub h studia a zam stnání uvedlo celkem 354 (46,8 %) respondent . V tomto
po tu jsou zahrnuti i dálkov studující respondenti.
Zam stnání
Po et
%
0
29
3,8
Ne
374
49,8

0
4
3

Ano

354

46,8

3

Σ

757

100

10

Pohlaví
M
Ž
11
14
187
184
49,6
49,7
179
172
47,5
46,6
377
370

0
3
1
0
4

AF
6
123
57,5
85
39,7
214

Fakulta
LF
PEF
3
11
31
129
59,6
39,8
18
184
34,6
56,8
52
324

TF
6
70
56,0
49
39,2
125

ITSZ
0
20
52,6
18
47,7
38

Nej ast ji uvád nými d vody pro zam stnání b hem studia byly zcela otev en
p iznané finan ní d vody, frekventovaným d vodem bylo také získání praxe. Dále se
objevovaly pon kud sporadi t ji další d vody: zajišt ní si místa, nadbytek asu nebo
pokra ování zam stnání (poslední uvedený d vod se týkal zejména respondent
dálkov studujících). I zde byla dána respondent m možnost kombinovat r zné
položky. Nejv tší po et odpov dí získala kombinace položek finan ní d vody a
získání praxe u respondent PEF, TF a ITSZ.

Uplatn ní nových forem studia
Na univerzit se zahájila systematická p íprava projektu „Virtuální univerzity.
Základní chybou, které se dopoušt jí vedoucí kateder p i využívání virtuálního
prost edí, tj. když aplikují širokou škálu prost edk ICT je, že transformují zažité,
ov ené a standardní postupy plošn do nového prost edí. Aplikace ICT vyžadují ale
(n kdy i zásadní) zm ny v organizaci, metodách a algoritmech, to co nazýváme
reengineeringem instituce. Bez t chto zm n se zpravidla nevyužijí možnosti
virtuálního prost edí, ba n kdy m že být práce a pobyt ve virtualit horší než mimo ni.
Z t chto skute ností vychází i ešení projektu na universit , který zárove p sobí na
n kolika úrovních:
V pr b hu roku 2002 byla zorganizována ada školení, seminá s panelovými
diskusemi, s cílem vyjasnit situaci a p ipravit virtuální univerzitu tak, aby byla „šitá na
míru“ pot ebám a možnostem fakulty. Výsledkem t chto akcí je soubor studií, který
nabízí ešení pro fakulty – studie byly vypracovány na ad kateder, vzájemn
oponovány. N které z nich byly – v upravené podob – publikovány v odborném tisku.
Soub žn s mapováním možností kateder a tvorbou konsensu na fakult , na
každé kated e byly zpracovány vybrané p ednášky do prost edí WEB CT, které bylo
za tím ú elem na zkušební dobu zakoupeno.
V listopadu 2002 byla otev ena Laborato virtuálního vzd lávání PEF, ve které
nyní pracují dva kvalifikovaní technici, kte í budou provád t technickou i morální
podporu p i p íprav virtuálních pom cek. Laborato je dob e technicky vybavena.
Projekt Laborato e up esnil vizi a je mostem k praxi. Do konce roku 2003 by se m ly
výsledky projevit v kombinovaném studiu ve st ediscích distan ního vzd lávání a
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v prezen ním studiu, které m že p evzít mnoho prvk virtuálního vzd lávání a
adaptovat je do standardního vzd lávacího procesu, kde je nezbytné více využívat
ICT a další multimediální u ební pom cky. Virtuální vzd lávání bude zaujímat
významný prostor: a) umožní snížit po et kontaktních hodin, b) zvýšit po et distan n
studujících, c) bude vyžadovat zm ny ve struktu e technicko-administrativního
aparátu. St ízlivé odhady p edpokládají, že v r. 2010 bude na vysp lých univerzitách
studovat 50% student distan n ve virtuálním prost edí.
V roce 2002 byla zahájena podrobná analýza užívaných i opoušt ných metod.
Cílem této analýzy je krom nezbytné inovace, vyplývající z dynamické povahy
u ebního procesu v rozvíjející se eské spole nosti a okolním sv t , provedení
v decké analýzy tradi ních postup , z nichž mnohé p edstavují cenné know-how,
ov ené po staletí v oblasti st edoevropského regionu a jejichž nepromyšlené opušt ní
by znamenalo nenahraditelnou ztrátu pro fakultu i eské školství.
Významným d vodem racionalizace studia byla a je minimalizace náklad ve
vztahu k zájmu ve ejnosti o studium a s ohledem na vn jší podmínky a fyzické
možnosti univerzity a areálu. To vedlo k tomu, že od r. 1999 se ve v tší mí e využívá
samostatné práce student (formou projekt , semestrálních projekt apod.) stejn
jako se využívají k výuce po íta e student , které jsou na kolejích ZU zapojeny v
po íta ové síti. V sou asné dob mají studenti k disposici 610 po íta – v u ebnách,
po íta ovém pavilonu a na kolejích. Všechny stanice umož ují p ístup k Internetu.
V tšina po íta je p ístupná i o sobotách a ned lích.
Ješt na po átku r. 2002 disponovala univerzita stále pouze 104 místy ve
všech studovnách. V pr b hu roku 2002 byla dokon ena výstavba Kongresového sálu
se studovnami, knihovnou a obslužnými za ízeními, které umož ují evropský komfort.
V logistice výuky se rovn ž za íná využívat kartový systém – ISIC, ITIC – pro
studenty i zam stnance. Projekt využití karet p edpokládá systém „Smart Cards“, který
umožní v pr b hu p íštích t í let plošné využití karet v systému e-services na
univerzit . První karty byly k disposici v prosince 2002.

Studijní neúsp šnost na vysoké škole, po ty neúsp šných student
Skupiny obor
p írodní v dy a nauky
technické v dy a nauky
zem d l.-les. a veter. v dy a nauky
zdravot., léka . a farm. v dy a nauky
spole enské v dy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a ve ejnoprávní innost
pedagogika, u itelství a sociál. pé e
obory z oblasti psychologie
v dy a nauky o kultu e a um ní
Celkem

Kód skupiny
kmen. obor
11 až 18
21 až 39
41 až 43
51 až 53
61,65,67,71-74
62
68
75
77
81,82
11 až 82

Studijní obory /
Celkem
programy
stud. prog.
/ obor
bak.
mag. dokt.

102

165
451

1
7
32

1
172
585

6

251

27

284

108

867

67

1042

Poznámka:
Duben 2002

27

ísla v tabulce udávají absolutní po et student , kte í opustili studium. Jsou
v nich zapo teni i studenti, kte í se zapsali a nenastoupili v pr b hu prvních šesti
týdn výuky v prvních ro nících - p edpokládáme, že tito studenti nastoupili na jinou
vysokou školu.
Po ty student , kte í odcházejí ze studia, se liší v ro nících: v pr b hu 1. a 2.
ro níku jich odchází 20%, ve 4. a 5. pouze 7%. D vody pro odchod jsou evidovány
jako 1. neprosp ch – 87%, 2. na vlastní žádost bez udání d vodu – 13%.
Na univerzit je aplikován kreditní systém ECTS, který slouží jako dopl ující
kriterium pro hodnocení studia a studijní náro nosti. Po ty kredit , stanovených pro
postup do vyššího ro níku, jsou stanoveny tak, aby si student mohl p evést do vyššího
ro níku nejvýše dva neuzav ené p edm ty. Pokud student neuzav e více p edm t ,
v závislosti na jejich po tu m že opakovat ro ník, nebo je mu ukon eno studium.

Možnost studia handicapovaných uchaze
V každé z fakult je možnost bezbariérového p ístupu do u eben v p ízemí, na
Agronomické fakult byl bezbariérový p ístup vybudován v lo ském roce i do u eben
a laborato í v celé budov . V létech 2003-2004 se po ítá s podobnými investicemi i do
dalších budov; fakulty Provozn ekonomická a Technická, které nemají výtahy, budou
p ipravovat stavebn bezbariérovou výuku v p ízemí budov.
V Transforma ních programech MŠMT byl schválen projekt integrovaného
mezioborového studia pro handicapované ob any, který v pr b hu p íštích dvou let
p ipraví speciální program pro r zné typy t lesn postižených uchaze
o studium.
Program bude orientován na aplikace ICT v administrativ institucí a v malých a
st edních podnicích. P edpokládá se tvorba speciálních u ebních pom cek, program
speciální podpory, pomoc p i p íprav pom cek i vlastní výuce od student ádného
studia.

Transforma ní a rozvojové projekty
FAKULTA
PEF
AF
TF
LF
ITSZ
REK
celoškolské
programy
CELKEM

Duben 2002

2001/2002
po et
po et
podaných p ijatých
projekt
projekt
7
4
5
4
1
1
5
4
0
0
5
4

p id lené
dotace
MŠMT
3658 tis.
3524 tis.
1276 tis.
1496 tis.
0
4462 tis.

6

5

11344 tis.

29

19

25490 tis.

2002/2003
po et
po et
p id lené
podaných p ijatých dotace
projekt
projekt
MŠMT
8
5
3160 tis.
4
3
5230 tis.
5
1
200 tis.
5
1
324 tis.
0
0
0
4
3
5600 tis.
Podpora zavád ní inf. a komun.
technologií do vzd lávací innosti
26
13
14514 tis.
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5 Informa ní a komunika ní technologie
5.1

Hardwarové vybavení

Páte ní univerzitní po íta ová sí propojuje všechny hlavní budovy v areálu
v Suchdole. Jsou to budovy rektorátu, fakult, kolejí a katedry t lesné výchovy.
Propojení je realizováno optickými kabely. Univerzitní sí je napojena optickým
kabelem do sídla CESNETu v Praze Dejvicích. Páte ní univerzitní sí má p enosovou
rychlost 1Gb/s a tutéž p enosovou rychlost má propojení na CESNET. V areálu ZU
v Suchdole však stále z stává n kolik detašovaných provoz , které nejsou na
univerzitní sí napojeny. Katedra pedagogiky ZU má sídlo v Chuchli a je napojena na
univerzitní sí metalickou linkou eského Telecomu a.s. Sou ástí ZU v Praze jsou
Školní lesní podnik v Kostelci nad ernými lesy a Školní zem d lský podnik v Lánech.
V Kostelci nad ernými lesy má sídlo též Ústav aplikované ekologie. Sídlo ŠLP a
Ústav aplikované ekologie jsou napojeny mikrovlnným pojítkem na uzel CESNETu v
Kostelci nad ernými lesy. P enosová rychlost tohoto spoje je 4 Mb/s. Školní
zem d lský podnik v Lánech nemá žádné p ímé napojení na univerzitní sí .
Na univerzitní páte ní sí jsou napojeny rektorátní po íta ová sí , fakultní
po íta ové sít a po íta ové sít na kolejích. P enosová rychlost uvnit rektorátní sít
a fakultních sítí je ve velké v tšin 100 Mb/s, n které sou ásti umož ují pouze p enos
10Mb/s. ZU provozuje po íta ové sít na kolejích A, B, C, JIH a G. Po íta ové sít
na kolejích A, JIH a G jsou sít s p enosovou rychlostí 100Mb/s a jsou nataženy do
všech studentských pokoj . Na kolejích B a C existuje dosluhující po íta ová sí
s p enosovou rychlostí 10Mb/s.
Na
ZU v Praze je provozováno n kolik specializovaných po íta ov
vybavených u eben. Je to 8 u eben na PEF, 2 u ebny na AF, 4 u ebny na TF, 2 na
LF a 1 na ITSZ. Samostatnou práci student umož uje ZU provozováním dvou
laborato í umíst ných na koleji JIH (45 míst) a jedné po íta i vybavené studovny pro
studenty (18 míst) na SICu. PEF provozuje pro tytéž ú ely Internetový pavilon, kde je
možnost samostatné práce pro 40 student . Studenti ZU využívají pln daných
možností, které jim umož ují získávat pot ebné informace na univerzitní síti i na
externích po íta ových sítích.

5.2

Softwarové vybavení

Po íta ové sít jsou provozovány protokoly TCP/IP a TCP/IPX. Opera ní
systémy na v tšin po íta na ZU jsou produkty firmy Microsoft. N které po íta e
v etn jedné po íta ové laborato e na koleji JIH jsou provozovány pod Linuxem.
Pro ízení chodu univerzity jsou velmi významné dv databázová aplikace, a to
STUDIUM a EIS. Databázová aplikace STUDIUM je ur ena pro podporu vedení
v tšiny agend souvisejících s výukovou inností na ZU. Její hlavní subkomponenty
jsou Uchaze , Student, Tajemník, Rozvrh a P nkava. Aplikace pracuje v režimu klientserver a n které její nadstavbové moduly jsou p ístupné prost ednictvím internetu
(Zápis p edm t , Zápis k rozvrhu, Vypisování termín zkoušek, Vypl ování výsledk
zkoušek, P ehled výsledk zkoušek, P edm ty ONLINE).
Databázová aplikace EIS je ur ena k podpo e veškerých ekonomických
inností. Její hlavní subkomponenty jsou Finan ní informa ní systém, Cestovní
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náhrady, Objednávky, Rozpo et, Materiálové sklady, Evidence majetku a Mzdy.
Aplikace pracuje v režimu klient-server.
Studenti ZU využívají pln daných možností, které jim umož ují získávat
pot ebné informace na univerzitní síti i na externích po íta ových sítích. Na fakultních
sítích je možno nalézt mnoho pot ebných informací jako jsou sylaby p edm t , zadání
seminárních prací, rozvrhy, témata diplomových prací, u ební texty a mnoho dalších
informací nutných ke studiu. Postupným cílem ZU je dosáhnout stavu, kdy
univerzitní a fakultní sít budou dominující platformou pro informace týkajíce se studia.
Významnou sou ástí eské zem d lské univerzity v Praze je Studijní a
informa ní centrum (SIC). To spravuje knihovní fond umíst ný v areálu
ZU
v Suchdole a poskytuje mnohé knihovnické a informa ní služby. Knihovna je
evidována Ministerstvem kultury R pod eviden ním íslem 3662/2003 jako základní
knihovna se specializovaným knihovním fondem.
Informa ní zdroje na SICu spravuje Odd lení sekundárních informací a rozvoje.
Mezi nejvýznamn jší zdroje informací využívaných v rámci ZU pat í databáze Agris FAO, Pascal, LexData, Current Contents,CABI, Web of Science a JCR (Journal
Citation Report), Biological Abstracts, EIFL Direct a ProQuest 5000. Kompletní
databází
v etn
jejich
popis
je
dostupný
na
adrese
p ehled
http://www.sic.czu.cz/info/db.html Pracovníci SICu vypracovali v roce 2002 tém 1000
rešerší, jejichž vypracování si vyžádali zam stnanci a studenti.
Základní knihovna získala v roce 2002 do svého fondu 4 315 nových p ír stk .
Fond (po odpo tu úbytk ) tak dosáhl celkového po tu 123 926 knihovních jednotek.
Ve výp j ním protokolu bylo zaevidováno 1185 nových tená . Celkový po et
iní 7 366. V roce 2002 odebírala ZU 285 titul
zaregistrovaných tená
asopis , bylo registrováno 23 075 absen ních výp j ek a 50 400 prezen ních
výp j ek Dále se v roce 2002 uskute nilo 250 meziknihovních výp j ek, z toho 146
mezinárodních.Vým nou bylo získáno b hem roku 2002 celkem 484 publikací.
eská zem d lská univerzita v Praze si je pln v doma významu využívání
informa ních a komunika ních technologií pro sv j rozvoj a pro rozvoj svých hlavních
inností, což je pedagogická innost a v deckovýzkumná innost. Proto pln
podporuje rozvoj a vývoj informa ních technologií. V roce 2002 se uskute nila zásadní
inovace celé univerzitní sít , což umožnilo zvýšení její pr chodnosti na sou asných
1Gb/s. Byly také vybudovány zcela nové po íta ové sít na kolejích A a G. Cílem
ZU je mít v dohledné dob moderní a kvalitní po íta ové sít na všech kolejích a na
všech pokojích.
ZU podporuje i rozvoj softwarových produkt podporujících veškeré innosti
univerzity. V roce 2002 ZU významným zp sobem rozší ila studijní informa ní
systém STUDIUM o moduly Rozvrh, Tajemník, P nkava a www modul P edm ty
ONLINE. Obdobn byl rozší en ekonomický informa ní systém EIS o moduly
Rozpo et, Materiálové sklady, Evidence majetku a Mzdy. ZU podporuje i vlastní
tvorbu databázových aplikací, nap . v roce 2002 byl vytvo en na PEF zda ilý systém edoktorand, který je testován a využíván v doktorských studijních programech na PEF.

Duben 2002

30

6 Výzkum a vývoj
6.1

Zam ení výzkumu a vývoje na vysoké škole

V cná orientace výzkumu na ZU v Praze byla i v roce 2002 vymezena
problematikou 18 výzkumných zám r , jejichž vý et je uveden v samostatné kapitole
(viz níže). Výzkumné zám ry pokrývají zna ný rozsah odborného zam ení v tšiny
univerzitních pracoviš a využívají vzájemn se dopl ujících v dních disciplín
k vytvá ení jedine ných kombinací p ístup ; to se projevuje zejména u projekt
s širším záb rem zahrnujícím více fakultních pracoviš p ípadn i mezifakultní
spolupráci. Prost ednictvím t ch výzkumných zám r , které jsou široce koncipované,
se da í postupn budovat silné interdisciplinární týmy s heterogenní strukturou, a to
jak s hlediska kvalifikace, tak z hlediska v ku.
Diverzifikace výzkumu se projevuje nejen v oblasti výzkumných zám r , které
pokrývají rozsáhlou oblast od faktor zem d lské a lesní produkce (p da, voda a další
živé a neživé vstupy), vztah produk ních a mimoproduk ních funkcí zem d lství a
lesnictví k životnímu prost edí a vice versa, zpracování a zhodnocování primární
produkce a obchod s ní, organizace a ízení proces souvisejících se zajišt ním
relevantních inností v pr b hu celého potravinového et zce, hodnocení jejich
ekonomické efektivnosti až po dopady t chto inností v širších ekonomických a
sociálních souvislostech s akcentem na oblast venkova. Další úrove diverzifikace se
projevuje ve výzkumných projektech financovaných adou grantových agentur v R i
v zahrani í. Vý et t chto projekt je uveden níže a poskytuje velmi podrobný p ehled
o bohatosti a úsp šném rozvoji v dních disciplin a obor na ZU v Praze.

6.2

Organiza ní, personální a materiální zabezpe ení výzkumu a
vývoje

Z hlediska organizace výzkumu na ZU je t žišt prací na fakultách. Tím je
dosaženo p ímého spojení fyzického pracovišt pro výzkum s jeho ízením. P i
celoškolských pracovních týmech jsou tyto pod ízeny v tšinou fakult ešitele. To je
patrné zvlášt u výzkumných zám r .
Obecn se na personálním zajišt ní výzkumu na ZU v r. 2002 podíleli
(p epo tené po ty pracovník ):
o v de tí pracovníci - 17,33
o u itelé
- 438,1
o THP
- 378,88 Sem pat í i technici, kte í nemají ve svém
úvazku pouze výzkumnou innost.
o v de tí pracovníci - 17,33 , kte í jsou celým pracovním úvazkem zapojeni
do výzkumu, což odpovídá 25.995 hodinám.
o u itelé: Pro kvantifikaci této innosti existují celouniverzitn p ijaté vnit ní
normy o rozd lení pracovní doby mezi výuku a výzkum a dále z ocen ní
r zných inností ve výuce i výzkumu hodinami, p i emž sou et musí na
jednoho pracovníka init 1500 hod. za rok. Tento zp sob dovoluje
kvantifikovan vyjád it podíl jednotlivých pracoviš na celkových výsledcích a
slouží tak jako hledisko pro rozd lování dotace na výzkum a vzd lávací
innost.
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6.3

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Mezinárodní spolupráce je jedním z klí ových kritérií posilování úsp šnosti
domácího výzkumu, etn jší vým ny zkušeností a vzájemného respektu. V roce 2002
se na ZU v Praze poda ilo posílit zapojení do mezinárodních výzkumných tým
participací, pop ípad koordinací v projektech:
PRISMA – Mapping Future Demand for e-Services
BEEP – Best e-European Practices
MINERVA – Managerial Challenges of ICT-based Learning
Leco Instrumente - Stanovení C, N, S v biologických matricích
Kontakt - Studium p dních režim fosforu – omezení neproduktivních ztrát
Kontakt - Využití elektrochemických metod ke studiu a stanovení rostlinných
metalothionein a jejich model .
Kontakt - Molekulárn -biologická diagnostika mikroflóry trávicího traktu zví at
se zam ením na bifidobakterie.
Kontakt - Small scale silvicultural systems (selection, femel system) in different
ecological and site conditions
EUREKA - Fytoremediace organických a anorganických polutant s použitím
vybraných d evin a zem d lských plodin
TI JBA Argentina - Interakce peptid , protein a DNA s elektrodami a nové
elektrochemické metody.
TRAP-NAS Project – Training on Production and Use of Laboratory Reference
Materials in Newly Associated States
5. rámcový program .NAS-EUPIGCLASS - Stanadardisation of carcass
classification in the EU through improved statistical procedures and new
technological developments.
RFWU Bonn - Yield and Quality - Synergetische Nutzung von
Satellitenaufnahmen
und
Prognosemodellen
zur
Erfassung
von
Braugerstenertrag und –qualität
5th Framework Programme project co-funded by the European Commission Wildland Urban Interface Forest Fires (WARM)
OMPO - Dlouhodobé trendy po etnosti hnízdních populací vodních pták
v eské republice
EU COST - Measuring method on the free rollers for lorries tractors and
special vehicles and its utilization at the emission, fuel consumption and engine
technical state test
EU COST - Diagnostický systém pro zlepšení ekonomiky a ekologie provozu
vozidlových motor
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied - Vplyv rôznych
patogénov, biotechnológií a faktorov životného prostredia na programovú smr
– apoptózu imunokompetentných buniek u kur iat
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6.4

P íklady významné spolupráce ve výzkumu a vývoji s Akademií
v d R a s resortními výzkumnými útvary a nevládním
sektorem

V roce 2002 se ada pracovník
ZU v Praze podílela na p ípravách Národního
programu výzkumu zejména v panelech Zem d lství a potraviny a Životní prost edí.
Garantem p ípravy bylo Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy, ízením projektu
bylo pov eno Technologické centrum AV R.
Pracovníci
ZU v Praze se pravideln
ú astní prací souvisejících
s p izp sobováním zem d lské politiky R jednotné zem d lské politice EU, a to jak
ve spolupráci s VÚZE, VÚŽV, VÚRV, VÚLHM, tak i v sou innosti s AZV, Agrární
komorou a nevládními organizacemi reprezentujícími zájmy zem d lské ve ejnosti.
P íklady spolupráce:
GA AV R - Magnetické mapování a analýza kontaminovaných recentních
p dních sediment
GA AV R - Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed
bank dynamics and germination time
ÚEB AV R - Interakce mezi cytokininy a kyselinou abscisovou p i stomatální
regulaci vým ny plyn
Chmela ský institut, s. r. o. Žatec - Studium fyziologických charakteristik u
ozdraveného a neozdraveného chmele a jejich využití p i ízení závlahového
režimu
VÚŽV Praha – Uh ín ves - Národní program uchování a využití genetických
zdroj hospodá ských a užitých zví at – eská ervinka
VÚCHS Rapotín - Využití drnového p dního fondu pratotechnickými a
pratoutiliza ními postupy pro efektivní chov skotu bez tržní produkce mléka.
VÚZT Praha - Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát p i ošet ování
a skladování potraviná ských zrnin v zem d lském podniku
VÚRV - Využití kombinace fyzikálních vliv p i uchování biologické hodnoty
semen n kterých obtížn skladovatelných druh
VÚMOP Praha
- Protierozní a protipovod ová opat ení v malých
zem d lských a lesních povodích
AOPK - Vliv hospodá ských zásah na zm nu biologické diverzity ve zvlášt
chrán ném území

Zapojení vysoké školy do ešení projekt v programech výzkumu a vývoje
Ú elové prost edky
Kód
programu

Název programu
podpory výzkumu a vývoje

Po et
projekt

Objem finan ních
prost edk (v tis. K )

QC

Programy výzkumu MZe R

9

2.566

QD

Programy výzkumu MZe R

8

4.041

QE

Programy výzkumu MZe R

3

1.260

EP

Programy výzkumu MZe R - zádržné

9

888
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Název programu

Kód
programu

podpory výzkumu a vývoje

Po et
projekt

Objem finan ních
prost edk (v tis. K )

LP

Zp ístup ování výsledk VaV eské ve ejnosti

1

101

OC

COST

1

210

OE

Eureka

1

1.493

VaV

Program MŽP

1

304

GA

Programy Grantové agentury R

31

6.990

Zapojení vysoké školy do ešení výzkumných zám r
Institucionální prost edky
Objem finan ních prost edk
na rok 2002 (v tis. K )
Využití genetické variability u hospodá ských zví at
842
Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti rostlinné
3664
produkce
Tvorba a komplexní využití teoretických základ chovu, výživy,
2491
zdraví a ochrany zví at pro ekonomickou živo išnou produkci
Kvalita a funkce p d ve vztahu k udržitelnému vývoji a ochran
2704
p dního pokryvu
Využití p dních a biolog. charakteristik pro precizní hospoda ení
1913
Víceú elové
lesní
hospodá ství
v limitních
sociáln 1041
ekonomických a p írodních podmínkách
Využití vzácných lesních d evin v polyfunk ním lesním
1052
hospodá ství a komplexu lesy – d evo R
Možnosti zvyšování ekologické stability, retence a akumulace
2688
vody v krajin
Obnova funk ních lesních ekosystém Krušných hor
1311
Zpracování dat a matematické modelování v zem d lství
1162
Sociální a regionální rozvoj venkovského prostoru v R
4709
Zdrojové p ístupy k vytvá ení konkuren ní výhody
4192
Efektivní integrace
eského agrárního sektoru v rámci
3353
evropských struktur - p edpoklad trvale udržitelného rozvoje
Precizní technické systémy v rostlinné produkci
871
Ekologické a energetické úsporné systémy v živo išné produkci
651
Optimalizace ízení spolehlivosti a environment. aspekt stroj
701
Podpora trvale udržitelného rozvoje zem d lství ve vybraných
1208
zemích t etího sv ta s ohledem na zájmy eské ekonomiky
Role univerzity ve struktu e zem d lského vzd lávání a v ší ení
55
informací pro zem d lskou praxi
Výzkumný zám r (zkrácený název)
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Institucionální financování výzkumných zám r v r. 2002 (v tis. K )
AF
Finan ní dotace 11.614

6.5

LF
6.092

Pracovišt
PEF
TF
13.416
2.223
34.608

ITSZ
1.208

K.pedagogiky
55

Nejvýznamn jší projekty výzkumu a vývoje podporované
z ú elových prost edk státního rozpo tu

Název projektu
Pilotní a demonstra ní farma užitkového chovu prasat
welfarového typu
Vliv abiotických stres na fyziologické charakteristiky u
vybraných odr d kv táku a raj at
Velkoplošná multilicence na p ístup do databáze Web of
Science
Magnetické mapování a analýza kontaminovaných
recentních p dních sediment
Ekologie vybraných skupin vodních pták v podmínkách
intenzivn obhospoda ovaných rybník
Úloha semiochemikálií v tritrofické interakci Quercus Scolytus - asociované mikroorganismy
Vytvo ení mechanism identifikace symptom vznikající
krize v podniku
Digitální p dn -stanovištní mapa R v systému SOTER
Plevele - multimediální atlas, diagnostika, metody ochrany
Výrobní, ekologické a ekonomické aspekty chovu krav bez
tržní produkce mléka
Analýza donor rezistence k há átku bramborovému v
genofondu bramboru pomocí DNA marker
Inovace šlechtitelských metod za ú elem zkrácení doby
tvorby nových hybridních odr d
Kvalitativní a technologické požadavky na ozimou epku a
systém jejich hodnocení
Vývoj molekulárních metod diagnostiky karanténních
há átek
Pen žní hodnocení sociáln -ekonomického významu
základních mimoproduk ních služeb lesa v eské republice
Prognóza ekonomických d sledk p írod blízkého
obhospoda ování les
Zdroje konkuren ní výhody eských zemd lských podnik :
analýza stavu a jeho implikace p ed vstupem do EU
Heterogenita p dního pokryvu, transportní a transforma ní
procesy v p dách
Harmonizace nástroj a prost edk ízení rizik v
podnikatelských subjektech v zem d lství
Zásady tvorby a využití zón diferencované ochrany vod v
povodích vodárenských nádrží
Marketingová agrární sí
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ešitel
Miloslav Pour
Helena
Hnili ková
Ivana
Kadlecová

poskytovatel
MZe
GA R
MŠMT

Aleš Kapi ka

AV R,

Petr Musil

AV R

Bohumír Koutek

GA R

Jan Hron

GA R

Jan N me ek
Josef Soukup

GA R
MŠMT

Josef Golda

MZe

Jaroslava
Domká ová
Vladimír
Nesvadba
Helena
Zukalová

MZe

Vladimír Gaar

MZe

Lud k Šišák

MZe

Karel Pulkrab

MZe

Ivana Tichá

GA R

Pavel Novák

MZe

Jan Hron

MZe

Tomáš Kvítek

MZe

Václav Šimák

MZe

MZe

MZe
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Název projektu
Zajišt ní realizace Evropské úmluvy o krajin v další innosti
MŽP
Formulace zásad lesnického hospoda ení a pé e o p du s
ohledem na dlouhodobou acidifikaci, nutri ní degradaci a
eutrofizaci lesních p d
Vliv heterokarpie, klí ení a semenné banky na genetickou
diverzitu druhu Atriplex sagittata
Analýza a optimalizace pohonných systém s elektrickými
motory speciální konstrukce s ohledem na možnost využití
úsporných zapojení napájecích m ni
Elektrické vlastnosti jate n opracovaných p lek skotu ve
vztahu k obsahu a rozd lení tuku v t le
Problematika operativního ízení vodohospodá ských
soustav v podmínkách neur itosti
Numerické modelování transportu vícesložkové
kontaminace ve vícefázovém prost edí nasycených a
nenasycených zemin
Výzkum a verifikace metod sledování svahových pohyb
Prostory funkcí a váhové nerovnosti pro integrální operátory
Variety algeber
Management tet ívka obecného (Tetrao tetrix) ve vybraných
oblastech eské republiky
Mapování hnízdního rozší ení pták v eské republice
Komplexní výzkum dvouk ídlých v Národním parku Podyjí
Taxonomie subtribu Catopina (Coleoptera: Leiodidae)
jihovýchodní Asie
Ekologické nároky a popula ní dynamika koroptve polní
(Perdix perdix) v podmínkách sou asné krajiny R
Rozší ení spektra rostlinných produkt pro dietu p i celiakii:
alternativní zdroje, jejich testování a využití
Optimalizace da ového systému eské republiky v kontextu
evropského regionu a m nícího se ekonomického,
sociálního a právního prost edí
Ú inky slou enin titanu na rostlinný organismus - analýza
mechanismu p sobení a možnosti jeho využití p i p stování
rostlin
Interakce mezi cytokininy a kyselinou abscisovou p i
stomatální regulaci vým ny plyn
Ekologie a fylogeneze rodu Geosmithia a jeho vztah ke
k rovci druhu Scolytus intricatus a rozkladu d eva
Vývoj a spontánní regrese hereditárního maligního
melanomu u miniaturních prasat
Stanovení antibakteriální a protizán tlivé aktivity vybraných
druh rodu Nigella L.
Odezva rostlin na abiotický stres vybranými t žkými kovy
Metody optimálního ízení vývoje a produkce les v
m nících se r stových podmínkách p i hospodá ském a
ekologickém riziku
Studium metabolismu a vztahu rhizosferních
mikroorganism s rostlinnými systémy p i odbourávání
organických slou enin kontaminujících životní prost edí
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poskytovatel

Martin Weber

MŽP

Emil Cienciala

MŽP

Bohumil
Mandák

AV R

Lud k Schreier

GA R

Zden k
Bohuslávek

GA R

Karel Nacházel

GA R

Miroslav Kutílek

GA R

Ladislav Lamboj
Bohumír Opic
Jaroslav Ježek

GA R
GA R
GA R

Vladimír Bej ek

GA R

Karel Š astný
Miroslav Barták

GA R
GA R

Jan R ži ka

GA R

Miroslav Šálek

GA R

Ji í Petr

GA R

Kv ta Kubátová

GA R

Stanislav Kužel

GA R

Jana
Pospíšilová
Sylva
Pažoutová
Vratislav Horák

GA R
GA R
GA R

Ladislav
Kokoška
Pavel Mader

GA R

Jan Kouba

GA R

Tomáš Macek

GA R

GA R
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Název projektu
Úloha mykorrhizních hub v p íjmu t žkých kov
transgenními rostlinami: potenciální fytoremedia ní model
Aplikace r zných pedometrických metod na výsledky
pedologického pr zkumu a jejich srovnání
Vliv abiotických stres na fyziologické charakteristiky a
tvorbu výnosu vybraných odr d pšenice ozimé
Využití diagnostiky dusíku a uhlíku k optimalizaci hnojení
organickými hnojivy a minerálními dusíkatými hnojivy
Vitalita a skladovatelnost semen n kterých druh zelenin a
možnosti jejich ovlivn ní hydrata ními úpravami
Stanovení antimikrobiální aktivity vybraných druh rodu
Rhaponticum Ludw.
Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení potravin
Velkoplošná multilicence na p ístup do databáze Web of
Science
Metoda m ení na volných válcích pro testování emisí,
spot eby paliva a technického stavu motor nákladních
automobil , traktor a speciálních vozide
Fytoremediace organických a anorganických polutant
s použitím vybraných d evin a zem d lských plodin
Vliv zm n podnikových struktur na efektivnost a
konkurenceschopnost eského zem d lství p i vstupu do
EU
Objektivizace normativ spot eby pohonných hmot a energie
na výrobu zem d lských produkt a tvorba jejich databáze
Uplatn ní systému alternativního managementu ochrany
p dy a vody v krajin
Optimalizace technologických a technických parametr
t žebn dopravních systém minimalizujících škody na
p dním povrchu a omezujících tak degrada ní d sledky
Hodnocení struktury a kvantifikace faktor ovliv ujících
intenzitu zem d lské výroby. Charakteristické znaky,
dopady a jejich ekonomické hodnocení
Protierozní a protipovod ová opat ení v malých
zem d lských a lesních povodích
Zem d lské hospoda ení ve zranitelných oblastech
(uplatn ní sm rnice Rady 91/676
Využití drnového p dního fondu pratotechnickými a
pratoutiliza ními postupy pro efektivní chov skotu bez tržní
produkce mléka
Racionální systémy hospoda ení se za len ním p d
uvedených do klidu pro zachování p dní úrodnosti,
biodiverzity a omezení ší ení významných plevelných druh
Výzkum a vývoj komplexních postup diagnostiky
hospodá sky významných a karanténních fytopatogenních
organism pro systém certifikace ovocných d evin
Prostorové rozložení volných forem hliníku v lesních p dách
vybraných eských poho í a jeho predikce
Studium zdravotního stavu osiva ozimé pšenice s d razem
na rody Tilletia
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poskytovatel

Miroslav
Vosátka

GA R

Luboš Bor vka

GA R

František
Hnili ka

GA R

Jind ich erný

GA R

Ji í Pazdera

GA R

Ladislav
Kokoška
Kate ina
Ková ová
Ivana
Kadlecová

GA R

Boleslav
Kadle ek

MŠMT

Pavel Tlustoš

MŠMT

Alois Ju ica

MŠMT

Václav Podp ra

Mze

Jindra
Oberhelová

Mze

Adolf Jane ek

Mze

Josef Vostal

Mze

Miloslav
Jane ek

Mze

Jan Klír

Mze

Josef Golda

Mze

Karel Klem

Mze

Renata
Karešová

Mze

Luboš Bor vka

MZe

Marie Vá ová

MZe

GA R

MŠMT
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Název projektu

ešitel

Posouzení vhodnosti aplikace srážko-odtokových model s
ohledem na simulaci povod ových stav pro lokality na
území R
Výzkum technologií chovu prasat a dr beže snižujících
emise amoniaku negativn ovliv ujících životní prost edí
Biotechnologické metody ve šlecht ní a chovu prasat
Intenzifikace a efektivní management chovu dojeného skotu
s ohledem na budoucí lenství v EU
Výzkum integrovaných systém ochrany plodin proti
plevel m na orné p d
Využití genetických marker pro tvorbu nových odr d jabloní
s kumulovanými geny rezistence v i strupovitosti (Venturia
inaequalis CKE.)
Kvalita p dy a její kritéria, vyhodnocení jejího sou asného
stavu a trend vývoje s ohledem na degrada ní procesy a s
návrhy na její využívání a zlepšování
Využití kombinace fyzikálních vliv pro uchování biologické
hodnoty semen n kterých obtížn skladovatelných druh
Výzkum možností stanovení optimální hladiny organické
hmoty v p d , aktuálního stavu p dní organické hmoty a
biologické aktivity v orných p dách R
Posuzování konkurenceschopnosti agrárních komodit v
rámci Mezinárodní sít pro srovnávání náklad , v etn
vypracování model pro R
Koncepce sanace území dlouhodob kontaminovaného
toxickými prvky v podmínkách trvale udržitelného
zem d lství
Systémy ochrany polní zeleniny v

i škodlivým organism m

Metody hodnocení ú innosti produkt transgen geneticky
modifikovaných organism v ochran rostlin a posuzování
rizik p i jejich zavád ní
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní
Inovace p stitelských systém hrušní
Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát p i ošet ování
a skladování potraviná ských zrnin v zem d lském podniku
Zabudování druhotných - funk ních vlastností do selek ních
index a systému šlecht ní skotu
P ínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání
minimaliza ních a p doochranných technologií zpracování
p dy a zakládání porost
Systémové využití energetické biomasy v podmínkách R
Technologické systémy pro využití biopaliv z energetických
plodin
Rozhodovací systémy pro optimalizaci produkce a kvality
konzumních brambor a pro jejich uplatn ní na trhu
Využití produk ního a biologického potenciálu hybridní a
geneticky modifikované epky ozimé s d razem na
biofumiga ní ú inky glukosinolát
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poskytovatel

Ji í Zezulák

MZe

Antonín Jelínek

MZe

Jan íha

MZe

Old ich Doležal

MZe

Jan Mikulka

MZe

Jan Blažek

MZe

Pavel Novák

MZe

Iva Faberová

MZe

Pavel ermák

MZe

Jan Klapka

MZe

Pavel Tlustoš

MZe

František
Kocourek

MZe

František
Kocourek

MZe

Jan Blažek
František
Paprštein

MZe
MZe

Pavel Kroupa

MZe

Josef P ibyl

MZe

Blanka
Procházková

MZe

Petr Hutla

MZe

Jaroslav Kára

MZe

Antonín S va

MZe

Jan Vašák

MZe
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Název projektu

ešitel

Optimalizace p stitelských technologií epky se z etelem na
rentabilitu, stabilitu soustav hospoda ení a
konkurenceschopnost na sv tových trzích
Využití kafilerních materiál k výrob biopreparát a
hydrolyzát
Systém produkce certifikované sadby esneku

6.6

poskytovatel

Petr Baranyk

MZe

Ji í Ku era

MZe

Pavel Havránek

MZe

Výše a využití institucionálních prost edk na nespecifikovaný
výzkum na vysokých školách

Institucionální prost edky na nespecifikovaný výzkum inily v roce 2002 19.623
tis. K . Z této ástky bylo 35 % použito do celouniverzitního fondu na úhradu
áste ných náklad spojených s provozem Studijního a informa ního centra a dále na
áste nou úhradu provozních náklad spojených s výzkumnými aktivitami (spot eba
energie, vodné, sto né, odvoz odpadu atd.). Zbylá ást, tj. 12.827 tis. K byla použita
na ešení výzkumných projekt na fakultách – prost ednictvím grantových agentur
fakult. Tyto vnit ní grantové agentury jsou orientovány zejména na doktorandy a mladé
pracovníky a p ispívají k jejich odbornému r stu a tím ke zvýšení jejich
konkurenceschopnosti. Tyto vnit ní agentury slouží jako p íprava pro zpracování
projekt pro ve ejnou sout ž.

Rozd lení dotace ne nespecifikovaný výzkum
Pedagogická pracovišt
PEF
AF
TF
LF
ITSZ
Celkem

Duben 2002

Rozd lení dotace (v tis. K )
2 733
5 704
626
3 212
552
12 827
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7 Akademi tí pracovníci
V ková struktura akademických pracovník vysoké školy
k 31.12.2002 (p epo t stavy/fyzické stavy)
V k

Pedagogi tí pracovníci
docenti
odb. asist. asistenti

profeso i

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

--5/5
22,6/24
20,4/26
4,5/7

-4/4
19,2/20
42,15/47
22,28/30
6,31/10

63/65
62,3/67
64,5/71
78,4/83
16,1/19
4/5

1,4/2
--0,75/----

lekto i

V de tí
pracovníci

-------

-6,5/7
3,5/4
3/3
3/3
--

Po et externích a interních pracovník vysoké školy
(Fyzické a p epo tené po ty)
Pracovníci

Pedagogi tí pracovníci
docenti odb. asist. asistenti

lekto i

V de tí
pracovníci

Fyzické
osoby

62

111

310

2

--

17

P epo tení

52,5

94,04

288,34

2,2

--

16

Fyzické
osoby

2

2

16

--

--

--

P epo tení

0,375

0,225

2,625

--

--

interní

externí
(DP )

profeso i

--

Habilita ní a jmenovací ízení
V roce 2002 se na ZU v Praze habilitovalo sedm docent (AF - 4, PEF - 3) a
byly p edány jmenovací dekrety p ti profesor m (AF – 3, LF – 2).
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8 Hodnocení innosti
8.1

Systém hodnocení kvality vzd lávání na vysoké škole

Systém hodnocení kvality vzd lávání je založen na principech vnit ní a vn jší
evaluace. Vnit ní evaluace probíhá permanentn ve form
asovaných úkon :
hodnocení výuky studenty, hodnocení výuky u iteli, sledování vybraných
kvantitativních a kvalitativních ukazatel , stanovených analýzou silných a slabých
stránek a p íležitostmi. Výsledky vnit ní evaluace jsou zpracovávány v záv ru každého
akademického roku, jsou publikovány a stávají se zdrojem následných
administrativních a technických opat ení.
Jako základní cíl hodnocení kvality byly stanoveny následující strategické cíle:
1. Zachování a rozvoj dobrých tradic eského vysokého školství v pr b hu i
po transformaci na standardy EU.
2. Prosazování a rozvoj standard vysokého školství EU a vysp lých zemí.
3. D raz na kvalitu vzd lávání.
4. P sobení na rozvoj v dy a vzd lanosti národa a národní kultury.
5. Stát se internacionálním centrem v dy, vzd lanosti a sv tové kultury.
Výsledkem hodnocení kvality je stanovení silných a slabých stránek a z toho
vyplývajících p íležitostí a cíl :

8.1.1

Silné stránky
o Tradice a dobré jméno, mnoho úsp šných absolvent .
o Trvalý zájem o studium u absolvent SŠ – v prezen ním i kombinovaném
studiu.
o Název "UNIVERZITA" ve jménu instituce odpovídá i kvalit poskytovaného
vzd lání.
o Dobrý pom r ve struktu e titul odborný asistent - docent - profesor.
o Evropské/sv tové standardy v obsahu, rozsahu a organizaci studijních
plán .
o Odpovídající procento úsp šnosti studia (75% x 25%).
o Odpovídající tempo zavád ní ICT ve srovnání s ostatními univerzitami.
o V tšina pracovník ovládá základní IT bez problém .
o Profesionální administrativa studijních odd lení.

8.1.2

Slabé stránky
Vysoké zatížení pedagogických pracovník v p ímé výuce.
Nižší intenzita v oblasti aplikovaného výzkumu.
Nedostate né prostorové vybavení.
Nízké tempo inovace technicko-technologického vybavení – zejména
malých u eben, katedry t lesné výchovy, katedry pedagogiky.
o Nedostatek u itel všech kategorií v produktivním st edním v ku.
o
o
o
o
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o Dosavadní metodika pro zápo et výkon ve výuce nedovoluje snižovat
po et kontaktních hodin.
o Menší podíl aktivizujících metod v n kterých p edm tech, které by zajistily
v tší podíl samostudia a pr b žné p ípravy.

8.1.3

Ohrožení
o Neodpovídající úrove koeficientu náro nosti pro rozd lování finan ních
prost edk na LF a PEF p i vysokých nákladech.
o Neintegrovaný IS.

8.1.4

P íležitosti
o Zvýšený zájem mladé generace o venkovský prostor, ekologická a
ekonomická kritéria v rozhodování.
o P echod od technologických kritérií v rozhodování ke kritériím ekologickým,
ekonomickým a sociálním, vytvá ení informa ní a znalostní spole nosti.
o Prosazování multifunk ních aspekt zem d lství.
o Dobrá pozice ZU v akademické obci R.
o Udržovat a rozvíjet všechny atributy „kamenné university“ jako nejsiln jší
prost edek konkuren ní výhody.
o Možnost nabízet magisterské vzd lání absolvent m bakalá ských stup
studia soukromých i státních VŠ.
o Rozvíjet konzulta ní st ediska distan ního vzd lávání ve vhodných
regionech R.
o Nabízet bilingvání formy výuky, nebo výuku v anglickém jazyce.
o Uplatnit se v kvalifikované tvorb a organizaci virtuálních vzd lávacích
kurz .
o Akreditace a nabídka nových bakalá ských studijních obor .
o Nabídka kurz v rámci Celoživotního vzd lávání s následným zapo ítáním
absolvované výuky (65% možno uznat po p ijetí do bakalá ského stupn
studia).
o Tvorba speciálních bakalá ských anebo certifikovaných kurz
pro
handicapované skupiny populace.
o Promyšlen a cílev dom dotvo it formální prost edí všech prostor fakulty s pomocí architekta profesionáln sladit vybavení, dekorace a dopl ky
u eben, chodeb a hal tak, aby vytvo ily jedine nost prost edí.

8.1.5

Dlouhodobé cíle
Další zvýšení úrovn vzd lávacího procesu a úrovn znalostí absolvent .
Rozvoj a stabilizace studijních program , obor a specializací.
Zvýšení podílu v deckovýzkumné innosti v celkových výkonech.
Zvýšení úsp šnosti v doktorském studijním programu.
Zlepšování v kové a kvalifika ní struktury pracovník .
Vytvá ení nových podmínek pro zabezpe ení zahrani ní mobilit student i
u itel .
o Vytvo it nový systém profesního poradenství, odpovídající postavení
o
o
o
o
o
o
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univerzity v EU.

8.1.6

P edpoklady realizace cíl
o Snížení podílu p ímé výuky a uvoln ní kapacit pro v deckovýzkumnou a
poradenskou innost.
o Zd razn ní úlohy kvality ve všech ve všech innostech.
o Zlepšení komunikace s využitím nových informa ních technologií.
o Vytvá ení nových možností pro vzájemné sdílení znalostí.
o Zvýšení motivace pracovník .
o Respektování a dodržování p ijatých pravidel a norem.

8.1.7

Zp soby realizace
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Zvýšení podílu samostudia a konzultací ve výuce.
Zavád ní nových metod výuky, rozší ení jazykové plurality.
Zvýšení mobility pedagog a student .
Zkvalitn ní komunikace se studenty, absolventy, odbornou praxí,
respektování výsledk anket, dotazníkových ízení.
Zvýšení kvality výb ru doktorand , kvalifika ní kurzy pro mladé pedagogy.
Standardizace a institucionalizace systému evaluace.
Tvorba multimediálních u ebních pom cek .
Zvýšení podpory pedagogického a profesního poradenství.
Iniciování a organizování konferencí, seminá
a kurz v novaných
pedagogice a vzd lávání.
Podpora vytvá ení mezilidských, mezifakultních, meziuniverzitních
ešitelských tým .
Zavedení nových pravidel vnit ní grantové agentury, stimulující
pedagogickou innost.
Organizování mezinárodní konferencí mladých u itel .
Zabezpe ování vlastní edi ní innosti – ve standardní podob i v rámci
multimedií.
Využití ICT v komunikaci uvnit i vn univerzity.
Zefektivn ní eviden ní innosti ve všech oblastech innosti.
Zabezpe ení informa ního servisu v etn zavedení elektronického ob hu a
archivu dokument .
Profesionální propagace výsledk pedagogické , v deckovýzkumné a
poradenské innosti
Vytvá ení esteticky a emo n p sobícího prost edí.
Zlepšení spolupráce všech složek akademické obce s cílem integrace
lidských
a technických zdroj .
Vytvo ení podmínek pro posilování pocitu hrdosti a sounáležitosti len
akademické obce.
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8.2

Výsledky vnit ního a vn jšího hodnocení univerzity

Vn jší hodnocení univerzity prob hlo naposledy v r. 1999 v kv tnu a ervnu
mezinárodní evalua ní komisí - složenou z pracovník univerzit ve Wageningen,
Berlína, Vídn a Plymouthu. Hodnocení bylo celkov kladné s tím, že v záv re né
zpráv byla uvedena konkrétní doporu ení zm n tam, kde to komise považovala za
vhodné. Stru né shrnutí zprávy je na webových stránkách ZU. V roce 2000 byla
znovu evaluována PEF. Hodnocení fakulty je velmi pozitivní.
V pr b hu roku 2002 byla systematicky p ipravována interní evaluace všech
pracoviš university. Její dokon ení se p edpokládá v pr b hu roku 2003. Na tuto
evaluaci bude navazovat externí evaluace za ú asti zahrani ních expert .
Pro vnit ní hodnocení univerzity se používají podklady, které se získávají
v kvantifikaci inností. Systém je používán pro hodnocení pedagogické innosti od r.
1993 a pro tv r í innost od r. 1995. Za tuto dobu se navržená pravidla jen mírn
korigovala, takže je možno provád t srovnání a stanovovat trendy vývoje. Hodnocení
ve form kvantifikovaných hodnot má p ímou vazbu na rozd lování dotací pro
jednotlivá pracovišt . Hodnocení se provádí každý rok pravideln , týká se
pedagogické i tv r í innosti všech pracovník a stejným zp sobem aplikuje až na
jednotlivce na katedrách. Výsledky se prezentují v Rektorské zpráv p íslušného roku.

8.3

Hodnocení kvality vzd lávání studenty

Provádí se na konci každého semestru formou dotazník . Na fakultách se
dotazníky i zp sob komunikace mírn liší v závislosti na specifických podmínkách - cíl
a zam ení hodnocení jsou ale stejné. Dotazníky jsou anonymní. V pr b hu roku 2002
došlo ke sjednocení dotazník na PEF, LF a TF. To umož uje ze získaných informací
obdržet zp tnou vazbu a utvo it záv ry platné pro celou univerzitu. Na PEF se
vypln né dotazníky skenují a zpracovávají na po íta i.
Na PEF byl v roce 2002 proveden pilotní pr zkum v použití m kkého hodnocení
kvality výuky, kdy studenti hodnotili výuku a) pomocí vybraných jazykových operátor ,
b) v dvourozm rném kontinuu s vyzna ením míry jistoty hodnocení. Výsledky byly
zpracovány SW založeným na principech fuzzy míry. V akademickém roce 2003/2004
bude toto ov ování pokra ovat.

8.4

Hodnocení kvality vzd lávání pedagogických pracovník

Katedra pedagogiky zajiš uje cyklická proškolování všech nastupujících
mladých pedagog – pokud nejsou absolventy pedagogických fakult. Sou ástí
šestidenního školení je i improvizované vystoupení každého ú astníka p ed t ídou,
které se snímá videokamerou a rozebírá z hlediska kvality p ednesu a pedagogického
p sobení. V záv ru kurzu obhajuje školený ú astník projekt. Druhý cyklus školení
absolvuje mladý u itel ješt znovu po 3 létech. Absolutorium školení je podmínkou
platového postupu.
Studenti doktorského studia, kte í zajiš ují výuku, absolvují toto školení na
po átku svého p sobení na katedrách, zpravidla v pr b hu svého prvního semestru
výuky.
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9 Mezinárodní spolupráce ve vzd lávání
9.1

Zapojení vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce

Univerzita
ZU se tradi n podílí na ad vzd lávacích projekt EU:
SOCRATES, LEONARDO, dále na projektech regionálních jako je CEEPUS, AKCION
a dalších. Nejširší spolupráce v oblasti vým n student a pedagog probíhá v rámci
vzd lávacího programu EU SOCRATES/ERASMUS.
Naše rovnocenné partnerství s univerzitami zemí EU umož uje dosažení
kompatibility vzd lávacích systém (ECTS), rozvoj v decko-technické spolupráce,
po ádání spole ných kurz , seminá a letních škol.
Od roku 1999 jsme byli, jako univerzita p idružené zem k EU, pozváni k ú asti
na ešení výzkumných projekt 5. rámcového programu, od 1/11/2003 6. Rámcového
programu. Programy EU Erasmus a 6. rámcový jsou hlavními prioritami zahrani ních
styk i v p íštím roce.
Aktivity projektu ERASMUS, které se soust e ují hlavn na mobility student ,
mají v po tech vyjížd jících student a u itel jasnou vzestupnou tendenci.
Studenti
2000/01
18

2001/02
35

2002/03
165

2003/04(plán)
233

135

151

U itelé
44

56

V sou asné dob má ZU v rámci Erasmu uzav ené bilaterální smlouvy s 80
zahrani ními evropskými univerzitami (Špan lsko 11, N mecko 18, Portugalsko 4,
Nizozemí 5, Belgie 4, UK 6, Francie 4, Švédsko 2, Finsko 5, Rakousko 5, Irsko 2,
ecko 2, Itálie 5, Dánsko 3, Švýcarsko 1.
Zájem o mobility u itel a zvlášt student je na jednotlivých fakultách dosti
vysoký. Mezi nejaktivn jší pat í postupn PEF, LF, a ITSZ.
Dosavadní pr b h výjezd student je velmi uspokojivý a v sou asné dob
studovalo, nebo studuje již 95% plánovaného po tu.
Pon kud se opož ují výukové stáže u itel
(zatím vyjelo
25,6 %
z plánovaného po tu u itel ). Trend výjezd se však urychluje koncem letního
semestru, kdy již pedagogové tolik nejsou vázání svými výukovými povinnostmi a
úvazky.
V aktivitách projektu ERASMU se nevyskytly vážn jší nedostatky.

Programy EU pro vzd lávání a p ípravu na povolání
Program
Po et projekt
Po et vyslaných student
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Comenius

801)
165

1
4

Socrates
Grundtvig
Lingua
x
x

1
2

Minerva

Leonardo

1
0

3
2
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Po et p ijatých student
Po et vyslaných ak. prac.
Po et p ijatých ak. prac.

40
135
102

Socrates
x
x
x

4
x
x

2
3

0
0
0

1
2
1

1) Po et bilaterálních smluv, institucionální projekt je jediný

Ostatní programy
Program
Po
Po
Po
Po
Po

Ceepus

Aktion

Ostatní

3
1
2
x
x

2
3
x
x
x

8
6
5
3
7

et projekt
et vyslaných student
et p ijatých student
et vyslaných akademických pracovník
et p ijatých akademických pracovník

Poznámka:
Ve sloupci Ostatní uve te všechny programy vysoké školy, které není možno jinak
za adit.

Další studijní pobyty v zahrani í
Program
Po et vyslaných student
Po et p ijatých student
Po et vyslaných akademických
pracovník
Po et p ijatých akademických
pracovník
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3

P ímá meziuniverzitní spolupráce
v Evrop
mimo Evropu
7
1
5
47
2
3

4

4

Vládní stipendia

8
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10 innost fakult a ostatních sou ástí

ZU

Nápl innosti fakult a ostatních pedagogických pracoviš a za ízení s t mito
pracovišti spjatými je dostate n konkretizována v p edcházejícím textu a známa z
jiných materiál . Jinak je tomu nap íklad s Vysokoškolským statkem, který má dva
podniky:
Školní lesní podnik (ŠLP) se sídlem v Kostelci nad ernými lesy
Školní zem d lský podnik (ŠZP) se sídlem v Lánech.
Oba podniky slouží p edevším k výuce student a sou asn fungují jako každý
jiný výrobní podnik v reálném prost edí. Toto spojení r zného zam ení je i jedním z
d vod odlišného postavení t chto podnik ve srovnání s podobnými a zdrojem
n kterých potíží.

10.1 Školní zem d lský podnik Lány
10.1.1 Personální struktura:
Ing. Martin Javorník
Ing. Karel Bím, CSc.
Ing. Martin K enek
Ing. Miloš Špale
Ing. Josef Krbec
František Hégr

- editel
- obchodn ekonomický nám stek
- vedoucí st ediska zem d lské výroby Lány
- vedoucí st ediska chovu a zpracování dr beže
- vedoucí st ediska chovu prasat ervený Újezd
- vedoucí st ediska výroby vína M lník

Školní zem d lský podnik Lány je ú elovým za ízením eské zem d lské
univerzity v Praze, jeho hlavním úkolem je zabezpe it realizaci ú elové innosti
univerzity. Školní podnik vytvá í podmínky pro odbornou výchovu a praktickou výuku
student
ZU v Praze, ostatních zem d lských škol a odborné ve ejnosti. Dále školní
podnik vytvá í zázemí pro výzkumnou práci fakult a kateder ZU v Praze.
V letech 1997 a 1998 prošel podnik hlubokou restrukturalizací, byly zrušeny
nerentabilní provozy (jatka, prodejna, výrobna uzenin), snížen stav zam stnanc a
byla upravena ídící struktura podniku. P es zna né ekonomické problémy v roce
1997 se poda ilo podnik vyvést ze ztrátového hospoda ení a dosahovat zisku ve
všech dalších letech.
V roce 2002 se podnik, stejn jako v tšina zem d lc , potýkal s velkým
propadem cen prakticky u všech komodit, které vyrábí. U výrobk živo išné výroby
byl meziro ní rozdíl v tržbách 22 770 tis. K , u výrobk rostlinné výroby byl propad
p ibližn 8 000 tis. K .
I p es zna né ekonomické ztráty se poda ilo dosáhnout zisku 59 tis. K ., byly
využity p edevším rezervy podniku a snížení náklad

10.1.2 P da
Podnik hospoda í na 2 984 ha zem d lské p dy, z toho je 895 ha ve správ
Pozemkového fondu R. V roce 2000 byl zahájen p evod státní p dy ze správy
Pozemkového fondu R do vlastnictví univerzity, k 31. 12. 2002 je p evedeno 789,68
ha zem d lské p dy a 23,7 ha nezem d lské p dy, ostatní p da je ve vlastnictví
soukromých vlastník .
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kultura

ha
2902,29
10,84
3,43
13,21
30,07
24,39
2984,23
175,2
3159,43

orná
vinice
zahrady
sady
louky
pastviny
zem d lská p da celkem
nezem d lská p da
p dní fond celkem

10.1.3 Chov skotu
Sou asný pr m rný stav je 500 kus s ro ní pr m rnou užitkovostí 7 837 kg
mléka. Ro ní dodávka je 3 825 114 litr za pr m rnou cenu 8,35 K , realizace mléka
97,62 %.
Stálým problémem chovu skotu je paratuberkuloza, se kterou se podnik potýká
již šestý rok. Pro kvótový rok 2002 - 2003 byla školnímu podniku p id lena mlé ná
kvóta ve výši 4 387 754 litr , tato kvóta bude pln využita.V rámci chovu skotu
zajiš oval podnik také chov plemene Jersey a eské ervinky jako genové rezervy

Vývoj stavu dojnic a užitkovosti na kus a rok
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10.1.4 Chov dr beže
Ro n podnik odchovává 600 000 ks brojler , které se zabíjí na vlastních
jatkách. Jatka byla postavena v roce 1995 a dnes dosahují ro ní produkce 2 100 t
dr bežího masa chlazeného vzduchem. Sou asn zajiš uje st edisko distribuci
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výrobk porážky dr beže. V roce 2002 došlo k poklesu ceny dr bežího masa o 9,84
K /kg ve srovnání s rokem 2001, pr m rná cena za jeden kilogram masa inila 36,45
K .

10.1.5 Chov prasat
Podstatná ást výroby vep ového masa se realizuje na st edisku ervený
Újezd, ást výkrmu v dosluhujících provozech na Amálii. Byl ukon en výkrm prasat na
farm Ploskov. Po rekonstrukci st ediska ervený Újezd postupn nabíhala plná
výroba, provedly se nákupy prasni ek pro obnovu stáda a n které organiza ní zm ny.
Dojde k navýšení výroby, které umožní zrušit nevyhovující provozy. P edpokládaná
ro ní produkce vep ového masa na školním podniku by m la dosáhnout více než 400
tun.

10.1.6 Rostlinná výroba
Rostlinná výroba zajiš uje výrobu veškerých objemných krmiv (4 500 t senáže,
7 000 t kuku i né siláže, 400 t sena). Výroba zrnin p edstavuje cca 7 000 t obilovin, 1
500 t epky ozimé a cca 2 000 t kuku ice. V roce 2002 se výrazn negativn projevil
na kvalit i kvantit sklizn obilovin a epky pr b h po así, došlo ke zhoršení kvality
obilovin a tím i k nižší realiza ní cen , na této skute nosti se výrazn projevil také
obecný propad cen obilovin.

10.1.7 Pracovníci
V letech 1997 – 8 byl snížen stav pracovník na sou asných 206, zjednodušila
se ídící struktura podniku a stálým snižováním náklad a r stem výnos byl zajišt n
r st produktivity práce školního podniku. Školní podnik dostál všem závazk m
vyplývajícím z kolektivního vyjednávání. U mezd došlo dokonce k vyššímu nár stu
než bylo dohodnuto (12%), umožnilo to p edevším zvýšení výkon pracovník ,
maximální využití veškeré mechanizace za stálé kontroly náklad na všech st ediscích
podniku.

10.1.8 Ú elová innost
Školní zem d lský podnik Lány zajiš uje podle požadavk univerzity veškerou
ú elovou innost. Sou asn udržuje jedine né genofondy zví at a rostlin. Jedná se
p edevším o genofond eské ervinky, Starokladrubského b louše a Norika a
genofond odr d a klon vinné révy.
Ro n se zajiš uje praxe pro p ibližn 400 student agronomické fakulty, 50
student institutu tropického a subtropického zem d lství a 40 student z univerzit
z Ukrajiny. V rámci exkurzí projde podnikem v tšina student prvních ro ník
provozn ekonomické fakulty a dalších návšt vník z r zných zemí (cca 500 ro n ).
Všechny p ísp vky na ú elovou innost a udržování genofond a demonstra ní
innost byly použity v souladu s jejich ú elem a ádn vyú továny.

10.2 Školní lesní podnik v Kostelci nad ernými lesy
10.2.1 Personální struktura :
Ing. Miroslav Holík
Ing. Aleš Erbek
Ing. Zden k Karásek
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Ing. Ji í Neuhöfer

- ú elová innost

Školní lesní podnik Kostelec nad ernými lesy jako ú elové za ízení eské
zem d lské univerzity v Praze zam il svoji hlavní innost v roce 2002 na pln ní
úkol prvo adého ú elového poslání ve vztahu k fakultám a katedrám ZU Praha
a to :
o k fakult lesnické
o k fakult agronomické
o k fakult provozn ekonomické
o k fakult technické
o k institutu tropického a subtropického zem d lství

10.2.2 Hlavní - ú elová innost
Ú elová innost školního lesního podniku (dále ŠLP) byla koordinována ve
spolupráci s vedením ZU dle podrobného plánu se zam ením na realizaci úkol
v oblastech: výrobní, provozní a technologické praxe, materiální zabezpe ení
u ebních praxí a cvi ení student , odborné a materiální podpory p i sestavování
diplomových prací a zabezpe ení provozu všech demonstra ních objekt
rozmíst ných v oblasti ŠLP (arboretum, terénní stanice Lou ovice a Truba, knihovna,
obora na ernou zv , rybá ská farma).
Mimo tuto aktivní ú elovou innost ŠLP vytvá el nadále podmínky pro ubytování
a stravování student v rekonstruovaných objektech zámku v Kostelci nad .lesy
(internát a stravovací za ízení v p edzám í, d m U Savojských) a zabezpe oval
provoz v deckých pracoviš , laborato í a u eben rozmíst ných v objektu zámku.
Náklady této hlavní innosti byly erpány z ú elové dotace schválené rektorem
ZU a z provozních prost edk ŠLP. Stanovené úkoly této innosti pro rok 2002 byly
spln ny.
P ísp vek na ú elovou innost od ZU celkem:

1 500 tis.K

z toho p ísp vek na zajišt ní celouniverzitních pot eb
(na provoz zámku a ubytovací kapacity pro studenty):
výnos z provozu ú elových za ízení:

1 500 tis. K
168 tis. K

financováno z rozpo t fakult :

1 225 tis. K

celkem prost edky pro p ímé financování ú el. innosti :

2 893 tis. K

celkem erpání náklad v roce:

3 870 tis. K

z toho financováno z provozních prost edk ŠLP :

977 tis. K

K mimo ádnému financování ú elové innosti z provozních prost edk ŠLP bylo
p istoupeno se zám rem udržet v provozu vybudovaná ú elová za ízení a zabezpe it
konání praxí a cvi ení student v oblasti našeho ŠLP. Financování ú elové innosti
na ŠLP z rozpo t fakult lze hodnotit jako nedostate né.
Velmi pozitivn se projevil kvalifikovaný p ístup a ú inná spolupráce odborných
pracovník ŠLP s vysokoškolskými u iteli a dalšími pracovníky fakult p i pln ní úkol
ú elové innosti i v b žném lesnickém provozu.
Mimo ú elovou innost naplnil ŠLP projekty na udržování a zlepšování
genofondu a provedl rekonstrukci nau né stezky z prost edk p id lených na
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transforma ní a rozvojové programy v roce 2002.

10.2.3 Dopl ková innost
Dopl ková innost ŠLP byla p evážn motivována vytvo ením vhodného
ekonomického zázemí k podpo e finan ního zabezpe ení hlavní t.j.ú elové innosti a
dále ke spln ní ro ního podílu decenálního lesního hospodá ského plánu.
P estože pln ní úkol v této innosti v uplynulém roce probíhalo v relativn
nep íznivých klimatických podmínkách, výsledky lesnické innosti byly hodnoceny jako
kvalitní.
D sledné uplat ování ochraná ských opat ení v lesních porostech ŠLP v etn
ádné likvidace kalamitní d evní hmoty v d ív jších letech se i v letošním roce projevilo
p íznivým podílem nahodilé t žby. V t chto podmínkách bylo možné v roce 2002
úsp šn splnit pot ebný podíl výchovy v mladých porostech.
Náklady vy erpané pro p stební innost:
t žba d eva celkem:
pr m rný po et pracovník ŠLP:

9 643 tis.K
43 676 m3
189 osob.

Hospoda ení podniku i v roce 2002 dále ovliv ovaly vn jší i vnit ní
transforma ní procesy vyžadující operativní zasahování do výroby a organizace
podniku. V tomto roce prob hla další etapa integra ního procesu ŠLP ve smyslu
zákona o vysokých školách .111/1998 Sb., ve které došlo k dalšímu zp esn ní
návaznosti díl ích ekonomických výstup mezi rektorátem ZU a ŠLP s využitím
auditorské kancelá e.
V roce 2002 bylo vynaloženo zna né množství finan ních prost edk na údržbu
majetku ve správ ŠLP, což podstatn zlepšilo stav sít lesních cest a výrobních
za ízení.
V roce 2002 pracoval pila ský provoz po provedené rekonstrukci na plný výkon
a d eva ská výroba již dosáhla p edpokládaný výnos. U zahrani ního obchodu se
ezivem se velmi negativn projevilo zpevn ní kurzu koruny. Hladina vnitrozemských
cen za surové d íví i za ezivo byla bez v tších výkyv a nadále vykazuje mírný
pokles. Tento pokles se o ekává i v roce 2003 a jist ovlivní tržby z dot ených
komodit.
I p es nep íznivé deštivé po así v minulém roce se díky mimo ádnému
nasazení pracovník na st edisku Okrasné školky poda ilo zvýšit tržby za okrasný
materiál o 6 276 tis. K .
V minulém roce nebyl dokon en p evod nemovitostí do majetku
Pozemkového fondu R ve smyslu zák. .111/1998 Sb.

ZU od

V roce 2002 prob hla úsp šn certifikace les podle PEFC. V lesích
obhospoda ovaných ŠLP (vlastních i pronajatých) se tedy hospoda í podle zásad
trvale udržitelného hospoda ení tak, jak bylo deklarováno na Druhé ministerské
konferenci o ochran les v Evrop .
V roce 2002 prob hla náro ná rekonstrukce druhého patra jižního k ídla,
prvního a druhého patra západního k ídla, rekonstrukce krovu a rekonstrukce st echy
nad jižním a západním k ídlem zámku. Tím byla dokon ena I. etapa a první ást II.
etapy (krovy) rekonstrukce zámku. V záv ru roku byla též provedena rekonstrukce
sociálního za ízení na hlavním schodišti.
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Kvalitní výsledky hospoda ení st edisek a provoz , zvlášt pak školka skosadovnického
st ediska a st ediska d eva ské výroby spolu s optimálním
hospoda ením v lesnické innosti a v ostatních p idružených innostech vytvo ily v
roce 2002 podmínky pro dosažení p íznivého hospodá ského výsledku celého
podniku.

Duben 2002

52

11 Další aktivity
11.1 Významné konference, seminá e
o V decká konference k 50. výro í samostatné univerzity„Postavení ZU
v rozvoji evropského univerzitního vzd lávání a výzkumu“.
o Vliv abiotických a biotických stres na vlastnosti rostlin 2002
o Aktuální problémy v chovu prasat – Welfare a ekologie – faktory, které
budou rozhodovat o prosperit “.
o Agricultura – Scientia – Prosperitas - epa ství 2002
o Setrvalý rozvoj rostlinné a živo išné produkce - cesta k rozvoji eského
venkova
o Moderní výživa dojnic - kvalitní a dynamický management odchovu mladého
skotu
o 6th Conference of European Foundation for Plant Pathology
o Nationale Beiträge zur Gestaltung einer multifunktionalen Agrarwirtschaft
o Krajina, les a lesní hospodá ství,
o Conference Proceedings *Development of Multifunctional Agriculture*
o Objekty 2002
o Zpracování dat a matematické modelování
o Elektroenergetické, automatiza ní a ídící systémy
o Applied Physics in Life Science

11.2

estné profesury

prof. Ing. Vladimíra Gozora, Ph.D, d kan Fakulty ekonomiky a managementu SPU
Nitra

11.3 Jiné nepedagogické aktivity
11.3.1 Poradenství
Jakost zem d lských a potraviná ských produkt .
Ekologické zem d lství.
Finance a ekonomický management
Osnovy tematických celk p edm tu Ekonomika podnik
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12 Pé e o studenty
12.1 Ubytovací a stravovací za ízení ZU v Praze
12.1.1 Koleje a menza (KaM) – struktura vedení:
Karel Kosch
Ing. Kv ta erná

- editel KaM
- vedoucí ekonomického odd lení

Ubytování student
ZU je v areálu
ZU v Praze – Suchdole, v p ti
samostatných budovách. Tyto koleje byly budovány postupn od r. 1959 až do
uvedeného po tu. Nejstarší budova nedávno prošla náro nou rekonstrukcí, aby
ubytování odpovídalo sou asným hygienickým požadavk m. Tím se i málo zvýšila
l žková kapacita pro krátkodobé ubytování. Ostatní budovy kolejí vyžadují v nejbližší
dob rekonstrukci a generální opravy v r zné mí e.
Kvalita stravování je pr b žn sledována. Studenti a zam stnanci mají možnost využít
p ipomínkové ankety, která je vyhodnocována vedením EURESTU. Dále jsou
nepravideln po ádány rozsáhlejší pr zkumy, zam ené na kvalitu a celkové služby ve
stravování student a zam stnanc . Podle výsledk anket je stravování hodnoceno
p evážn kladn .

Pé e o studenty - ubytování, stravování

Vysoká škola:
L žková kapacita kolejí VŠ celková

2.531

Po et l žek ur ených k ubytování student

2.390

Po et l žek ur ených k ubytování
zam stnanc
Po et l žek k p íležitostnému ubytování
host školy

40
66

Po et l žek v pronajatých za ízeních
Po et podaných žádostí o ubytování
v p íslušném
ak. roku
Po et kladn vy ízených žádostí o ubytování
k
31.10. p íslušného ak. roku
Výše kolejného v K za 1 m síc podle
kategorií
A - bu kový systém
B - vícel žkové pokoje
C - ostatní
Výše stravného v K za 1 hlavní jídlo
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3.123
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1.890,-
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18,10
Po et hlavních jídel vydaných v p íslušném
akademickém roku celkem

studenti
413.031

18,10
Z toho:
zam st. VŠ
92.322

46,00
ostatní
22.393

Poznámka:
Seznam jednotlivých kolejí s uvedením l žkové kapacity a seznam jednotlivých

menz
s uvedením maximální možné denní výrobní kapacity jídel jsou v p íloze
zprávy.

. 1 této

12.2 Poskytovaná stipendia
V minulém roce nebyl na ZU pravideln vyplácen žádný druh stipendia,
prosp chová ani sociální stipendia. Posledn jmenovaná stipendia jsou v jednotlivých
p ípadech nahrazena r znými formami pomoci, ale není to systémový prvek a
všechny p ípady jsou posuzovány ad hoc. Jednotlivé p ípady ud lení stipendia
d kanem jsou v tšinou výrazem nadstandardní práce student .

12.3 Informa ní a poradenské služby
Tyto služby jsou prakticky systematicky poskytovány pracovišti ZU:
Studijním a informa ním centrem (SIC), což je celouniverzitní pracovišt
poradenským st ediskem na PEF
katedrou pedagogiky
dalšími pracovišti ad hoc podle pot eby.
Obsahem innosti t chto pracoviš je profesní i studijní poradenství.
Pro širší informování ve ejnosti o innosti ZU jsou využita zejména studijní a
v decká odd lení fakult a rektorátu, pravidelné výstavy a webové stránky univerzity.

12.4 T lovýchovná, sportovní a další innost student
Sou ástí areálu ZU je sportovní komplex (otev ená i krytá sportovišt v etn
krytého plaveckého bazénu). Katedra t lesné výchovy spolupracuje s T lovýchovnou
jednotou ZU jako zájmovou organizací, která sdružuje 800 len . V tomto sm ru
jsou všichni zájemci o tuto innost uspokojeni. Zbývající volné kapacity ( asové i
prostorové), p evážn o víkendu, jsou nabízeny ve ejnosti. Tím je áste n dosaženo
i p ízniv jších provozních náklad sportovního komplexu. Každoro n získává KTV od
Magistrátu hl. m. Prahy granty na podporu této innosti ve sm ru k ve ejnosti jako
ocen ní své aktivity. Snahou ZU je student m umožnit sportovní vyžití. To je také
hlavním cílem KTV a TJ ZU. Všechny fakulty mají t lesnou výchovu za azenou do
svých studijních program .
Na jednotlivých fakultách existovala i v r. 2002 podle odborného zam ení
dobrovolná sdružení orientovaná na odbornou zájmovou innost student (myslivost,
jezdectví, zahradnictví apod.). ZU tyto aktivity podporuje i materiáln .
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13 Rozvoj

ZU

13.1 Vyhodnocení ú asti státního rozpo tu na financování
reprodukce majetku
13.1.1 Stavby dotované státem
Výstavba SIC ZU
Stavba byla zahájena v listopadu r. 2000 byla dokon ena v ervnu letošního
roku, následn prob hla úsp šná kolaudace a byl zahájen provoz.
V sou asnosti se odstra ují vzniklé drobné závady, do jejich odstran ní bylo
zhotoviteli zadrženo 2 800 tis. K .

13.2 Financování v r. 2002:
individuální dotace
FRIM

58 691 tis. K
44 856 tis. K

13.2.1 Rekonstrukce zámku v Kostelci nad

ernými Lesy

V roce 2002 byla dokon ena I. etapa tj. rekonstrukce jižního a západního k ídla
zámku v etn krovu a st ešní krytiny . Stavba byla zkolaudována a od b ezna je
v provozu.

Financování v r. 2002:
FRIM

2 778 tis. K

Pro letošní rok se dále ješt p edpokládá p id lení systémové dotace ve výši 2
000 tis. K . na rekonstrukci sociálního za ízení východního k ídla.

13.2.2 Rekonstrukce zámku v Kostelci nad

ernými lesy – II. etapa

V roce 2002 prob hla II. etapa rekonstrukce zámku v rámci které byla provedena
rekonstrukce soc. za ízení 2 NP východního k ídla a oh evu teplé užitkové vody
Systémová dotace MŠMT:
2 000 tis. K

Odkoupení pozemk od p. Neumanna
Provedeno odkoupení pozemk od vydaných v rámci restituce
Systémová dotace
24 817,65 tis. K

13.2.3 Investi ní aktivity VŠ hrazené z FRIMu
Rekonstrukce VZT v menze
V letošním roce pokra ovala rekonstrukce VZT zahájené v roce 2001, objem
rekonstrukce pro rok 2002 byl spln n, v roce 2003 bude rekonstrukce dokon ena.
Prostav no
3 554 tis. K

Rekonstrukce vina ského st ediska M lník
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V roce 2002 byla dokon ena rekonstrukce III. nadzemního podlaží. Proti
p vodnímu plánu byl objem prací rozší en o fasádu a vstupní schodišt , které se nyní
dokon ují.
Prostav no
2 800 tis. K

Projektová dokumentace Centra manažersko-ekonomických studií
Byl objednán a zpracován Stavební program PEF, jako podklad pro schválení
Investi ního zám ru na stavbu Centra ekonomicko manažerských studií. Rozsah nové
výstavby bude stanoven ode tením stávajících ploch fakulty a ploch využívaných na
jiných fakultách od ploch vypo tených stavebním programem.
P edpokládaný náklad
150 tis. K

Rekonstrukce po . sít rektorátu ( p ízemí, suterén, V. a VI. p. ) (zajiš oval
prof. Slavík)
Rekonstrukce provedena a ukon ena
Náklady na rekonstrukci

Zabezpe ení areálu

600

tis. K

ZU

Provedeno rozší ení bezpe nostních systém PEF, LF, SIC. Provádí se p íprava pro
dopln ní zabezpe ovacího systému TF – LD.
Náklady v roce 2002
560 tis. K

Dokon ení rekonstrukce posluchárny E1 PEF – VZT
Byla dokon ena rekonstrukce vzduchotechniky posluchárny E1 – dopln ní
chladící ásti.
Nákladem
467 tis. K

Obnova technologického za ízení výroby vína
Finan ní prost edky byly p esunuty do stavební ásti rekonstrukce objektu 300
tis. K .

Rekonstrukce úpravny vody KTV
K .

Rekonstrukce s podílem grantu Magistrátu hl. m. Prahy byla ukon ena 500 tis.

Stavební úpravy v p ízemí rektorátu pro internetový pavilon
Rekonstrukce provedena, ukon ena

960

tis. K

(úspora použita na rekonstrukci interiéru posluchárny E3 – PEF- nebyla
v rozpisu FRIMu)

Rekonstrukce posluchárny A3 – AF
Rekonstrukce interiéru a VZT provedena a ukon ena
Celkový náklad
3 304 tis. K

Rekonstrukce VZT posluchárny LF
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S ohledem na požadavek LF rozší it rekonstrukci posluchárny ve v tším
rozsahu bylo v letošním roce, objednáno pouze projektové ešení.
Náklad do
50 tis. K
( ušet ené finan ní prost edky budou p evedeny do r. 2003, kdy bude
provedena rekonstrukce)

Rekonstrukce plynové kotelny na KP
V roce 2002 byl zpracován projekt, zajišt no stavební povolení.
Ušet ené finan ní prost edky budou p evedeny do roku 2003 pro posílení
realizace
400 tis. K

Výstavba po íta ové sít na KaM
( zajiš oval prof. Slavík)
Rekonstrukce provedena a ukon ena
Náklad

390

tis. K

Rekonstrukce posluchárny E3 – PEF
Provedena rekonstrukce interiéru posluchárny E3, nad rámec rozpisu FRIMu,
podle rozhodnutí KR. V roce 2003 se p edpokládá dokon ení rekonstrukce VZT
Náklad
523 tis. K
( +500 tis.K z prost edk PEF)

13.2.4 Obnova a údržba objekt VŠ
V rámci tohoto programu byly zpracovány dva investi ní zám ry, které byly
spln ny v plném rozsahu.
Oprava st echy technické fakulty

3 041 tis. K

Oprava skladování vína – 1. etapa

1 074 tis. K

Oprava WC 6. patro rektorátu

400 tis. K

Oprava st echy zám.kaple sv. Vojt cha –Kostelec

554 tis. K

Oprava p ístup.chodníku a komunikace v areálu

660 tis. K

Oprava st echy Agronomické fakulty
Vým na ležatých rozv. k posluchárnám Agr. Fakulty

3 455 tis. K
600 tis. K

Vým na oken na fakultách a rektorátu

3 094 tis. K

Vým na elektroinstalace R p ízemí, 6. patro

1 250 tis. K

Vým na prosklených st n

950 tis. K

Oprava rozvodu plynu v lab. stolech a digest. AF

610 tis. K

13.2.5 Rozvojové transforma ní programy
V rámci t chto program byly ešeny a spln ny následující akce:
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1. Zpracování energetických pr kaz
auditu – dispe erské pracovišt
Projekt bude v letošním roce spln n

budov, pln ní záv r

energetického

909 tis. K

2. Z ízení bezbariérových vstup
a úprava sociálních za ízení pro
handicapované studenty na fakultách, rektorát a KTV.
Projekt je spln n, finan ní rozsah

2 000 tis. K

13.2.6 Obnova p ístrojového a strojního vybavení VŠ
V rámci výše uvedeného programu byly schváleny investi ní zám ry:
. 333328 5902 v celkové výši
Systémová dotace MŠMT
FRIM ZU

9 953
6 779
3 384

tis. K
tis. K
tis. K

úkol dle IZ byl spln n

13.3 Zapojení vysoké školy v programech
Fondu rozvoje vysokých škol
Fond rozvoje

Po et p ijatých
projekt

vysokých škol
49

P id lené fin. prost edky v tis. K
investi ní

neinvesti ní

celkem

3 479

3 815

6 996

Zapojení vysoké školy v Transforma ních a rozvojových programech pro
ve ejné vysoké školy pro rok 2002
Rozvojové programy pro ve ejné vysoké školy

Po et
podaných
projekt

Po et
p ijatých
projekt

P id lené fin.
prost edky
v tis. K

Program rozvoje bakalá ských studijních program jako
výraz podpory realizace Bolo ské deklarace a
Program podpory vybraných studijních program

4

4

3 412

Program podpory celoživotního vzd lávání

6

4

346

4

4

3 350

-

-

-

2

-

-

16

12

7 108

Program podpory mezinárodní mobility student
ve ejných vysokých škol
Program podpory studijních program
garantovaných VVŠ a realizovaných na VOŠ
Program podpora rozvoje u itelských vzd lávacích
program a jiných vzd lávacích aktivit pro rok
2002
CELKEM
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Zapojení vysoké školy v Transforma ních a rozvojových programech pro
ve ejné vysoké školy pro rok 2002 - pokra ování
Rozvojové programy pro ve ejné vysoké školy

Program na podporu a rozvoj vzd lávací innosti
Program na podporu zavád ní nebo rozši ování
informa ních a komunika ních technologií a metod
do vzd lávací innosti a do ízení ve ejné vysoké
školy
Program na podporu komplexního ešení
technických požadavk stanovených obecn
závaznými p edpisy, nebo pokyny orgán státní
správy
Program na podporu integrace zdravotn
handicapovaných student do studia; vyrovnávání
p íležitostí p ístupu ke studiu uchaze z r zn
znevýhodn ných sociálních skupin.
Program podpory mezinárodní mobility student
na základ mezinárodních smluv
CELKEM

Po et
podaných
projekt

Po et
p ijatých
projekt

P id lené fin.
prost edky
v tis. K

4

4

4 159

5

5

11 693

1

1

1 179

1

1

2 000

-

-

-

11

11

19 031

P id lené finan ní prost edky zahrnují neinvesti ní a investi ní dota ní
prost edky
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14 Další údaje stanovené správní radou ZU
Následující doporu ení vyplynula z innosti správní rady. Pohled len SR,
jako pracovník , kte í nejsou existen n svázáni s univerzitou, p ináší i jiné možnosti
ešení problém , než které vyplývají pouze z hodnocení situace pracovníky univerzity.
Proto SR ZU doporu uje:
podklady k jednání SR, projednávající koncep ní nebo dlouhodobé zám ry a
innost univerzity p edkládat len m SR s delším p edstihem a t eba i
postupn ;
podle okolností více využít vlivu a znalostí len SR pro do ešení konkrétních
problém
ZU zvlášt v majetkové oblasti;

15 Záv r
Tato zpráva podává informace o innosti ZU v uplynulém roce. Další,
detailn jší informace o innosti ZU jsou sou ástí Rektorské zprávy o innosti ZU za
rok 2002, Výro ní zprávy o hospoda ení, Aktualizace dlouhodobého zám ru, p ípadn
dalších dokument umíst ných na webových stránkách ZU (www.czu.cz).

prof. Ing. Jan Hron, DrSc.,
rektor
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