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1. Úvod

Protože VZ ČZU 2009 vyjadřuje mimo jiné také naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti na České zemědělské
univerzitě v Praze na období 2006 – 2010 a jeho Aktualizaci na rok 2009,
jsou i tyto skutečnosti v následujícím textu zohledněny. Právě zmíněné dva
dokumenty tvořily základní strategické rámce pro hlavní aktivity, které
byly na ČZU v Praze v roce 2009 realizovány. Dalším klíčovým strategickým
rámcem, který byl důležitý pro směrování činností na České zemědělské
univerzitě v Praze v roce 2009, byl, stejně jako v roce 2008, dokument týkající se implementace Evropského rámce kvalifikací. Ten univerzita zařadila
mezi své strategické materiály v průběhu roku 2008 jako zdroj, jenž má
inspirovat a podporovat reformy ve všech oblastech terciálního vzdělávání.
Pro své aktivity využívala univerzita také poznatky a doporučení z realizace
těch projektů Rozvojových programů MŠMT, které byly zaměřeny především
na identifikaci silných a slabých stránek, analýzu příležitostí a možných
ohrožení univerzity. Pro orientaci činností v roce 2009 byla také využita
Dlouhodobá strategie rozvoje a vize zaměření ČZU do roku 2020 a rovněž
závěry z první uskutečněné fáze vnitřní evaluace a akreditace zahájené již
v roce 2008. Cílem vnitřní akreditace a evaluace bylo lépe informovat akademickou obec o obsahu, struktuře a poslání předmětů, oborů a programů
na fakultách, vzájemně posuzovat a oponovat nově navrhované předměty,
obory a programy a rozšiřovat vzájemnou spolupráci a spoluúčast na realizaci poslání univerzity.

Mezinárodní,
otevřená a přívětivá
univerzita
nabízející
kvalitní výuku a praktikující hodnotný výzkum
a vývoj, to je Česká
zemědělské univerzita
v Praze v roce 2009.
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Obecný kontext
Výroční zprávy

Podklady pro
Výroční zprávu

Úvod

Výroční zpráva o činnosti České zemědělské univerzity v Praze za rok
2009 (dále VZ ČZU 2009) představuje podle § 21 zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách jednu z povinností, kterou je Česká zemědělská univerzita v Praze (dále ČZU), podobně jako ostatní vysoké školy v ČR, povinna
vypracovat, předložit ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České
republiky a zveřejnit jako neperiodickou publikaci. Tato zpráva je jedním
z klíčových dokumentů pro hodnocení činnosti ČZU v roce 2009, protože
transparentně předkládá veřejnosti klíčové informace o vzdělávací, výzkumné, tvůrčí a dalších činnostech univerzity, o jejích mezinárodních vztazích,
o působení univerzity v širším společenském kontextu České republiky.

Působení ČZU v roce 2009 bylo ovlivněno řadou faktorů vnějšího i vnitřního charakteru, které však neměly negativní dopady na její chod. Tato
skutečnost dokumentuje její kvality jako zavedené stabilní a zároveň se dynamicky měnící univerzity naplňující principy trvalé udržitelnosti. Z vnitřních faktorů je potřebné zmínit především podzimní volbu nového rektora
ČZU prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc., jehož funkční období začíná od 1. února
2010, kdy končí ve funkci rektora prof. Ing. Jan Hron, DrSc, dr.h.c. Rovněž
na třech fakultách (Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
Provozně ekonomické fakultě a Technické fakultě) proběhly ke konci roku
2009 volby nových děkanů, jejichž funkční období začíná také od 1. února
2010. Z vnějších faktorů ovlivňujících působení ČZU to byly okolnosti spojené s ekonomickou krizí i s určitou politickou nejasností. Ani tyto okolnosti
však neměly žádný vliv na fungování univerzity, což dokazuje že ČZU je
dobře připravena na vykonávání svého poslání v turbulentním prostředí,
v prostředí typickém pro současný svět.

Úvod

Hlavní faktory
ovlivňující
fungování ČZU

Hlavní aktivity
v roce 2009

Hlavní důraz je
kladen na kvalitu,
náročnost vzdělávání
a špičkový výzkum

V roce 2009 pokračovala ČZU ve svém aktivním působení v síti českých
vysokých škol a stále více a více aktivit přenášela i do prostoru evropského
a celosvětového. V souladu s Dlouhodobým záměrem a jeho Aktualizací
na rok 2009 byly podporovány pokročilé formy internacionalizace (dokumentované více než 1400 zahraničními studenty z téměř 90 zemí světa ve
všech formách a typech studia) a byly dokončeny všechny nezbytné podklady pro žádost o ECTS Label a Diploma Supplement Label jako značky
kvality internacionalizace ve vzdělávání. V oblasti vzdělávání byl hlavní
důraz kladen na kvalitu a náročnost vzdělávání v souladu s procesem vnitřní evaluace a akreditace a na zavádění dublinských deskriptorů nutných
pro implementaci tzv. „learning outcomes“. V oblasti vědy a výzkumu ČZU
výrazným způsobem využila možností bádání v mezinárodních týmech
(např. realizace tří projektů v 7. Rámcovém programu EU). V oblasti vědy
a výzkumu byl také rozvinut nový systém reportingu, který by měl stimulovat nárůst kvalitních výstupů z vědeckých činností. Nadále byla věnována
pozornost řízení ČZU a řízení lidských zdrojů na univerzitě. Proto byl také
navržen a testován komplexní systém hodnocení kvality práce jednotlivých
akademických pracovníků ČZU. Univerzita též aktivně působila ve svém
okolí, a to především kurzy Univerzity 3. věku, které byly poprvé v součinnosti s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého realizovány formou
12

Právě zmíněný krátký (a v žádném případě ne úplný) přehled hlavních
aktivit v roce 2009, které budou následně detailizovány v dalším textu, dokazuje, že Česká zemědělská univerzita v Praze je vysoce kvalitním vědeckým
a pedagogickým pracovištěm, patřícím mezi české „kamenné“ univerzity
a zaujímající stále významnější postavení v evropském a světovém vzdělávacím a výzkumném prostoru. Pět fakult (Fakulta provozně ekonomická,
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakulta technická,
Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí) a dva instituty
(Institut tropů a subtropů a Institut vzdělávání a poradenství) poskytovaly
v roce 2009 vzdělání více než 23 tisícům studentů ve všech formách a typech
studia (včetně celoživotního vzdělávání) ve 41 programech bakalářského,
44 programech magisterského (3 dobíhající „dlouhé“ programy a 41 navazujících magisterských programů) a v 17 doktorských programech. K nim je
možno ještě přiřadit 23 programy v angličtině (2 bakalářské, 10 navazujících
magisterských a 11 doktorských). To, že ČZU nabízí kvalitní a náročné programy a obory, potvrzuje i skutečnost, že 8 studijních oborů je realizováno
ve formě tzv. double degree programů ve spolupráci s významnými zahraničními univerzitami (nizozemská University of Wageningen, britská Cranfield University, španělská Universidad Politécnica de Madrid, francouzská
Université Catholique de Lyon, slovenská Technická univerzita vo Zvolene,
rakouská BOKU Wien nebo prestižní francouzská Grenoble Business School).
V jejich rámci vybraní studenti ČZU získávají po absolvování studia rovněž
diplom partnerské univerzity a naopak studenti z partnerských univerzit
studující v rámci těchto programů na ČZU získávají diplomy ČZU, což potvrzuje kvalitu vzdělávání poskytovaného na naší univerzitě. Fakulty a instituty
byly též nesmírně aktivní v oblasti vědy a výzkumu. V meziročním srovnání
podle výsledků zveřejněných Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace pro
rok 2008 a pro rok 2009 zvýšila ČZU své výzkumné výstupy téměř o dvě
třetiny (z 11 560 bodů uvedených v hodnocení výsledků pro rok 2008 na
19 023 body v hodnocení výsledků pro rok 2009). Vzhledem k tomu, že tato
hodnocení mají roční odstup od situace v konkrétním roce, lze očekávat, že
podobná dynamika (i když ne již tak razantní) bude nadále zachována.

Česká zemědělská univerzita v Praze tak zaujímá významné místo v prostředí českých vysokých škol, je uznávaným vzdělávacím i vědeckovýzkumným partnerem v evropském a světovém prostoru. K takové pozici napomohly svou měrou i aktivity prováděné v roce 2009, které detailně přiblíží
tato výroční zpráva.
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Krátká
charakteristika
hlavních činností
na ČZU

Úvod

virtuálního vzdělávání v zařízeních pro seniory mimo sídla univerzit. Tak
ČZU přispívala k eliminaci sociální exkluze v regionech. V neposlední řadě
je potřebné zmínit také neustále zlepšování prostředí univerzity, ať již malými architektonickými změnami (včetně zahradnických úprav areálu) až po
započetí výstavby nové budovy mezifakultního centra environmentálních
věd.

1.1.

Úplný název vysoké školy, používaná
zkratka názvu, adresa, názvy a adresy
všech fakult a institutů ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Kamýcká 129
Praha 6 - Suchdol
165 21 Praha 6

Adresa
České zemědělské
univerzity v Praze

Anglický překlad názvu univerzity a adresy:

Czech University of Life Sciences Prague (CULS)
Kamycka 129
Prague 6 - Suchdol
165 21 Prague 6

Úvod

Členění
České zemědělské
univerzity v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze se podle svého statutu člení na fakulty, vysokoškolské ústavy, školní zemědělské podniky a další součásti.
Ve svém článku 24 zmíněný statut ČZU jasně vymezuje následující součásti
univerzity, kterými v roce 2009 byly:

Fakulty:
•
•
•
•
•

Provozně ekonomická (PEF)
Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)
Technická (TF)
Lesnická a dřevařská (FLD)
Životního prostředí (FŽP)

Vysokoškolský ústav:

• Institut tropů a subtropů (ITS)

Celouniverzitní pedagogická pracoviště:
• Institut vzdělávání a poradenství (IVP)
• Katedra tělesné výchovy (KTV)

Ostatní pracoviště ČZU:

• Studijní a informační centrum (SIC)
• UNICO-AGRIC – zprostředkovatelská inženýrská kancelář
• Institut oceňování
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Účelová zařízeními ČZU:
• Rektorát
• Koleje a menza (KaM)

Vysokoškolský zemědělský statek, který má dvě části:

• Školní lesní podnik se sídlem v Kostelci nad Černými lesy (ŠLP)
• Školní zemědělský podnik se sídlem v Lánech (ŠZP)

Úvod

Jednotlivé fakulty a instituty se dále člení na katedry. Účelová zařízení
rektorát a KaM jsou členěny na oddělení.
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Organizační schéma ČZU v roce 2009

V roce 2009 došlo v organizaci ČZU v Praze k několika změnám. Ty souvisely se zřízením tří nových center: Centra projektů, Centra reportingu
a Centra inovací a transferu technologií. Ustavení těchto center bylo reakcí
na výsledky analýz vnitřního i vnějšího prostředí univerzity, které byly prováděny v souladu s Aktualizacemi dlouhodobého záměru ČZU, kdy se ukázalo jako nezbytné ustavit některá pracoviště, která zvýší efektivitu fungování
ČZU a podpoří její strategické řízení. Podobu organizačního schématu ČZU
v roce 2009 přibližuje obrázek č. 1.

Úvod

Organizace
České zemědělské
univerzity v Praze

1.2.
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Předseda Správní rady ČZU

Předseda Akademického senátu ČZU

společenské
a studentské
organizace

Ekonomický
odbor
Provozně technický
odbor
Odbor
bezpečnosti

Rektor

Kolegium rektora

Vědecká rada ČZU

Odbor řízení
lidských zdrojů
Autoprovoz
Provoz
zahradnictví

Kancléř

Odbor rozvojových
programů

Vedoucí
útvaru interního
auditu

Sekretariát rektora
Právní oddělení
Centrum projektů

Odbor materiálního
zásobování
Odbor informačních a
komunikačních
technologií
Studijní informační
centrum

Centrum reportingu

UNICO-AGRIC

Centrum inovací
a transferu technologií

Prorektor
pro mezinárodní
vztahy

Prorektor
pro pedagogickou
činnost

Prorektor
pro vědu a
výzkum

Děkan Fakulty
agrobiologie,
potravinových a
přírodních zdrojů

Proděkan
pro zahraniční styky

Proděkan pro
pedagogickou činnost

Proděkan
pro vědu a výzkum

Děkan
Fakulty lesnické
a dřevařské

Proděkan pro
mezinárodní styky

Proděkan pro
pedagogickou činnost
a studium

Proděkan
pro vědu a výzkum

Děkan
Fakulty životního
prostředí

Proděkan pro
mezinárodní styky

Proděkan pro
pedagogickou činnost
a studium

Proděkan
pro vědu a výzkum

Děkan
Provozně ekonomické
fakulty

Proděkan pro
zahraniční styky

Proděkan pro
pedagogickou činnost

Proděkan
pro vědu a výzkum

Tajemník

Děkan
Technické fakulty

Proděkan pro
mezinárodní styky

Proděkan pro
pedagogickou činnost
a studium

Proděkan
pro vědu a výzkum

Tajemník

Ředitel
Institutu tropů
a subtropů

Zástupce ředitele
pro mezinárodní
vztahy

Zástupce ředitele pro
pedagogickou činnost

Zástupce ředitele
pro věd. výzkumnou
činnost a rozvoj

Tajemník

Ředitel
Institutu vzdělávání
a poradenství

Zástupce ředitele
pro zahraniční styky

Zástupce ředitele
pro studijní a
pedagogickou činnost

Zástupce ředitele
pro vědecko
výzkumnou činnost

Vedoucí
Katedry tělesné výchovy

Prorektor pro školní
podniky a styk
s odbornou veřejností

Prorektor
pro strategii

Kvestor

Proděkan
pro rozvoj fakulty

Tajemník

Proděkan
pro rozvoj fakulty

Tajemník

Proděkan
pro rozvoj fakulty

Tajemník

Zástupce ředitele
pro hospodářskou
činnost a rozvoj

Vedoucí

Tajemník

Tajemník

Ředitel
Školního zemědělského
podniku Lány

Ředitel
Školního lesního
podniku Kostelec nad
Černými lesy

ME T O D I C KÉ Ř ÍZ E N Í Z Á K LA D N Í C H P R O C E S Ů

Obrázek č.1. - Organizační schéma ČZU
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Úvod

Koleje
a menza

1.3.

Složení vědecké
rady České
zemědělské
univerzity v Praze

Vědecká rada ČZU

Interní členové vědecké rady

(zesnulého prof. Ing. Jiřího Klímu, CSc. děkana TF, nahradil prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.;
členství skončilo zesnulému prof. Ing. Karlu Pokornému, CSc.; novým členem VR se stal
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., děkan FŽP)

•
•
•
•
•

Úvod

Složení (včetně změn v roce 2009)
vědecké rady, správní rady, akademického
senátu a dalších orgánů dle vnitřních
předpisů ČZU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., rektor
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., prorektor pro mezinárodní vztahy
prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., prorektor pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., prorektorka pro vědu a výzkum
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., prorektor pro školní podniky a styk s odbornou veřejností

prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc., prorektor pro strategii
prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., kancléřka
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., děkan FAPPZ
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., děkan PEF
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., děkan FLD
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., pověřený vedením TF
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., děkan FŽP
prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc., ředitel ITS
prof. Ing. Milan Slavík, CSc., ředitel IVP
prof. Ing. Iva Langrová, CSc., FAPPZ
prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., FAPPZ
prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., FAPPZ
prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc., PEF
prof. Ing. Vladimír Brabenec, CSc., PEF
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc., PEF
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc., TF
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., TF
prof. Ing. Pavel Pech, CSc., FŽP
prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., FŽP
prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., FLD
prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., FŽP

18

Externí členové vědecké rady
(v roce 2009 ukončili členství doc. Ing. Václav Vinš a Ing. Karel Tureček; novými členy se
stali prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. a Ing. Jiří Hladík, PhD.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., ÚZEI
prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD., rektor SPU v Nitre
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka EF JU v ČeskýchBudějovicích
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor MZLU v Brně
Mgr. Jan Lipavský, CSc., VÚRV, v.v.i.
doc. Ing. Věra Skřivanová, CSc., ředitelka VÚŽV, v.v.i.
Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., ředitel VÚZT, v.v.i.
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel VÚLHM, v.v.i.
doc. Ing. Jiří Volf, CSc., MF ČR
Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor VŠE v Praze
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc., MZLU v Brně
Ing. Jiří Hladík, Ph.D., ředitel VÚMOP

•
•
•
•

prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., dr.h.c., emeritní rektor ČZU v Praze
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., FŽP ČZU v Praze
prof. Ing. Josef Gross, CSc., FLD ČZU v Praze
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., FAPPZ ČZU v Praze

Správní rada

Složení správní
rady České
zemědělské
univerzity v Praze

Předseda:

• doc. Ing. Václav Vinš, CSc., ředitel odboru VŠ MŠMT ČR

Místopředsedové:

• Ing. Tomáš Zídek, Ministerstvo financí ČR
• Mgr. Václav Jehlička, Senát Parlamentu ČR

Členové

(v roce 2009 skončilo funkční období prof. Ing. Zdeněku Vostrackému, DrSc.
a doc. Ing. Tomáši Douchovi, CSc.):

•
•
•
•
•
•

JUDr. Ing. Ladislav Bednář, ředitel STROM, Praha a.s.
Ing. Petr Bendl, místopředseda ODS
Ing. Jaroslav Brom, CSc., Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Ing. Jan Kasal, 1. místopředseda PSP ČR
Ing. Pavel Navrátil, CSc., předseda ZD Trhový Štěpánov
MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR

Tajemnice:

• prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc., kancléřka ČZU
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Úvod

Čestní členové vědecké rady

Složení
akademického
senátu České
zemědělské
univerzity v Praze

Akademický senát
Předseda:

• doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D., FLD

Místopředseda:

• Ing. Edita Šilerová, Ph.D., PEF

Členové akademického senátu za FAPPZ:
•
•
•
•
•

prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
Pavel Pšenička
Jakub Šmolík

•
•
•
•
•

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
Ing. Pavel Tauchman (v roce 2009 ukončila členství Bc. Barbora Kučeravá)
Milan Karel (v roce 2009 ukončil členství Bc. Jiří Korecký)

•
•
•
•
•

doc. RNDr. Ing. Ivan Landa, DrSc.
Ing. Petr Skála
Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Ing. Martin Besta (v roce 2009 ukončila členství Zuzana Marková)
Ing. Adam Vizina (v roce 2009 ukončila členství Kateřina Vaňková)

•
•
•
•
•

prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
PhDr. Pavla Rymešová
Ondřej Fíla
Zuzana Věšínová

•
•
•
•
•

Ing. Miroslav Růžička, CSc.
doc. Ing. David Herák, Ph.D. (v roce 2009 ukončil členství Ing. Jiří Mašek, PhD.)
Ing. Petr Hrabě, Ph.D.
Ing. Petr Klain
Ing. Zbyněk Hofman (v roce 2009 ukončil členství Ondřej Nováček)

Členové akademického senátu za FLD:

Úvod

Členové akademického senátu za FŽP:

Členové a členky akademického senátu za PEF:

Členové akademického senátu za TF
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Člen a členka akademického senátu za ITS
• doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.
• Ing. Magdaléna Divišová

Člen akademického senátu za KTV
• PaedDr. Dušan Vavrla

Člen akademického senátu za IVP

Úvod

• prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
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1.4.
Působení ČZU
v národních
organizacích

Úvod

Působení ČZU
v mezinárodních
organizacích (ICA,
ELLS, Agrinatura,
EUA, DRC)

Zastoupení ČZU v reprezentaci českých
vysokých škol, v mezinárodních
organizacích, v profesních organizacích

ČZU má své stálé zastoupení v klíčových orgánech spojených s činností českého vysokého školství, a to v České konferenci rektorů a v Radě vysokých škol.
Prostřednictvím těchto zastoupení se v roce 2009 univerzita spolupodílela na
rozvoji institucionálního prostředí českého terciárního vzdělávání. Mimo zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol působili v roce 2009 představitelé ČZU v dalších národních organizacích, a to především v těch věnujících
se distančnímu vzdělávání, rozvoji e-learningu, podpoře malého a středního
podnikání. Obecně lze tedy říci, že univerzita byla zastoupena především v orgánech zaměřených na poradenství v oblasti školství. Samozřejmě, že ČZU a její
přestavitelé působili v těch organizacích, které mají nejblíže jejímu profilu (zemědělství, lesnictví, životní prostředí, hospodářství, řízení a ekonomika).
Velice intenzivní byla v roce 2009 spolupráce s mezinárodními organizacemi, což reflektovalo priority Dlouhodobého záměru a jeho Aktualizace. Z hlediska vysokého školství se jednalo především o International Consortium for
Agricultural and Related Sciences in Europe (ICA). Toto konsorcium představuje hlavní sdružení evropských vysokých škol podobného zaměření jako ČZU
(v roce 2009 vykonávala ČZU v ICA místopředsednickou funkci). Další prestižní
mezinárodní organizací, jejíž je ČZU členem, představuje Euroleague for Life
Scineces (ELLS), což je sdružení 7 předních evropských univerzit působících
v oblasti živých věd (Wageningen University, University of Applied Life Sciences
/BOKU/ Vienna, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Life Sciences
University of Copenhagen, University of Stuttgart-Hohenheim, Swedish Agricultural University). V roce 2009 za využití grantových soutěží podporovalo
toto sdružení činnost tzv. předmětných oblastí (tj. oblastí, v nichž univerzity
sdružené v ELLS působí) ve smyslu koordinace jejich studijních programů,
realizaci společných výukových programů (double degree) nebo organizaci
letních škol pro studenty. ELLS také připravila mezinárodní studentskou vědeckou konferenci ve Stuttgartu-Hohenheimu, na níž se zúčastnilo s dobrými
výsledky 10 studentů ČZU. ELLS významně přispívala i k výměně zkušeností se
zaváděním tzv. dublinských deskriptorů spojených s přípravou „learning outcomes“. ČZU a její Provozně ekonomická fakulta jsou v rámci ELLS koordinátorem
a garantem předmětné oblasti Economics and Management. ČZU je také sídlem
sekretariátu mezinárodní organizace Agrinatura sdružující evropské univerzity
zabývající se a působící v oblastech tropů a subtropů. Kromě těchto konsorcií
ČZU již tradičně spolupracuje (a je členem) s Evropskou asociací univerzit
(EUA) a působí v Dunajské konferenci rektorů (DRC). Kromě akademické sféry
je významná také spolupráce ČZU s organizacemi jako jsou UNESCO, FAO, WMO
a s dalšími. V nich sice ČZU nemá své přímé zastoupení, ale svými aktivitami
a prostřednictvím svých pracovníků napomáhá dosahování jejich cílů. Tabulka
č. 1 příloze detailně ukazuje zastoupení ČZU v mezinárodních i profesních organizacích, a to jak v ČR, tak i na mezinárodním poli.
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Akreditované studijní programy nebo
jejich části, uskutečňované mimo areál
ČZU v Praze-Suchdole (s výjimkou
odborné praxe)

ČZU v Praze byla jednou z prvních českých univerzit, která začala realizovat některé své studijní programy a jejich obory mimo svůj univerzitní areál
(mimo své sídlo). Důvodem volby této strategie byla snaha univerzity nabídnout vysokoškolské vzdělání především v regionech, kde tradiční vysoké
školství absentuje. Na základě analýz provedených Provozně ekonomickou
fakultou bylo zřejmé, že existuje souvislost mezi nízkým počtem vysokoškolsky vzdělané populace v regionu, úrovní HDP (a obecně pak úrovní kvality
života) a inovativností daného regionu. S cílem podpořit ekonomický a sociální rozvoj určitých regionů byla cíleně zřizována konzultační střediska
ve vybraných regionech ČR. ČZU kontinuálně vyhodnocuje působení svých
konzultačních středisek. V nich jsou také realizovány kurzy celoživotního
vzdělávání a v roce 2009 se pilotně započalo s přípravou kurzů Univerzity
3. věku, které by probíhaly v těchto střediscích. Posledně zmíněné kurzy
byly prozatím soustředěny pouze do sídel univerzit, čímž však nepřispívaly k eliminaci faktorů působících na potenciální vznik sociální exkluze
u seniorů. ČZU usiluje o zapojení místních představitelů do činnosti svých
konzultačních středisek (především z hlediska jejich hodnocení). Místní
reprezentanti se v pravidelných hodnoceních o konzultačních střediscích
ČZU vyjadřují kladně a oceňují jejich přínos pro region z hlediska nejen
vysokoškolského vzdělávání tamních občanů, ale i prestiže daného města,
resp. regionu. Konzultační střediska se také jeví jako užitečným mostem
mezi akademickou sférou a sférou hospodářskou či sférou státní a veřejné
správy v daném regionu, což se projevuje například v tématech řešených
bakalářských nebo diplomových prací.
Po extenzívním nárůstu konzultačních středisek nacházejících se mimo
sídlo univerzity a po hodnocení těchto středisek působících pod PEF ČZU,
které provedla akreditační komise v roce 2007, byl rok 2009 věnován především důrazu na kvalitu výuky v programech a oborech realizovaných
mimo sídlo ČZU. Výrazně se rozvinulo úsilí o propojení kvalifikačních prací
s potřebami regionu, kde středisko působí (představitelé konzultačních
středisek ve spolupráci s místní politickou a hospodářskou reprezentací
navrhují témata kvalifikačních prací, která jsou „šita na míru“ potřebám
regionu). Protože v konzultačních střediscích probíhá pouze výuka (státní
závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací probíhají na příslušných
fakultách v sídle ČZU v Praze-Suchdole), byl v roce 2009 rozvíjen systém
podpory kombinovaného vzdělávání e-learingovou formou a do některých
středisek byla instalována videokonferenční zařízení, která umožňují přímé
propojení ČZU se střediskem. Od tohoto technického zkvalitnění je tedy
očekáváno zefektivnění kontaktů mezi střediskem a sídlem univerzity. Tato
zařízení již byla také testována z pohledu jejich využití ve výuce. Proto pilot23

Strategie ČZU při
realizaci programů
mimo své sídlo

Úvod

1.5.

Hlavní aktivity
v konzultačních
střediscích ČZU
v roce 2009

Celkem v roce 2009, jak dokumentuje tabulka 1a v příloze, ČZU (a všechny
její fakulty) realizovala 10 programů mimo sídlo své univerzity, a to v 17ti
městech ČR (v Jičíně a Hradci Králové realizují své programy dvě fakulty)
prostřednictvím 15 oborů. V nejvíce městech působí Provozně ekonomická
fakulta (v Hradci Králové, Mostě, Sezimově Ústí, Táboře, Chebu, Litoměřicích,
Jičíně, Klatovech a Šumperku), následovaná Fakultou životního prostředí
(v Karlových Varech, Litvínově a Březnici u Příbrami), Fakultou agrobiologie
a potravinových zdrojů (v Hradci Králové, Mělníce a Humpolci), Fakultou
lesnickou a dřevařskou (v Písku, Trutnově a Kostelci nad Černými lesy)
a Technickou fakultou (v Českých Budějovicích a Jičíně). Nejvíce se ve zmíněných městech vyučují obory spojené s veřejnou správou (příp. správní
službou), regionálním/rurálním rozvojem a podnikáním či řízením. Jsou to
právě tyto oblasti (rozvoj regionů, veřejná správa, podnikání), v nichž stále
v regionech existuje největší poptávka po vzdělání. Tato skutečnost je plně
pochopitelná vzhledem k proběhlé reformě státní správy a vzhledem ke
strategickým cílům ČR, mezi něž patří i rozvoj regionů (s využitím prostředků EU i národních).

Úvod

Prostorové
rozmístění
konzultačních
středisek ČZU
a náplň výuky
v nich

ně probíhaly některé přednášky ze sídla ČZU pro studenty v konzultačních
střediscích, což jimi bylo velmi kladně hodnoceno. Působení ČZU v konzultačních střediscích se pravidelně věnovala kolegia rektora i kolegia děkanů
na příslušných fakultách.
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Zastoupení žen v akademických orgánech
České zemědělské univerzity

Profil univerzity, který je orientován směrem k zemědělským, technologickým a technických disciplinám, se odráží i celkových charakteristikách
spojených se zastoupením žen a mužu v akademických orgánech. Obecně
platné genderové strukturální charakteristiky, které jsou typické pro celou
Českou republiku (ve smyslu nižšího proporčního zastoupení žen v řídících
orgánech různých státních i soukromých organizací), jsou přítomny i na
úrovni celé univerzity. V roce 2009 došlo ke snížení zastoupení žen v akademickém senátu univerzity (odcházející studentky byly nahrazeny studenty).
Počet žen ve vědecké radě a v kolegiu rektora (13,3 %) zůstal nezměněn
a ve všech orgánech univerzity se v roce 2009 pohyboval kolem jedné sedminy z celkového počtu členů příslušného orgánu. Situace na fakultách/
institutech byla částečné odlišná, a to v závislosti na profilu dané fakulty/
institutu. I zde platí, že na technických oborech je přítomno v akademické
obci tradičně méně žen a více mužů (studentů i zaměstnanců), na humanitních oborech, oborech ekonomických a sociálních není počet mužů a žen
tak výrazně vychýlen směrem k mužům. Tato skutečnost je patrná i na ČZU.
Například na Provozně ekonomické fakultě byly v roce 2009 ženy zastoupeny v kolegiu děkana téměř jednou třetinou, ve vědecké radě rovněž téměř
jednou třetinou a v akademickém senátu dokonce jednu třetinu tvořili muži
a ženy byly zastoupeny dvěma třetinami. Naopak na Technické fakultě nebo
Fakultě lesnické a dřevařské bylo zastoupení žen ve všech těchto orgánech
mizivé.
Ve vědecké radě a v akademickém senátu ČZU v Praze bylo v roce 2009
zastoupení žen a mužů mírně neproporcionální ve vztahu k celkovému počtu
žen a mužů na ČZU. Ženy jsou mírně podreprezentovány. Tato skutečnost je
následkem existující věkové a kvalifikační struktury. Poměrně vysoké počty
žen jsou totiž zastoupeny v mladších věkových kategoriích a pracují zatím
na pozicích především odborných asistentů. Lze očekávat, že se zvyšující
se úrovní kvalifikace se začne zvyšovat i zastoupení žen v akademických
orgánech České zemědělské univerzity v Praze.
Tabulka 1. - Zastoupení žen a mužů v akademických orgánech vysoké školy v roce 2009

Orgán

Akademický senát ČZU
Vědecká rada ČZU

Muži

25 (86,2 %)
33 (84,6 %)

Ženy

4 (13,8 %)
6 (15,4 %)

Celkem

25

29
39

Obecné trendy a proporce
zastoupení žen
a mužů na ČZU

Úvod

1.6.

Příčiny existující
proporce
zastoupení
žen a mužů
v akademických
orgánech na ČZU

za rok

2009

2. Kvalita a excelence
akademických činností

Kvalita a excelence akademických
činností

Záležitosti spojené s akademickými činnostmi byly v roce 2009, tak jako
i v předchozích letech, stěžejní při fungování celé univerzity. Jako klíčové pro
zvýšení kvality pedagogické činnosti bylo považováno zavádění tzv. dublinských deskriptorů, které mají lépe charakterizovat kompetence, dovednosti
a znalosti studentů po absolvování příslušných studijních programů, a to
i z hlediska celého evropského vzdělávacího prostoru. Česká zemědělská
univerzita v Praze v této oblasti spolupracovala jak v mezinárodním prostoru rámci Euroleague for Life Sciences, protože podobou problematikou se
zabývají i partnerské univerzity v Evropě, tak i společně s českými vysokými
školami.
Další strategickou záležitostí, která byla v roce 2009 v souladu s Aktualizací dlouhodobého záměru ČZU realizována, byl proces vnitřní akreditace
a evaluace studijních programů fakult. Na ČZU byl vytvořen takový systém,
který umožňuje provádět určité operace spojené s hodnocením studijních
programů s využitím vlastních zdrojů. Představitelé jednotlivých fakult detailně posuzovali, podle zadaných kritérií, fakulty jiné a svá zjištění vzájemně konzultovali za účasti rektora ČZU. Tento relativně časově méně náročný
způsob posuzování se ukázal být velice efektivním a napomohl odhalit především některá slabá místa na fakultách/institutech, která byla následně
zanesena do jejich SWOT analýz s cílem řešit je v nejbližším možném období. Na úrovni univerzity dále probíhal systém tzv. předběžných akreditací
spočívající ve vzájemném posuzování navrhovaných studijních programů
a oborů (před jejich podáním akreditační komisi) s cílem zamezit dublování
některých předmětů na základě jasného vymezení pedagogického profilu
jednotlivých fakult.

Celkově byla práce v oblasti kvality a excelence akademických činností
soustředěna v roce 2009 na zvyšování kvality nabízených studijních programů a oborů i na rozvoj vědecké a výzkumné činnosti, na což detailně
poukáží následující kapitoly.
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Dublinské
deskriptory klíčová oblast
kvality
pedagogických
činností

Proces vnitřní
akreditace a vnitřní evaluace na ČZU
jako strategická
záležitost kvality
akademických
činností

Kvalita a excelence akademických činností

2.1.

2.2.
Kvalita a excelence akademických činností

Trend v p
 očtu
studijních
programů na ČZU

Charakter
studijních
programů na ČZU

Počty a zaměření
studijních
programů a oborů
na ČZU

Počty akreditovaných studijních
programů

Ve srovnání s předchozím rokem byl počet akreditovaných studijních
programů již relativně neměnný. Znamená to, že nebyly masovým způsobem
akreditovány nové programy především na bakalářské, ale ani na magisterské
úrovni. Několik nových programů bylo akreditováno pouze na úrovni doktorské, a to především programů v anglickém jazyce. Právě anglicky vyučované
programy zaznamenaly oproti roku 2009 výrazný nárůst ze 13 na 23 (jedná
se o dva nové programy v navazujícím magisterském stupni studia a o 8 nových doktorských programů). Anglicky vyučované programy jsou svou náplní
a obsahem totožné se studijními programy a obory v češtině. Dlouhodobá
stabilizace především v počtech akreditovaných magisterských programů
svědčí o tom, že univerzita v tomto stupni studia utváří skutečně vědecky
zaměřenou výuku, která je založena na dlouhodobě získávaných zkušenostech a zjištěních v oblasti vědecké práce na ČZU. Zároveň nepodléhá módním
krátkodobým trendům, ale přesto nabízí atraktivní programy umožňující
absolventům uplatnění na trhu práce.

Z rozboru zaměření studijních programů je patrné, že univerzita, její fakulty a instituty usilují o jejich diversifikaci s cílem reagovat na různorodé
potřeby zájemců o studium v kombinaci s utvářením takového profilu absolventů a absolventek, který se co nejvíce přibližuje požadavkům praxe. Analýza studijních programů jasně ukazuje, že ty již nejsou zásadním způsobem
zaměřeny na oblast primárního sektoru ekonomiky, ale že se více soustředí
na tzv. živé vědy (life sciences), ekologii a ochranu životního prostředí, technologie spojené s obnovitelnými zdroji energií a se zpracováním odpadů, na
celou oblast informačních a komunikačních technologií, ekonomiku a management, včetně jejich projekce do sociálních a kulturních oblastí, regionální
rozvoj, rozvoj venkova a veřejnou správu.

Jak je patrné z tabulky č. 2a, univerzita v současné době nabízí 102 programy (a dalších 23 programy v anglickém jazyce) a v nich 172 obory. Z nich je
55 % programů (53 % oborů) z oblasti zemědělských a lesnických věd, ale ty
jsou již, jak bylo právě uvedeno, zaměřeny šířeji než na pouhý primární sektor
hospodářství. Dále je 21,5 % programů (24 % oborů) z oblasti technických věd
a nauk, které se týkají především různých krajinářských aspektů, technických
řešení ochrany přírody, strojů a zařízení. 20,5 % programů (21,5 % oborů) je
řazeno pod programy a obory ekonomické, jejichž rozsah je od ekonomických
teorií, přes management včetně jeho propojení s informačními technologiemi
až po regionální rozvoj spojený s veřejnou správou. Univerzita nabízí také programy (2 %) v pedagogických vědách a nově se objevuje i program ve vědách
a naukách přírodních, a to na úrovni doktorského studia (1 % programů).
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Celkově fakulty a instituty hodnotí na základě svých analýz nabídku studijních programů jako vhodnou, což podporují i čísly o zaměstnatelnosti svých
absolventů. Zároveň si jsou vědomy nutnosti sledovat vývoj a reagovat na
potřeby měnícího se prostředí. I proto již uvažují o akreditacích nových oborů
v rámci stávajících jako v případě Fakulty životního prostředí nebo Institutu
vzdělávání a poradenství. Opět s ukazuje, že existující studijní programy již
utvářejí dostatečný prostor z hlediska rozšiřování studijní oborů a jako takové
je možno tyto programy považovat za ustálené a vhodně nastavené.

Různorodost studijních
programů, jejich stabilita
a zároveň flexibilní modifikace reagující na společenské potřeby jsou klíčové
v pedagogickém procesu
celé univerzity
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Akreditace
a reakreditace
studijních oborů
v roce 2009 na ČZU

Kvalita a excelence akademických činností

V roce 2009 fakulty především reakreditovaly své studijní programy a jejich obory. Pouze v několika málo případech akreditovaly obory nové (příp.
otevíraly již nově akreditované obory). U 21 programů se jednalo o rozšíření
akreditace (např. o kombinované studium nebo o zavedení nového oboru či
o změnu délky studia v případě doktorských studijních programů). U 27 programů se jednalo o jejich prodloužení nebo reakreditace. Tak Provozně ekonomická fakulta úspěšně reakreditovala v roce 2009 všechny obory doktorského
studia, včetně jejich anglických verzí a získala jejich akreditaci do roku 2017
už jako 4-letých studijních programů. Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů v roce 2009 rozšířila akreditace studijních programů
o nové obory „Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty a Výživa a potraviny“, dále byly reakreditovány studijní obory „Chov koní, Speciální chovy,
Podnikání v zahradnictví a Zahradní a krajinářské úpravy“. Technická fakulta
v roce 2009 reakreditovala bakalářské studijní obory a akreditovala nový studijní obor „Inženýrství údržby“ (v bakalářském i navazujícím magisterském
stupni studia pro prezenční i kombinovanou formu). Tento studijní obor byl
sestaven na základě potřeb praxe a jeho příprava byla plně podporována jak
Českou společností pro údržbu, tak i European Federation of National Maintenance Societies. Tato skutečnost potvrzuje spolupráci s praxí při zavádění
nových studijních oborů, která je detailněji přiblížena v kapitole 2.8. Realizaci
zmíněného oboru urychlily i výsledky dvouletého mezinárodního projektu
EU „EuroMaint“, z něhož jasně vyplynula nutnost vzdělávání i požadavky na
vzdělání vysokoškolských odborníků pro oblast údržby. Na Technické fakultě
byl také poprvé otevřen akreditovaný obor „Technika pro obnovu a udržování
krajiny“, který je rovněž úzce navázán na potřeby praxe, především s ohledem
na údržbu krajiny a její mimoprodukční využití. Na Fakultě životního prostředí byly nově akreditovány obory: „Územní plánování“ (bakalářský, prezenční
forma) a „Land and Water Management“ (magisterský, prezenční forma, vyučovaný v anglickém jazyce).

Hodnocení
nabídky studijních
programů ČZU

2.3.

Kvalita a excelence akademických činností

Studijní programy
v angličtině na ČZU
– popis situace

Nabídka studijních
oborů v angličtině
na PEF ČZU

Nabídka studia v cizích jazycích, společné
studijní programy (double degree),
studijní programy ČZU akreditované
v cizím jazyce

ČZU v souladu se svým Dlouhodobým záměrem a jeho Aktualizací i nadále v roce 2009 usilovala o rozšiřování nabídky výuky v cizích jazycích
na všech stupních studia. Na dvou fakultách (Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a na Provozně ekonomické fakultě) jsou již
studijní programy a studijní obory v anglickém jazyce zavedeny na všech
třech stupních studia. Obecně je možno konstatovat, že v roce 2009 došlo
k výraznému nárůstu akreditovaných studijních programů v cizím jazyce
(ze 13 na 23), a to především v doktorské formě studia. Ukazuje se, že fakulty hodlají poskytovat mezinárodně srovnatelné vzdělání orientované na
kvalitní vědu a výzkum.

V celkovém počtu a struktuře studijních programů v roce 2009
(viz. tabulka 2b) nabízela ČZU následující obory v anglickém jazyce:

Provozně ekonomická fakulta
Bakalářský typ studia

• Obor: Agricultural Economics and Management

Navazující magisterský typ studia

• Obor: Economics and Management
• Obor: Agricultural Economics and Management
• Obor: Informatics

Doktorský typ studia

Nabídka studijních
oborů v angličtině
na FAPPZ ČZU

•
•
•
•
•

Obor: Management
Obor: Sector Economics and Economics of Enterprise
Obor: Regional and Social Development
Obor: System Engineering
Obor: Information Management

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Bakalářský typ studia

• Obor: Sustainable Use of Natural Resources

Navazující magisterský typ studia

• Obor: Natural Resources and Environment
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•
•
•
•
•
•
•

Obor: Exploitation and Conservation of Natural Resources
Obor: General Animal Science
Obor: Special Animal Science
Obor: General Crop Science
Obor: Special Crop Science
Obor: Agricultural and Forestry Phytopathology and Plant Protection
Obor: Agricultural Chemistry

Technická fakulta

Navazující magisterský typ studia

• Obor: Technology and Environmental Engineering

Nabídka studijních
oborů v angličtině
na TF ČZU

Doktorský typ studia

• Obor: Engineering of Agricultural Technological Systems

Fakulta životního prostředí

Nabídka studijních
oborů v angličtině
na FŽP ČZU

Navazující magisterský typ studia
• Obor: Nature Conservation
• Obor: Land and Water Management
• Obor: Environmental Modelling

Doktorský typ studia
•
•
•
•

Obor: Ecology
Obor: Applied and Landscape Ecology
Obor: Water Regimes and Improvements
Obor: Environmental Modelling

Fakulta lesnická a dřevařská

Nabídka studijních
oborů v angličtině
na FLD ČZU

Navazující magisterský typ studia

• Obor: Forestry, Water and Landscape Management

Institut tropů a subtropů

Navazující magisterský typ studia
•
•
•
•
•
•

Obor: Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics
Obor: Wildlife Management in Tropics and Subtropics
Obor: International Economic Development
Obor: Tropical Crop Management and Ecology
Obor: Animal and Food Sciences in Tropics and Subtropics
Obor: Tropical Forestry and Agroforestry (společný obor s FLD)
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Nabídka studijních
oborů v angličtině
na ITS ČZU

Kvalita a excelence akademických činností

Doktorský typ studia

Kvalita a excelence akademických činností

Počty studentů
v anglicky
vyučovaných
oborech na ČZU

Další formy
odborné výuky
v angličtině na ČZU

Double degree
programy na ČZU

Double degree
programy na PEF
ČZU

Celkem v anglických oborech studovalo k 31.10. 2009 444 imatrikulovaných (kmenových) studentů. Z nich nejvíce bylo na Provozně ekonomické
fakultě (318) a za ní následoval Institut tropů a subtropů (81). Společně
s uvedeným počtem imatrikulovaných studentů (studentů směřujících k získání diplomu) studovalo v anglických oborech za rok 2009 (v součtu obou
semestrů) 478 studentů pobývajících na ČZU v rámci mobilit Erasmus. Jen
4 z nich studovali v česky vyučovaných oborech. Největší zájem zahraničních
studentů pobývajících na ČZU v rámci mobilit byl o předměty nabízené Provozně ekonomickou fakultou. Tato čísla jsou potvrzením skutečnosti, která
je reflektována ve strategických dokumentech ČZU, že právě anglicky vyučované obory jsou klíčové z hlediska rozvoje internacionalizace na vysokých
školách, především pokud jde o zájem zahraničních studentů a o studentské
mobility.
Kromě programů a oborů vyučovaných v anglickém jazyce nabízí především Provozně ekonomická fakulta svým studentům možnost tzv. rozšířeného jazykového studia. Vybraní studenti (v r. 2009 jich bylo 77) studují nad
rámec svých studijních povinností daných studijním plánem dalších 6 hodin
týdně ve 3.-6., semestru bakalářského stupně studia odborné předměty
v angličtině a němčině. Tato forma studia se postupně začíná rozšiřovat
i na další součásti ČZU. Další možnost studia v cizích jazycích je postupně
zaváděná nabídka absolvovat některé semináře ve vybraných předmětech
pro studenty, kteří mají zájem, v angličtině. Této formy výuky využilo v roce
2009 více než 30 studentů, a to především na Provozně ekonomické fakultě
ČZU. Fakulta lesnická a dřevařská v podobném duchu pro své studenty doktorských oborů organizuje seminář orientovaný na terminologii a jazykovou
průpravu v lesnictví. Provozně ekonomická fakulta navíc pro studenty oboru Evropská agrární diplomacie vyučuje některé předměty plně v angličtině.
Celkem se odborné výuky (ne výuky jazyků jako takových), která je součástí
studijních plánů a je vedena v cizím jazyce (převážně v angličtině), účastní
na ČZU přes 170 studentů.

Programy a obory realizované v anglickém jazyce jsou také základem
pro utváření výukových společných programů s partnerskými univerzitami
v zahraničí. Celkem je takových programů na ČZU realizováno 9. V roce 2009
v nich studovalo na partnerských univerzitách 37 studentů ČZU. Vysoce
pozitivní je, že 9 studentů z partnerských univerzit a vysokých škol studovalo v rámci těchto programů na ČZU. Tento zájem ze strany zahraničních
studentů o získání diplomu ČZU svědčí o její kvalitě. Celkem měly double
degree kurzy v roce 2009 14 absolventů. Následuje detailnější přiblížení
těchto programů:

Wageningen University (Nizozemí)

Název programu:
• na ČZU: Economics and Management
• na partnerské univerzitě: Management, Economics and Consumer Studies
Počet studentů:
• z ČZU na partnerské univerzitě v roce 2009: 11
• z partnerské univerzity na ČZU v roce 2009: 0
Počet absolventů v tomto double-degree programu v roce 2009: 4
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Cranfield University (Velká Británie)

Název programu:
• na ČZU: Economics and Management
• na partnerské univerzitě: Enviromental Management for Business
Počet studentů:
• z ČZU na partnerské univerzitě v roce 2009: 5
• z partnerské univerzity na ČZU v roce 2009: 0
Počet absolventů v tomto double-degree programu v roce 2009: 2

Cranfield University (Velká Británie)

Kvalita a excelence akademických činností

Název programu
• na ČZU: Economics and Management
• na partnerské univerzitě: Economics for Natural Resources & Enviromental

Management

Počet studentů:
• z ČZU na partnerské univerzitě v roce 2009: 1
• z partnerské univerzity na ČZU v roce 2009: 0
Počet absolventů v double-degree programu v roce 2009: 0

Grenoble Business School (Francie)

Název programu:
• na ČZU: Economics and Management
• na partnerské univerzitě: Master in International Business (MIB)
Počet studentů
• z ČZU na partnerské univerzitě v roce 2009: 8
• z partnerské univerzity na ČZU v roce 2009: 3
Počet absolventů v double-degree programu v roce 2009: 4

Université Catholique de Lyon (Francie)

Název programu:
• na ČZU: Economics and Management
• na partnerské univerzitě: Master in International Business (MIB)
Počet studentů:
• z ČZU na partnerské univerzitě v roce 2009: 8
• z partnerské univerzity na ČZU v roce 2009: 0
Počet absolventů v double-degree programu v roce 2009: 0

BOKU Vídeň (Rakousko)

Double degree
program na FAPPZ
ČZU

Název programu:
• na ČZU: Natural Resources and Environment
• na partnerské univerzitě: Natural Resources
Počet studentů:
• z ČZU na partnerské univerzitě v roce 2009: 2
• z partnerské univerzity na ČZU v roce 2009: 6
Počet absolventů v double-degree programu v roce 2009: 4
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Double degree
program na FŽP
ČZU
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Double degree
programy na FLD
ČZU

Letní školy pro
studenty ČZU
v zahraničí

Letní a zimní školy
pro zahraniční
studenty na ČZU

Cranfield University (Velká Británie)

Název programu:
• na ČZU: Land and Water Management
• na partnerské univerzitě: Landscape Engineering
Počet studentů:
• z ČZU na partnerské univerzitě v roce 2009: 1
• z partnerské univerzity na ČZU v roce 2009: 0
Počet absolventů v double-degree programu v roce 2009: 0

Universidad Politécnica de Madrid (Španělsko)

Název programu:
• na ČZU: Forestry, Water and Landscape Management
• na partnerské univerzitě: Forestry
Počet studentů:
• z ČZU na partnerské univerzitě v roce 2009: 0
• z partnerské univerzity na ČZU v roce 2009: 0
Počet absolventů v double-degree programu v roce 2009: 0

Technická univerzita vo Zvolene (Slovensko)

Název programu:
• na ČZU: Lesní inženýrství
• na partnerské univerzitě: Lesníctvo
Počet studentů:
• z ČZU na partnerské univerzitě v roce 2009: 1
• z partnerské univerzity na ČZU v roce 2009: 0
Počet absolventů v double-degree programu v roce 2009: 0

Mezi další formy studia v cizích jazycích, které ČZU v Praze nabízí svým
studentům i studentům ze zahraničí, patří tzv. letní školy. Pro své studenty
Česká zemědělská univerzita v Praze spolupořádala v rámci Euroleague
for Life Sciences letní školu pod názvem Economic Management and Social
Sciences: Their Use in Rural Development, které se v měsíci červenci zúčastnily v nizozemském Wageningenu 3 studentky a jeden pedagog z ČZU
(celkově na této letní škole participovalo 15 studentů z celého světa a 10
pedagogů). Provozně ekonomická fakulta organizovala také v zahraničí pro
své studenty letní školu pod názvem Doing Business in Taiwan ve spolupráci s Overseas Institute of Technology na Taiwanu. V září se jí zúčastnilo na
zmíněném institutu 10 studentů z ČZU.
Ve vztahu k zahraničním studentům na ČZU byly v roce 2009 (jako
i v předchozích letech) velice významné mezinárodních letní školy. Ty byly
pořádány především na Provozně ekonomické fakultě ČZU a participovali na
nich také pedagogové a studenti z ČZU. Jednalo se zejména o jednoměsíční
(květen/červen 2009) společnou letní školu Provozně ekonomické fakulty
a Business School University of Missouri v USA. Na ní se účastnilo 7 studentů z University of Missouri a 19 studentů z PEF ČZU. Provozně ekonomická fakulta dále pořádala šestitýdenní letní školu (červen/červenec 2009)
pod názvem Czech Republic and EU in Economic and Social Context pro
27 studentů s Ohio State University, University of Missouri a Kansas State
University, na které se za dobu její existence zúčastnilo přes 500 amerických
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Je také třeba zmínit krátkodobé kurzy. Fakulta životního prostředí v roce
2009 připravila ve spolupráci s Wageningen University intenzívní jednotýdenní kurz pod názvem Fitting hydrological modeling, na kterém participovalo 30 studentů z ČZU studujících v navazujícím magisterském oboru Environmentální modelování. Provozně ekonomická fakulta připravila intenzívní
kurz pro 18 studentů z Dublin Institute of Technology na ČZU, který se konal
v dubnu 2009 a byl zaměřen na mezinárodních obchod a podnikání.

Velice prestižním je z pohledu nabídky studia v cizích jazycích kurz
The International MBA in Agribusiness. Ten organizuje na ČZU Provozně
ekonomická fakulta ve spolupráci s konsorciem univerzit, z nichž přijíždějí
na ČZU učit jejich významní pedagogové. Společně s pedagogy z ČZU vyučují
jejich kolegové z University of Wageningen (Nizozemí), University of Aberdeen (Velká Británie), University of Arkansas (USA) a University College
Cork (Irsko). V roce 2009 se tohoto kurzu, který je svým zaměřením jediný
v postkomunistických zemích střední a východní Evropy, účastnilo 18 studentů.
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Krátkodobé kurzy
v cizím jazyce
pro zahraniční
studenty
a studenty ČZU
Kurzy
I nternational MBA
in Agribusiness na
ČZU

Kvalita a excelence akademických činností

studentů. Tato letní škola tvoří standardní náplň programů participujících
amerických univerzit. Na ČZU je zakončena zkouškou a její výsledky jsou
v USA uznávány jako absolvování konkrétního předmětu. Toto pojetí letní
školy ze strany participujících amerických univerzit svědčí i o kvalitách ČZU,
kdy výsledky na ní dosažené jsou mezinárodně uznatelné. Další letní školou
pro zahraniční studenty (v tomto případě z Portugalska) organizovala Provozně ekonomická fakulta pod názvem Doing Business in the Czech Republic.
Zůčastnilo se jí (červenec 2009) 40 studentů. Poslední letní školou organizovanou na PEF ČZU byl Erasmus Intensive Language Course (srpen/září
2009) pro studenty, kteří budou v ČR studovat v rámci programu Erasmus
(14 zahraničních studentů). Novým trendem se od roku 2008 staly tzv. zimní školy, a to pro studenty z Overseas Institute of Technology na Taiwanu,
které jsou pořádány pod názvem Doing Business in Czechia. Této školy se
v roce 2009 zúčastnilo 10 studentů z Taiwanu.

2.4.
Kvalita a excelence akademických činností

Charakteristika
spolupráce s VOŠ
ve studijních
programech

Obecné rámce
spolupráce s VOŠ
ve studijních
programech

Akreditované studijní programy společně
uskutečňované ČZU a VOŠ

Přestože tato forma spolupráce mezi ČZU a VOŠ není příliš rozšířená, na
univerzitě je realizována prostřednictvím Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Ve spolupráci s VOŠ VOSZa Mělník a ČZA v Humpolci jsou realizovány dva bakalářské studijní obory: „Zahradnictví“ a „Zootechnika“, jak dokumentuje tabulka 2c v příloze Výroční zprávy. Při realizaci
tohoto studia ČZU využívá synergie univerzitního prostředí a prostředí VOŠ,
které disponují dobrou úrovní středoškolského studia. Spolupráce s oběma
VOŠ je podle fakulty, která toto vzdělávání realizuje, na dobré úrovni. Studenti první rok studují na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, druhý a třetí rok studia pak na příslušné VOŠ.
Spolupráce s VOŠ v regionech je v souladu se strategií univerzity spočívající rozšiřování nabídky studia programů a oborů ČZU v regionech
ČR (viz. kapitola 1.5 této zprávy). ČZU usiluje o zkvalitnění prostředí na
spolupracujících VOŠ, a to s důrazem na kvalitní vybavení výukových a demonstračních prostor, tak aby plně odpovídalo požadavkům na výuku na
univerzitách a přesto mohlo být realizováno mimo sídlo univerzity.
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Přehled kurzů celoživotního vzdělávání
na ČZU

Česká zemědělské univerzita v Praze podobně jako v předchozích letech
i v roce 2009 usilovala o rozvoj nabídky kurzů celoživotního vzdělávání
a především o zvyšování jejich kvality. Celkem ČZU v roce 2009 realizovala
24 kurzy celoživotního vzdělávání, jak je patrné z tabulky č. 2d v příloze. Při
přípravě kurzů ČZU spolupracuje s regionálními partnery z řad agrárních
komor, VOŠ a obecně prospěšných společností. Jsou to právě tito partneři,
kteří nejlépe vědí, jaké kurzy celoživotního vzdělávání mohou být v regionech nejvíce poptávány a kteří jsou schopni naplnit kapacity těchto kurzů
vhodnými zájemci.

Obecná východiska
realizace kurzů
celoživotního
vzdělávání na ČZU

Zájem o kurzy k získání pedagogické kvalifikace nabízené Institutem
vzdělávání a poradenství je vysoký především ze strany studentů ČZU.
Tendence zájmu je spíše rostoucí a je předpoklad, že tyto kurzy budou každoročně naplněny studenty, kteří v souběžném pedagogickém studiu chtějí
získat pedagogickou kvalifikaci.

Celoživotní vzdělávání
v kurzech
zvyšujících
pedagogickou
kvalifikaci

Devět kurzů je orientováno na výkon povolání (realizované na Provozně
ekonomické fakultě a Institutu vzdělávání a poradenství) a 3 kurzy jsou zájmové. Nejvíce účastníků kurzů orientovaných na výkon povolání pochází
z oblasti veřejné správy a částečně i z podnikatelského sektoru. I proto jsou
tyto kurzy realizované Provozně ekonomickou fakultou nastaveny tak, aby
umožňovaly přijímaní do akreditovaných studijních programů podle § 60
zákona o vysokých školách, a to po splnění náročných přijímacích kritérií.
Výuku v kurzech celoživotního vzdělávání, která probíhá mimo areál ČZU,
zajišťují výhradně pedagogové univerzity, a to především v čase víkendů
(zpravidla ve dnech pátek až neděle). Účastníci kurzů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání studují předměty, které odpovídají
svou náplní i požadavky předmětům v akreditovaných oborech a programech. Výuka v kurzech celoživotního vzdělávání tak zachovává náročnost
studia (ekvivalentní kombinovanému studiu v Praze), protože v některých
oborech je, jak již bylo uvedeno, po získání odpovídajícího počtu kreditů
a splnění požadavků přijímacího řízení umožňován odpovídajícím studentům (tj. těm, kteří splnili požadavky studia v celoživotních kurzech vzdělávání a zároveň se také vyrovnali s požadavky přijímacího řízení) přechod do
akreditovaných studijních programů a oborů. Nabídka realizovat tyto kurzy
především mimo sídlo univerzity reaguje na požadavky zájemců, kterým
tato forma umožňuje skloubit pracovní povinnosti s požadavky na doplňování, eventuálně rozšiřování kvalifikace.
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Zaměření kurzů
celoživotního
vzdělávání na ČZU
a možnosti dalšího
studia pro jejich
účastníky
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2.5.

Kurzy Univerzity 3.
věku

Kvalita a excelence akademických činností

Význam celoživotního vzdělávání
a Univerzity 3.
věku

V areálu ČZU také probíhají kurzy pro Univerzitu 3. věku, které koordinuje Institut vzdělávání a poradenství a vlastní výuku zajišťují pracovníci
jednotlivých fakult a institutů. Po konzultacích s regionálními partnery
bylo rozhodnuto nabídnout některé takové kurzy i pro zájemce v některých městech, kde má ČZU svá konzultační střediska, a to formou virtuální
výuky (společný projekt s Univerzitou Karlovou a Univerzitou Palackého).
Z následující tabulky je rovněž patrné, že nejžádanější jsou mezi seniory
kurzy, v nichž je výrazným způsobem zastoupena informační a komunikační
technika. Tyto kurzy jsou pořádány Provozně ekonomickou fakultou, která
se výuce informatiky dlouhodobě věnuje.
S oporou ve svých strategických dokumentech (především Dlouhodobý
záměr a jeho Aktualizace) je nabídka celoživotního vzdělávání a kurzů pro
Univerzitu 3. věku výrazně podporována jako nástroj rozvoje znalostní společnosti v ČR na jedné straně (celoživotní vzdělávání orientované na výkon
povolání) a jako prostředek napomáhající eliminaci některých faktorů vedoucích k sociální exkluzi seniorů (prostřednictvím Univerzity 3. věku) na
straně druhé.
Tabulka 2. - Kurzy nabízené v rámci univerzity 3. věku

Program

Člověk a živočich
Člověk, energie a odpady
Lesy a dřevo
Stromy okolo nás
ČR v evropském prostoru
Vývoj informačních technologií (VV)
Počítačová gramotnost
Multimediální využití ICT
Němčina - praktická výuka
Svět okolo nás (EU) (VV)
Život na přelomu tisíciletí
Zemědělství a ekonomika tropů a subtropů

VV: virtuální výuka
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Fakulta
FAPPZ
TF
FLD
FLD
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
IVP
ITS

Počet
posluchačů

62
20
41
56
38
95
49
41
11
120
34
15

Přehled počtu účastníků kurzů
celoživotního vzdělávání na ČZU

Z tabulky č. 2e v příloze je patrné, že nejvíce účastníků kurzů celoživotního vzdělávání je na Provozně ekonomické fakultě (ekonomické programy),
ale jejich počet zvolna narůstá i na jiných fakultách. Proto se změna oproti
roku 2008 rovná přírůstku 13,7 % účastníků těchto kurzů.

Provozně ekonomická fakulta s těmito kurzy začala na ČZU nejdříve,
což vysvětluje fakt vysokého počtu účastníků celoživotního vzdělávání
na této fakultě. Protože, jak již uvedla předchozí kapitola (kapitola 2.4),
je účastníkům, kteří splní příslušné podmínky, umožňováno přijímání do
akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona o vysokých školách,
fakulta klade velký důraz na kvalitu a náročnost studia (o náročnosti studia
vypovídá i fakt, že po prvním semestru pokračuje cca 60 % posluchačů; tato
skutečnost nemohla být reflektována v tabulce 2e v příloze, protože ta nesleduje dynamiku počtu studentů, ale pouze jejich aktuální stav). O některé
kurzy nabízené Provozně ekonomickou fakultou je velký zájem a prostorové
i lidské kapacity neumožňují uspokojit všechny žadatele. Určité možnosti
jsou spatřovány ve využití nových forem výuky (např. videokonference
nebo tzv. e-learning), kdy je účastníkům nabízena možnost například sledovat prostřednicím internetu některé přednášky odborníků pozvaných
na ČZU. Všechny kurzy v rámci celoživotního vzdělávání nabízené PEF jsou
orientovány k výkonu povolání, podobně jako je tomu na Technické fakultě
u kurzů spojujících psychologii a dopravu. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů má celoživotní vzdělávání orientováno na zájmové
kurzy. Obecně je zájem o kurzy celoživotního vzdělávání značný, kurzy bývají
zpravidla naplněny před datem uzávěrky a fakulty a instituty vysoce oceňují
studijní píli a morálku frekventantů.

Z hlediska Univerzity 3. věku se jako velice záslužným jeví zřízení zázemí
pro účastníky těchto kurzů, které slouží pro prohlubování jejich sociálních
kontaktů, a přispívá tak k eliminaci pocitu osamocení, který senioři často
zažívají. Mezi účastníky Univerzity 3. věku je velký zájem o kurzy informatiky a cizích jazyků. Ukazuje se, že senioři mají svým způsobem podobné
zájmy jako mladá generace (už jenom proto, aby s ní mohli komunikovat, jak
vyplývá z hodnocení kurzů seniory). Toto zjištění je velice povzbudivé a naznačuje, že Univerzity 3. věku mají skutečně svou významnou roli v systému
vzdělávání. Jejich cílem je uspokojování nejen vzdělávacích potřeb seniorů,
ale rovněž jejich potřeb sociálních (např. komunikace s vrstevníky). Nabízené programy na ČZU nejen prohlubují dosavadní vědomosti frekventantů,
ale také prezentují nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak
seniorům nepřístupné.
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2.6.

Kvalita a excelence akademických činností

Faktory ovlivňující
zájem studovat
na ČZU spojené
s akademickými
činnostmi

Faktory ovlivňující
zájem studovat na
ČZU spojené s mimo-akademickými
činnostmi

Zájem o studium
ze zahraničí

Sportovní vyžití
jako faktor
podporující zájem
o studium

2.7.

Zájem o studium na ČZU

I přes předpokládané změny v demografické struktuře věkových kohort
poprvé vstupujících do prostředí českých vysokých škol si zájem o studium na ČZU udržuje ustálenou úroveň ve srovnání s předchozími lety. Na
základě šetření prováděných mezi studenty a absolventy ČZU lze usuzovat, že tento zájem je dán především diferenciovanou nabídkou studijních
programů a oborů i kvalitou pedagogů a obecně akademickým prostředím
(osobní kontakt pedagog-student, stejně jako individuální kontakt administrativa-studenti, zapojování studentů do vědecké a výzkumné práce fakult
a institutů, úroveň internacionalizace studia). Především přístup pedagogů,
administrativního a technického personálu, který je ve vztahu ke každému
jedinému studentovi či studentce osobitý a individuální, je podle vyjádření
absolventů nejlépe hodnocen. Proto je jeho udržení také podporováno vedením fakult/institutů i celé univerzity.

Z faktorů, které mají vliv na volbu studia na ČZU, ale nejsou přímo spojeny s kvalitou vzdělávání a vědeckovýzkumné práce ČZU, lze uvést fenomén
Prahy jako hlavního města s bohatou infrastrukturou, samotný univerzitní
areál ČZU i vlastní aktivity univerzity v oblasti získávání nových studentů
(dny otevřených dveří, účast na veletrhu Gaudeamus, účast na mezinárodních veletrzích, dny vědy na pražských vysokých školách). Podobně i fakulty
projevují řadu iniciativ, jak podchytit nové zájemce o studium. Mezi ně například patří návštěvy na vybraných středních školách, kde pracovníci příp.
i studenti ČZU osvětlují možnosti studia na ČZU, nebo inzerce nabízených
studijních oborů v celostátních a regionálních tiskovinách a médiích, ale také
využití informačních a komunikačních technologií, především internetu.

Z hlediska zájmu zahraničních studentů se kromě mezinárodních veletrhů vzdělávání jeví jako významná dobře připravená webová stránka univerzity i jednotlivých fakult (i z toho důvodu byl jeden projekt Rozvojového
programu MŠMT věnován utváření systému bilingválního webu). Také
činnost oddělení mezinárodních vztahů, která je cíleně zaměřena na určité
geografické oblasti a využívá již dlouhodobě existujících kontaktů v těchto
oblastech, je nesmírně účinná při zvyšování zájmu o studium na ČZU ze zahraničí. Problémem při snaze o vyšší počet zahraničních studentů ze zemí
mimo EU je vízová politika Schengenského prostoru, která je pro uchazeče
časově náročná s ne vždy jasným výsledkem.
Jako jeden z faktorů, který ovlivňuje zájem o studium, byl již zmíněn samotný areál ČZU. V něm také působí katedra tělesné výchovy, která nabízí
studentům možnosti velice širokého sportovního vyžití, a to jak v rekreačním sportu, tak i ve sportu výkonnostním a vrcholovém (volejbalový tým
reprezentuje ČZU v extralize volejbalu).
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Na Provozně ekonomické fakultě počet uchazečů v současnosti násobně
převyšuje její kapacitní i prostorové možnosti. Na této fakultě, podobně jako
na fakultách dalších, jsou také již patrné strukturální změny v poptávaných
oborech (částečný pokles zájmu o některé obory je kompenzován růstem
zájmu o obory nové, a to na všech fakultách a institutech). To je potvrzením
vhodné diverzifikace nabízeného portfolia oborů. Potvrzením posledních vět
je i situace na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Největší zájem je o obory zájmových a speciálních chovů a o obory zahradnické.
Studenti těchto oborů tvoří 57,3 % všech studentů bakalářských programů
fakulty. Naopak studenti klasických (vlastních) zemědělských oborů tvoří
menšinu, a to pouze 18 %. Na Technické fakultě, která podobně jako ostatní
fakulty jejího profilu v ČR čelí poklesu zájmu studentů, je přesto trvalý zájem
o studium oborů „Silniční a městská automobilová doprava“ a o technickoekonomický obor „Obchod a podnikání s technikou“. Na Fakultě lesnické
a dřevařské zatím narůstá zájem o studium v kombinované formě, zřejmě
v souvislosti s požadovaným bakalářským stupněm vzdělání na určitých
profesních pozicích. Obecně indikují zvýšený zájem studentů nově založená
(a tedy i nabízející nové programy) Fakulta životního prostředí a Institut tropů a subtropů. U Institutu vzdělávání a poradenství je patrný setrvalý zájem
o studium a absolventi bakalářských programů trvale poptávají možnost
pokračování ve studiu v navazujícím magisterském studijním oboru, který
však zatím nebylo možno akreditovat. I Provozně ekonomická fakulta signalizuje rostoucí zájem o šířeji pojaté ekonomické obory (např. „Hospodářská
a kulturní studia“ nebo „Veřejná správa a regionální rozvoj“).
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Jak ukazuje tabulka č. 3 v příloze největší zájem je o studium ekonomicky
orientovaných programů, které jsou spojeny především s Provozně ekonomickou fakultou, následně programů zaměřených na zemědělské, lesnické
a veterinární vědy a nauky (především Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů, Fakulta lesnická a dřevařská a Institut tropů a subtropů), dále programů orientovaných na technické vědy a nauky (Fakulta životního prostředí a Technická fakulta). Je zaznamenán i zájem o pedagogiku
a učitelství (Institut vzdělávání a poradenství). Poměr zapsaných studentů
k počtu studentů, kteří se v roce 2009 dostavili k přijímacímu řízení, činil
50 % (v roce 2008 to bylo téměř 70 %). Pro srovnání na Univerzitě Karlově
dosahuje tento podíl 38 % a na ČVUT 63 %. Z pohledu jednotlivých fakult je
z těch, kteří se dostavili k přijímacímu řízení nakonec ke studiu zapsána cca
1/3 u ekonomických programů, cca 2/3 u programů zemědělských, lesnických a veterinárních a cca 3/4 u programů spojených s technickými vědami
a naukami.

2.8.
Kvalita a excelence akademických činností

Počet studentů
ČZU a strategie
jejich v
 yvažování
ve studijních
programech

Studenti v akreditovaných studijních
programech

Ke konci roku 2009 studovalo v akreditovaných studijních programech
na ČZU celkem 21 410 studentů. Tabulka č. 4 v příloze ukazuje jejich detailní rozložení podle typů programů. Tito studenti většinově pocházejí
z městského prostředí (2/3). Znamená to, že se ČZU už zásadním způsobem
proměnila od úzkého zaměření na primární sektor hospodářství k širšímu
oslovení řady oblastí přírody i společnosti, pro které připravuje odborníky.
Počet studentů také ukazuje, že se jedná o univerzitu otevřenou a přitažlivou. Vhodné skloubení vyučovaných předmětů v jednotlivých oborech, které jsou zajišťovány nejen příslušnou fakultou, ale i katedrami z jiných fakult,
přispívá k naplňování poslání univerzity. S již zavedeným třístupňovým
systémem studia (bakalářské, magisterské a doktorské) univerzita usiluje
o vyvážený počet studentů v jednotlivých programech, a to tak, aby na fakultách a institutech nedocházelo k nadměrné kumulaci studentů v jednom
studijním programu a výrazně nedostatečnému zastoupení studentů ve studijním programu jiném. Obecně univerzita zaznamenala v roce 2009 velmi
mírný nárůst počtu studentů vyjádřitelný ve srovnání s předchozím rokem
v řádu jednotek procent.

Úroveň kvality a excelence akademických činností
v akreditovaných studijních
programech se odráží na
úrovni a kvalitě studentů
ČZU (studentky ČZU prezentují svůj projekt rozvoje venkovské oblasti na Univerzitě
ve Wageningen)

Zapojení s tudentů
do výzkumu
a vývoje

Hlavním cílem bylo v roce 2009, podobně jako v předchozích letech, poskytovat vysoce kvalitní vzdělávání propojené s výsledky vědy a výzkumu.
Je samozřejmé, že studenti v doktorských studijních programech se plně
zapojují do výzkumných projektů na svých fakultách (případně již pracují
na svých vlastních výzkumných projektech) a podobně intenzivně začalo
být v roce 2009 přistupováno i ke studentům v magisterských programech
(např. účastí na studentské vědecké konferenci na univerzitě ve Stuttgartu44

U studentů v akreditovaných programech dochází ve srovnání s předchozím rokem k jejich mírnému nárůstu v kombinované formě studia. Podíl
studentů se například od roku 2007 zvýšil z 31,22 % na 35,46 % v roce
2009. Při vědomí si tohoto trendu začala ČZU výrazně podporovat přípravu
materiálů pro tuto formu studia, a to za využití grantů z Fondu rozvoje vysokých škol a projektů podporovaných Rozvojovým programem MŠMT. Nárůst
počtu studentů v kombinované formě studia také nasvědčuje, že potenciální
vysokoškolští studenti se nerekrutují pouze z řad čerstvých maturantů, ale
že významný potenciál, který by neměl být omezován (nebezpečí sociální
exkluze) z hlediska studentů vysokých škol, se nachází v již v populačně
starších ročnících, kteří již pracují. Z hlediska studia se často jedná o jednotlivce s již vyhraněným zájemem o určitý obor, jehož studiu věnují veškerý svůj volný čas. Z prováděných šetření, které ČZU mezi nimi realizovala,
je patrné, že se jedná o studenty, kteří vyžadují náročnou výuku a vysoce
kvalitní pedagogy s profesionálním přístupem, právě proto, že studiu věnují
svůj volný čas a nemalé finanční prostředky spojené s dojížděním a nutností
sladit svůj profesní, osobní a studijní život.
Při pohledu na poměr mezi jednotlivými stupni studia je patrné, že v magisterských navazujících programech studuje 47 % studentů ve srovnání
s celkem počtu studentů v bakalářských studijních programech. U vztahu
mezi magisterskými a doktorskými programy se jedná potom o 18 % studentů doktorských programů v porovnání s celkovým počtem studentů
navazujících magisterských studijních programů.
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Hohenheimu, kde 10 studentů a studentek prezentovalo výsledky svého bádání spojeného s diplomovými pracemi v konkurenci více než 90 studentů
z partnerských univerzit sdružených v Euroleague for Life Sciences.

2.9.
Kvalita a excelence akademických činností

Význam absolventů
pro ČZU

Spolupráce
s absolventy
po státních
závěrečných
zkouškách

Formy k
 ontaktu
s absolventy
(dlouhodobé
kontakty)

Absolventi ČZU, spolupráce ČZU s jejími
absolventy

Absolventi přestavují pro ČZU jedno z jejích nejcennějších bohatství
a jako takoví tvoří součást jejího intelektuálního kapitálu. I proto univerzita
mezi nimi provádí pravidelná šetření. Jejich postřehy, celkové hodnocení výuky i dalších aktivit, se kterými se setkali během svého studia, jsou
nesmírně podnětné pro korigování záměrů celé univerzity i pro případná
opatření sledující zlepšení a zkvalitnění práce v pedagogickém procesu na
jeho jednotlivých segmentech.

Spolupráce s absolventy začíná bezprostředně po státních závěrečných
zkouškách, kdy vyplňují anonymní dotazník a hodnotí své studium. Absolventům, kteří v anonymní dotazníku uvedou svůj kontakt (e-mail), se po
uplynutí jednoho roku zasílá hromadný e-mail se žádostí o zodpovězení
základních informací o uplatnění na trhu práce. Informace z ankety jsou
zpracovávány pro potřeby vedení fakult a institutů. Zpracovaná data doplňují sedmiletou časovou řadu hodnocení. Nové údaje ukazují, že hodnocení
studijního, sociálního a kulturního prostředí je na univerzitě dlouhodobě
stabilní. Z posledního šetření provedeného v roce 2009, kterého se zúčastnilo 2191 absolventů (44 % ze všech absolventů; v roce 2009 na ČZU absolvovalo, jak ukazuje tabulka č. 5 v příloze, téměř 5000 studentů ve všech stupních studia), vyplynulo, že z respondentů těsně po složení státní závěrečné
zkoušky již 36 % mělo zaměstnání ve svém oboru nebo v příbuzném oboru.
Dalších 20 % již mělo zaměstnání v jiném oboru (šetření nezkoumalo, jak
dalece je tento obor vzdálen zaměření studia). Dvacet procent zaměstnání
ještě nemělo, ale domnívalo se, že jej snadno nalezne. Téměř jedna čtvrtina
(23 %) respondentů uváděla, že zaměstnání nemá a možná jej budou obtížně nacházet. Jedno procento potom nachází toto uplatnění za hranicemi
České republiky. Tato čísla potvrzují správné nastavení studijních programů
a jejich oborů, protože jejich absolventi z převážné většiny zůstávají pracovat v oblasti svého studia. Absolventi tedy nemají výraznější výhrady ke
studijním programům a z univerzitních šetření vyplývá také, že nemají ani
výraznější problémy při hledání pracovního uplatnění po skončení studia
na ČZU.
Vzhledem ke skutečnosti, s jakou ČZU přistupuje ke svým absolventům,
které chápe jako jedno ze svých největších bohatství, je zřejmé, že neustále
usiluje o stále intenzivnější vazbu s nimi. K tomu slouží jednak neformální
aktivity (plesy, setkávání u příležitostí výročí fakult/institutů/studijních
ročníků) a jednak práce formalizovaných sdružení (např. spolku absolventů
Agria na Provozně ekonomické fakultě či portál absolventů s více než 2500
zaregistrovanými účastníky).
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Promoce jsou událostí, od které začíná
intenzívní
kontakt
s absolventy

Absolventi působící ve významných funkcích v různých sektorech hospodářství nebo správy jsou zváni jako konzultanti při přípravě studijních
programů a oborů. Jiní významní absolventi působí v rámci vyzvaných přednášek nebo jako členové zkušebních komisí u státních zkoušek, kde mají
možnost hodnotit úroveň absolventů (a v případě, že se jedná o výborné
studenty-absolventy není řídká praxe, že jim bývalí absolventi-členové státnicových komisí nabízejí možnosti uplatnění a dalšího rozvoje v soukromých
podnicích, které vedou). Kontakty s absolventy slouží také pro navázání
spolupráci v oblasti vědy a výzkumu či pro odbornou praxi studentů.
V roce 2009 se v rámci celé univerzity i jejích jednotlivých fakult začalo
s přípravou opatření, která by měla vést k většímu zapojení absolventů (resp.
některých z nich) do finanční podpory univerzity a jednotlivých fakult/institutů formou darů a sponzorství. Inspiraci našla ČZU na partnerských univerzitách v zahraničí (především USA – University of Missouri a její College
of Food, Agriculture and Natural Resources). Hlavním mottem je zvýraznit
sepětí absolventů se svou Alma Mater, která jim poskytla nezbytný „neviditelný“ kapitál ve formě znalostí, dovedností a schopností, který mohli konvertovat do podoby svého současného ekonomického kapitálu. Tato forma
podílu absolventů na fungování fakult je jednak v souladu se záměry diverzifikovat zdroje příjmů univerzit a jednak zvýší jejich propojenost a zájem
na práci jejich univerzity.
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V roce 2009 byl připraven návrh nových webových stránek pro absolventy, které budou sloužit jako vstupní portál pro individuální webové stránky
vytvářené dosud samostatně na fakultách a institutech. Vstupní portál nabízí
absolventům aktuální přehled základních událostí ze života univerzity a přirozeně navazuje na komunikaci zahájenou v závěrečné anketě absolventů po
ukončení studia. Novým prvkem webového portálu je i návrh komunikace
s absolventy – seniory. V navrženém webovém rozhraní se předpokládá, že
se absolventům umožní přístup k vybraným studijním textům a podporám
v prostředí Learning Management System Moodle (e-learningový nástroj).
Tím se podpoří jejich vstup do celoživotního vzdělávání a současně vytvoří
zpětná vazba pro hodnocení kvality studijních materiálů z hlediska jejich
použitelnosti v praxi.

Podíl absolventů
na činnostech ČZU

Příprava opatření
k podpoře
donátorských
aktivit absolventů
vůči univerzitě
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Trendy
v neúspěšnosti
studia na ČZU

Srovnání podílů
neúspěšných
studentů

Způsoby
řešení studijní
neúspěšnosti

2.10. Neúspěšní studenti na ČZU, opatření
vedoucí ke snižování studijní
neúspěšnosti

Problematika neúspěšných studentů je jednou z klíčových otázek, kterou vedení ČZU a fakult/institutů pravidelně na svých zasedáních sledují.
Pokud se jedná o neúspěšnost studentů v bakalářských a magisterských
programech, situaci v roce 2009 přibližuje tabulka č. 6 v příloze. Ve srovnání
s předchozími lety je patrný mírný kontinuální nárůst procenta neúspěšných studentů na ČZU měřeno poměrem neúspěšných studentů ke všem
studentům ČZU (v roce 2005 představovali neúspěšní studenti 7,48 % ze
všech studentů, v roce 2009 již toto číslo dosáhlo 13,33 %). Při detailním
rozboru je však zřejmý jiný trend, který potvrzuje dnes často zmiňovaný jev
masifikace terciálního vzdělávání, a to především na úrovni bakalářských
studijních programů. Zatímco v roce 2005 představovalo procento neúspěšných studentů u studentů bakalářských programů 9 %, v roce 2009 to
již bylo 16 %. U studentů magisterského a doktorského studia je proporce
v bdobí 2005-2009 relativně stabilní (u magisterského studia se pohybuje
mezi 5 % - 6 % neúspěšných studentů na celkovém počtu studentů). Tato
procenta dokumentují skutečnost, že do magisterského studia jsou již přijímání skutečně špičkoví studenti, kteří jsou schopni se vyrovnat s požadavky
náročných a vědecky orientovaných programů.

Na problematiku vysokého počtu neúspěšných studentů již poukazovaly hodnotící zprávy prováděné zahraničními kolegy v letech 2006-2008.
Procento neúspěšných studentů na ČZU ve vztahu ke všem studentům bylo
vyšší než na západních univerzitách (zahraniční kolegové uváděli maximální hranice kolem 5 % - 6 %, které dosahujeme pouze u magisterského, ne
již bakalářského studia). Při porovnání s ostatními „kamennými“ vysokými
školami v ČR, kde jsou vyučovány předměty jak technického rázu, tak i společensko-vědního a ekonomického nebo přírodovědného charakteru, se
však sledovaná proporce příliš neliší (např. na ČZU byl poměr neúspěšných
ke všem studentům v roce 2008 11 %, na Univerzitě Karlově 9,8 %), i když
je patrná vyšší neúspěšnost na technických školách (v případě ČVUT činil
podíl neúspěšných studentů v roce 2008 více než jednu pětinu). To, že v ČR
(a na ČZU nevyjímaje) existuje problém především neúspěšnosti v bakalářském stupni studia, patrné ze srovnání s vybranými veřejnými „kamennými“
univerzitami (např. v roce 2008 bylo neúspěšných ve vztahu ke všem studentům bakalářského studia 27 % studentů na ČVUT, 13,6 % na Univerzitě
Karově a 14 % na ČZU).
I přes relativně příznivé (v relaci k českému prostředí a spíše technickému profilu univerzity) ČZU přijímá opatření ke snížení počtu neúspěšných studentů. Na úrovni bakalářských a magisterských programů se jedná
o zpřísnění podmínek přijímacího řízení, na kolegiích rektora a děkana
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Na neúspěšnosti se do značné míry, jak uvádějí i jednotlivé fakulty, podílí
nepříliš kvalitní výuka na řadě středních škol, které studenty dostatečně
nepřipravují na vysokoškolské studium, jež je svým stylem diametrálně
odlišné od středoškolského. Studentům pak ze středních škol chybí návyky pravidelně a samostatně studovat (včetně četby odborné literatury),
schopnosti plynule si zaznamenávat obsah přednášek a umět je tvůrčím
způsobem aplikovat při praktických cvičeních. Částečně se rovněž uplatňují nedostatečná motivace, osobní problémy adolescenční osobnosti nebo
změna zájmu o obor studia. Studenti mívají rovněž problémy s psaným jazykem a jazykovou kulturou a komunikací, zejména v případech, kdy je třeba
formulovat myšlenky přesně a jasně, a i proto nemohou vykonat některé
zkoušky.
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jsou prováděny pravidelné rozbory předmětů s největší neúspěšností, kdy
jsou příslušní pedagogové vyzváni k předložení vysvětlení. Následně jsou
příslušnými orgány navržena opatření k řešení neúspěšnosti (např. poskytnutí dodatečných konzultačních hodin nebo restrukturalizace přednášek
a v případě plošnější neúspěšnosti i restrukturalizace celých oborů v procesu reakreditace). Cílem opatření je snížit neúspěšnost a zároveň zachovat
náročnost studia daného předmětu. Studijní problémy, které vedou k neúspěšnosti studia, jsou (v souladu se studijním a zkušebním řádem) řešeny
přeložením až 2 nesplněných předmětů do vyššího ročníku, opakováním
ročníku, individuálním studijním plánem a v určitých případech i přerušením studia při osobních a psychických problémech. Studenti rovněž využívají možnosti pedagogického a psychologického poradenství (od roku 2007
působícího jako Centrum komplexního poradenství).
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Přednosti a využití
ECTS

Charakteristika
systému ECTS na
ČZU
ECTS a kombinovaná forma studia

Webová stránka
spojená s ECTS na
ČZU

Diploma
Supplement

2.11. Využívání kreditového systému,
vč. získávání Diploma Suplement Label
a ECTS Label

Na celé univerzitě je standardně využíván kreditní systém ECTS. Jeho
včasné zavedení umožnilo rozvíjet pokročilé formy internacionalizace (viz.
kapitola 2.2 a celá kapitola 4), protože výrazným způsobem podpořilo studijní mobility a zjednodušilo jejich administraci. Systém umožňuje studentům
orientaci při volbě předmětů na zahraničních vysokých školách při srovnání
s podmínkami na ČZU a zpětně pedagogům při uznávání předmětů studovaných studenty v zahraničí v rámci studentských mobilit. V současnosti je
tento systém především využíván, jak bylo právě naznačeno, při uznávání
studijních výsledků z pobytů v zahraničí a také při přípravě akreditací či při
samotném pedagogickém procesu, kdy umožňuje vhodným způsobem sledovat zátěž studenta a nepřímo i výkony pedagoga. V posledně zmíněném
smyslu jsou ECTS kredity využívány ve vztahu k celouniverzitní metodice
rozdělování finančních prostředků na jednotlivá pracoviště.
Jeden ECTS kredit odpovídá v podmínkách ČZU 25 hodinám studijní
zátěže průměrného studenta. Kumulativní počet ECTS kreditů představuje
minimálně číslo 180 na úrovni bakalářského studia a 120 na úrovni navazujícího magisterského studia.
Velmi užitečným se ukázal být systém ECTS kreditů při kombinované formě studia, kdy umožňuje jasně určit a sledovat studijní zátěž studentů, kteří
nejsou přítomni při každotýdenních přednáškách a cvičeních. Ti mají při
jeho využitím možnost získat jasnou představu o čase, který budou nutně
muset vynaložit k absolvování daných předmětů z hlediska požadavků na
ně kladených.

V roce 2009 oddělení mezinárodních vztahů ČZU ve spolupráci s Odborem
informačních a komunikačních technologií připravilo webovou aplikaci na
www stránce univerzity v její anglické sekci, která je v souladu s požadavky na udělení ECTS Label. Tato stránka umožňuje zahraničním studentům
získat nejpřesnější informace o studiu na ČZU a usnadňuje mezinárodní
komparaci.
Diploma Supplement je běžně vydáván jako součást diplomu a již se jedná o standardní a zavedený dokument. Objevuje se stále více studentů, kteří
absolvovali ČZU již v dobách, kdy Diploma Supplement ještě neexistoval, ale
nyní jej potřebují z důvodu pracovních možností v zahraničí. Je tedy patrné,
že tento dokument usnadňuje mezinárodní mobilitu pracovních sil a jeho
dopady nejsou pouze ve sféře vzdělávání, protože, jak naznačují šetření
mezi absolventy, i někteří potenciální zaměstnavatelé oceňují možnost vidět jasně profil uchazeče či uchazečky o zaměstnání ve spojení se studijními
výsledky.
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Určité formy spolupráce s regiony již byly naznačeny v kapitolách 1.5,
2.4 a 2.5. V nich zmíněná spolupráce se týká především pedagogické oblasti, kdy je v regionech formou konzultačních středisek posilována úroveň
vysokoškolsky vzdělané populace. Regionální konzultační střediska nejsou
však využívána pouze pro výuku. Prostřednictvím sítí propojujících ČZU
s představiteli konzultačních středisek, s regionální správou, místním podnikatelským sektorem i lokálními neziskovými organizacemi jsou rozvíjeny
další formy spolupráce, která je prospěšná pro všechny participující. ČZU
poskytuje své know-how (konzultace, spolupráce při přípravě projektů, posuzování různých aktivit vyžadované zákonem či jinými předpisy, které musí
provádět tzv. třetí strana, realizace různých výzkumů pro potřeby regionů),
z regionů potom ČZU získává zpětnou vazbu ohledně svých činností, možnosti pro studentské praxe a další aktivity. Zvláštní formou spolupráce je
kooperace se sítí cvičných škol, mezi kterými jsou jak střední odborné školy,
tak i střední odborná učiliště zaměřená na oblast zemědělství a lesnictví.

S ohledem na centrální geografické postavení univerzity v rámci ČR
jsou její aktivity propojující teorii a praxi rozprostřeny na území celé České republiky a vzhledem ke globalizačním procesům se již týkají i celého
světa (spolupráce s mezinárodními podniky, účast na rozvojové pomoci ČR
ve vybraných zemích Třetího světa). Důvodem takto specifické regionální
spolupráce, která se nesoustředí na určitou vybranou teritoriální oblast, je
obecný plošný charakter aktivit, které jsou na ČZU realizovány.
Univerzita a její jednotlivé vzdělávací a výzkumné složky spolupracují
s orgány státní a veřejné správy (vládní orgány, agentury), nevládními
sdruženími i s jednotlivými podniky. Spolupráce přináší zúčastněným, jak
naznačil odstavec výše, oboustranný prospěch – přenos nejnovějších poznatků do praxe a zároveň možnost využití výrobního a technického zázemí
spolupracujících podniků nebo organizací pro výzkumné a výukové účely.
Přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe probíhá především prostřednictvím odborných konferencí, seminářů, školení a spoluprácí na výzkumných
projektech realizovaných v týmech partnerů.
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Obecné formy
spolupráce ČZU
s regiony

Teritoriální
pokrytí spolupráce
s regiony

Hlavní a ktéři
spolupráce
a přenos výsledků
vědy a výzkumu
do regionů

Kvalita a excelence akademických činností

2.12. Odborná spolupráce ČZU s regionem,
propojení teorie a praxe a spolupráce
s odběratelskou sférou

Kvalita a excelence akademických činností

S polupracující
profesní
organizace

Zde je uveden krátký přehled organizací, se kterými má univerzita již
dlouhodobou spolupráci při přenosu výsledků vědy a výzkumů do praxe,
z nichž řada má také své pobočky v regionech:

profesní organizace
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrární komora ČR, Praha
Společnost mladých agrárníků, Praha
Česká lesnická společnost, Praha
Zemědělský svaz České republiky
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Český svaz greenkeeperů
The Institute of Groundsmanship Česká Republika
Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů (SVOL)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká rozvojová agentura
Státní rostlinolékařská správa, Praha
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Praha
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Státní zemědělský intervenční fond
Pozemkový fond ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem/Stará Boleslav

Spolupracující
orgány státní
správy

organizace v rámci státní správy

S polupracující
organizace
zahraniční
rozvojové
spolupráce

organizace v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

Spolupracující
výzkumné ústavy

• Humanitární organizace ADRA
• DWW (Development World Wide, Praha)
• Člověk v tísni, Praha

odborné výzkumné ústavy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno
Výzkumný ústav potravinářský, v.v.i., Praha
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště – Strnady
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk
Chmelařský institut, s.r.o., Žatec
MILCOM, a.s., Praha
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko
Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o., Havlíčkův Brod
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem
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podniky a podnikatelských sektor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGROFERT HOLDING, a.s.
České rybářství, s.r.o., Planá
OSEVA PRO, s.r.o., Praha
SELGEN, a.s., Praha
SEMPRA Praha, a.s., Praha
BIOFAKTORY PRAHA, s.r.o., Praha
ŠKODA Auto, a.s.
STROM, a.s., Praha
ČSPÚ
LOGIO, s.r.o.
Reprogen, a.s.
Mlékárenské družstvo MLECOP
Animo, a.s.
Oseva UNI Choceň
Equinní reprodukční centrum Mnětice
Veterinární klinika Heřmanův Městec
Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.
VP Agro, a.s.
Lesy České republiky, s.p.
Vojenské lesy a statky, s.p.
Chmelařství, družstvo Žatec
Natura,a.s., Havlíčkův Brod
Dřevozpracující družstvo Lukavec
GRANETTE, a.s. – Stará myslivecká
Lesy Hluboká nad Vltavou, a.s.
Sokolovská uhelná a.s.
Společnost Václava Suttra
AGROZET CENTRUM Jičín, s.r.o., Jičín
Remonta,a.s., Praha
PROTE, s.r.o., Praha
Dřevostroj Čkyně, a.s.
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Spolupracující
podniky

Kvalita a excelence akademických činností

• Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.,
Holovousy
• Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín
• Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Máslovice
• Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha
• Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.,
Praha
• Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Praha
• Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Liběchov
• Řepařský institut, s.r.o., Semčice
• Biotechnologický ústav, Praha
• Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
• Institut základních chemických procesů, Praha
• Institut organické chemie a biochemie, Praha

S polupracující
chemické
a biotechnologické
firmy

Kvalita a excelence akademických činností

Propojení t eorie
a praxe na ú
 rovni
ČZU (školní
podniky)

chemické a biotechnologické firmy

Zvláště pracoviště Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů spolupracují v komerčním výzkumu a vývoji s nadnárodními korporacemi, např. Bayer CropScience, Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences, BASF,
Rotam Agrochemical, Barenbrug aj. Spolupráce jednak přináší prostředky z
neveřejných zdrojů a zároveň umožňuje získávat nejnovější poznatky o rozvoji technologií.
K bezprostřednímu využití výzkumu pracovníky univerzity v zemědělské
a lesnické praxi slouží především vysokoškolské statky univerzity:
• Školní zemědělský podnik v Lánech,
• Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy.

54

I v roce 2009 byla celou univerzitou i jejími jednotlivými součástmi věnována soustavná pozornost kvalitě akademických pracovníků. Ta je klíčová
z hlediska jak současného stavu, tak především budoucího vývoje. Poměr
profesoři a profesorky : docenti a docentky : odborní asistenti a asistentky
byl následující: 13 % : 20 % : 67 %. Na jednoho vědeckého pracovníka připadá 14 akademických pracovníků.
Čísla prezentovaná v tabulce 7a v příloze jasně ukazují, že v součtu sjednaných úvazků představují nejvíce zastoupenou kategorii odborní asistenti
a asistentky. Co je však potěšitelné, je nárůst zaznamenaný v roce 2009
v počtu sjednaných úvazků na pozici docent/docentka a profesor/profesorka oproti roku 2008 (nárůst o 8 u docentských pozic a o 4 u profesorských
pozic). Znamená to, že univerzita, její fakulty a instituty věnují velkou pozornost personálnímu rozvoji spojenému se zkvalitňováním struktury akademických pracovníků. Těmto požadavkům také odpovídají výběrová řízení
na nové pracovníky a na nové pozice.
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Proporce
jednotlivých
kategorií
akademických
pracovníků
Sjednané úvazky
u jednotlivých
kategorií
akademických
pracovníků

Kvalita a excelence akademických činností

2.13. Akademičtí pracovníci ČZU, přepočtené
počty

Kvalita a excelence akademických činností

Řád habilitačního
a jmenovacího
řízení na ČZU jako
hlavní nástroj
zkvalitňování
struktury
pracovníků
Trendy ve věkové
a kvalifikační
struktuře
pracovníků

Úvazky na ČZU

2.14. Kvalifikační a věková struktura
akademických pracovníků

Jak již naznačila předchozí kapitola, kvalifikační struktura akademických
pracovníků byla i v roce 2009 ve středu pozornosti všech orgánů akademické obce, především managementu univerzity a jednotlivých součástí ČZU.
Klíčovým nástrojem pro zkvalitňování této struktury je již dlouhou dobu
Řád habilitačního a jmenovacího řízení na ČZU, který stanoví přesná pravidla s kvantifikovatelnými ukazateli, jejichž naplnění je nezbytné pro udělení
odpovídajících titulů docenta/docentky resp. profesora/profesorky. Jako
takový tento řád představuje základní východiska kariérního řádu univerzity, jehož návrh byl v roce 2009 připraven.
Při srovnání jednotlivých věkových kategorií akademických pracovníků
(viz tabulka 7 b v příloze) je patrné, že oproti roku 2008 došlo k nárůstu
počtu profesorů/profesorek a docentů/docentek ve věku do 49 let, a to celkem o 4. Znamená to posilování mladší věkové kategorie pracovníků ČZU.
Důležité z genderového aspektu je také fakt, že narostl počet žen profesorek
a docentek a to o 3 oproti roku 2008. U profesorských a docentských pozic
do 49 let představují ženy již 27 % pracovníků ČZU (v roce 2008 to bylo
pouze 23 %). Celkově ze všech akademických pracovníků ženy představují
přes 35 % těchto zaměstnanců (v roce 2008 to bylo 31,1 %).
Z hlediska úvazků klade ČZU důraz na uzavírání plných úvazků. Cílem je
tak minimalizovat možnost existence tzv. „létajících“ pedagogů. Plný pracovní úvazek již neumožňuje realizaci na jiných vysokých školách. Procento
plných (100 %) pracovních úvazků má na ČZU k 80 % akademických zaměstnanců.
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Kvalita a relevance činností České zemědělské univerzity v Praze není
možná bez dalšího vzdělávání zaměstnanců. Proto vedení univerzity i jejích
jednotlivých součástí neustále usilují a podporují účast svých zaměstnanců
na různých vzdělávacích kurzech. V dlouhodobých záměrech univerzity
a fakult či institutů je tato oblast detailně ošetřena a je každoročně vyhodnocována (např. dosažení cíle, aby na každém administrativním oddělení univerzity, fakulty a institutu byla nejméně jedna osoba schopná bez problému
komunikovat v anglickém jazyce). Opatření, která byla v roce 2009 v tomto
směru učiněna (podpora rozvoje anglické komunikaci u administrativních
pracovníků ČZU), se ukázala jako efektivní a přispěla k rozvoji internacionalizace na ČZU, jak dokumentují kapitoly o této problematice (především celá
kapitola 4 a kapitola 1.5).

Je zřejmé, že jiné potřeby z pohledu vzdělávání mají akademičtí pracovníci a jiné jsou u ostatních zaměstnanců. Kde se však obě skupiny spojují,
to je v oblasti výuky cizích jazyků, o kterou je zájem především u věkových
skupin nad 50 let. Určitá míra shody mezi akademickými a ostatními pracovníky je také u vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Přesto se zde vyskytuje rozdíl mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci
z pohledu zaměření vzdělávání v této oblasti – zatímco ostatní zaměstnanci
žádají vzdělávání v oblasti administrativních nástrojů poskytovaných informačními a komunikačními technologiemi, u pedagogických pracovníků
převládá vzdělávání v oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve výuce. Administrativní pracovníci se samozřejmě také seznamovali s různými změnami v právních předpisech, které bylo nutno aplikovat
v jejich agendách. Celkem se různých forem vzdělávání zaměstnanců, které
byly pořádány mimo ČZU, zúčastnilo přes 200 pracovníků ČZU. Dalších 192
zaměstnanců a doktorandů se účastnilo školení pořádaných přímo ČZU.
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Strategie v oblasti
vzdělávání
zaměstnanců

Hlavní oblasti
vzdělávání
zaměstnanců
a jeho zaměření

Kvalita a excelence akademických činností

2.15. Vzdělávání zaměstnanců ČZU
(akademických i ostatních)

Kvalita a excelence akademických činností

Vzdělávání
pracovníků
v oblasti
informačních
a komunikačních
technologií

Jazykové
vzdělávání
pracovníků

 zdělávání
V
v oblasti
pedagogických
kompetencí
a dovedností

2.16. Nabízené kurzy dalšího vzdělávání
akademických pracovníků (vč. počtu
absolventů v jednotlivých kurzech)

Již předchozí kapitola naznačila, jaké kurzy jsou nejžádanější. Odbor
informačních a komunikačních technologií pořádá samozřejmě kurzy
spojené s informačními a komunikačními technologiemi. U akademických
pracovníků se v roce 2009 především jednalo o kurzy spojené s využíváním
Learning Management System Moodle, který umožňuje rozvoj e-learningu
ve vzdělávání. Vzhledem k již výše zmíněnému nárůstu studentů v kombinovaných formách studia, se tento nástroj jeví jako velice užitečný, avšak
jeho efektivita je plně zřejmá, je-li kvalitně připraven a využíván. Proto se
od akademických pracovníků očekává jeho plné zvládnutí. Další kurzy pro
akademické pracovníky, které byly v roce 2009 organizovány odborem
informačních a komunikačních technologií i jednotlivými fakultami, byly
kurzy seznamující akademické pracovníky s obsluhou nových technických
prostředků instalovaných na posluchárnách a v učebnách s cílem zvýšit
kvalitu a účinnost pedagogického procesu. Kurzy pro ostatní pracovníky se
týkají především jejich uvedení do práce s novými softwarovými aplikacemi
a s novými postupy v rámci e-administrativy zaváděné na ČZU. Kurzy v oblasti informačních a komunikačních technologií propojují rozvoj pedagogických dovedností s obecnými dovednostmi.
Jazykové kurzy jsou pořádány v gesci oddělení mezinárodních vztahů univerzity i fakult a také jsou organizovány katedrou jazyků Provozně
ekonomické fakulty. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, zájem o ně
je u akademických pracovníků především ve věku nad 50 let, i když v tzv.
debatním kroužku, kde jsou konverzační formou probírána různá témata ze
společenského, hospodářského i vědeckého života, jsou výrazněji zastoupeni i mladší pracovníci a dokonce studenti (včetně zahraničních studentů
pobývajících na ČZU v rámci studentských mobilit). Kurzy anglického jazyka
probíhají s rodilými mluvčími. Jazykové kurzy jsou přednostně věnovány
rozvoji obecných dovedností.
Kurzy pro pracovníky (především akademické), které jsou zaměřeny na
rozvoj pedagogických dovedností, jsou v gesci Institutu vzdělávání a poradenství. Velice záslužnou jsou jeho aktivity na pedagogickém vzdělávání
mladých resp. začínajících pedagogů. Ti mají povinnost účastnit se kurzů
zkvalitňování pedagogických dovedností, které jsou pro ně pravidelně pořádány. V roce 2009 se tohoto kurzu také účastnili studenti doktorských
studijních programů, kteří se pod dohledem svých školitelů spolupodílejí
na výuce.
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Počet habilitovaných docentů a docentek dosáhl v roce 2009 čísla 16, které je na úrovni tendence z předchozích let počínající rokem 2007. Od tohoto
roku se datuje zřetelný nárůst v počtu úspěšných habilitací jako reakce na
jejich menší počet v předchozích letech. Ten byl způsoben méně početně
zastoupenou věkovou kategorií, která by jinak byla již připravena k habilitačním řízením. Její početní pokles na vysokých školách byl ovlivněn vývojem těsně po roce 1989, kde se otevřely různorodé nové možnosti pro tehdy
mladé akademické pracovníky. Pro ilustraci je možno uvést údaje od roku
2003, pokud jde o úspěšná habilitační řízení: v roce 2003: 10; v roce 2004:
10; v roce 2005: 12; v roce 2006: 10; v roce 2007: 19; v roce 2008: 17.

Ukončená
habilitační řízení

U jmenovacích (profesorských) řízení proběhala v roce 2009 4 úspěšná jmenovací řízení (v roce 2003: 6; v roce 2004: 5; v roce 2005: 8; v roce
2006: 9; v roce 2007: 4; v roce 2008: 8).

Ukončená
profesorská řízení

Při detailnějším rozboru je velice potěšitelná věková struktura nově habilitovaných docentů a docentek. Ve srovnání s rokem 2008 jsou v průměru
o 5 let mladší (věkový průměr v roce 2008 byl 48 let, v roce 2009 klesl na
43 let). Tento trend poukazuje na kvalitní práci s mladými pracovníky, která
byla zahájena v minulosti podporou a opatřeními vedení na jednotlivých
úrovních řízení fakult, institutů a univerzity, a je velkým příslibem do budoucna. K úspěšným habilitačním řízením přispívá i projekt v Rozvojovém
programu MŠMT (viz kap. 6.3.). Ukazuje se, že vědecká práce na ČZU má
perspektivní budoucnost v kvalitně připravené mladší generaci. Lze očekávat, že právě tato generace bude v nejbližší době hlavním generátorem
vědeckých výsledků na ČZU.

Věková
s truktura nově
habilitovaných

V roce 2009 bylo navíc zahájeno dalších 15 habilitačních řízení a 8 jmenovacích (profesorských) řízení, která ještě nebyla dokončena. Je předpoklad,
že se tak stane v první polovině roku 2010.
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Zahájená řízení
v r. 2009

Kvalita a excelence akademických činností

2.17. Počet nově jmenovaných profesorů
a docentů v roce 2009

Kvalita a excelence akademických činností

Důvody zájmu
o délku studia
Průměrná
délka studia
v bakalářských
programech

Průměrná
délka studia
v navazujících
magisterských
programech

2.18. Průměrná délka studia absolventů
vysoké školy v daném roce podle
studijního programu, typu a formy
studia (s odečtem přerušení doby studia
a v ukončených měsících)

V souvislosti s aférami tzv. „rychlostudentů“ bylo na ČZU přistoupeno
k detailní analýze délky studia v jednotlivých programech, a to až do úrovně
konkrétních studentů. Tato analýza prokázala, že na ČZU se nevyskytoval
žádný tzv. „rychlostudent“.

Průměrná délka studia ve všech bakalářských programech bez rozlišení
typu a formy studia představuje 32,5 měsíců. Důvod, proč není, jak by bylo
možno předpokládat vzhledem k tříleté standardní době studia tato délka
36 měsíců, vysvětluje několik faktorů. Jednak studenti jsou imatrikulováni
teprve v říjnu a po 6 semestrech vykonávají státní závěrečné bakalářské
zkoušky již v květnu či červnu, což představuje rozdíl 3-4 měsíce oproti
sumě 36 měsíců. Dalším faktem je skutečnost, že u některých oborů Provozně ekonomické fakulty je kratší délka způsobena převodem z celoživotní
formy vzdělávání s uznáním předchozího studia, a to v souladu s umožněním
přijetí účastníků kurzů celoživotního vzdělávání do akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona o vysokých školách, jak již bylo detailně
rozebráno v kapitolách 2.4 a 2.5. U oborů na Fakultě lesnické a dřevařské
a na Fakultě životního prostředí je kratší délka absolvování příslušného
oboru způsobena rozdělením původní Fakulty lesnické a environmentální
v roce 2007 na dvě zmíněné fakulty. Studenti byli následně ze zákona převedeni do nových oborů s uznáním předchozího studia, a proto jejich délka
studia v oborech na nových fakultách vypadá opticky kratší. Posledně zmíněná skutečnost ovlivňuje také výpočet průměrné délky studia na těchto
fakultách v doktorských studijních programech. Důvody delší než průměrné
doby studia jsou především spojeny s možností rozložení doby studia z vážných důvodů (např. zdravotních, osobních atd.), příp. s výjezdy do zahraničí.
Vliv na delší než průměrnou délku studia u jednotlivých programů může mít
i počet studentů v daném programu a jeho forma (při malém počtu studentů
může mít na délku vliv i případ několika studentů, kteří překračují z výše
uvedených důvodů standardní délku studia).
Průměrná délka studia v navazujícím magisterském stupni studia (dobíhající celé magisterské programy nejsou započítány) činí 24,5 měsíců.
Důvody odchylky od předpokládané délky 24 měsíců, je-li standardní
délka studia počítána na dva akademické roky v případě programů, kde je
patrná délka nižší, než zde uvedená v průměru za celou ČZU, jsou shodné
s těmi uvedenými u bakalářských studijních programů. V případě kratší
doby studia se jedná především o převody z celoživotníhího vzdělávání do
akreditovaných studijních programů. V případě delší délky studia kromě již
zmíněných důvodů je další příčinou náročnost studia v kombinované formě,
která vede k nárůstu délky studia. V sumě však lze konstatovat, že na celé
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Průměrná doba studia doktorských studijních programů až po úspěšné
obhájení disertační práce je 48 měsíců (což plně odpovídá předpokladům
3 roky + 1). Vysvětlení odchylek od průměrů je shodné jako u bakalářských
a navazujících magisterských oborů (bez důvodu spojeného s přechodem
z celoživotního vzdělávání).
Tabulka 3. - Průměrná délka studia absolventů ČZU v roce 2009 v klíčových bakalářských
studijních programech podle typu a formy studia

Studijní program

Dřevařství
Technika a technologie
v dopravě a spojích
Inženýrská ekologie

Procesní inženýrství
Krajinářství

Zemědělské inženýrství
Fytotechnika
Zootechnika

Zemědělská specializace
Lesnictví

Zahradnictví

Udržitelné využívání přírodních
zdrojů
Zemědělství, zahradnictví
a rozvoj venkova

Hospodářská politika a správa
Kvantitativní metody
v ekonomice

Typ studia

Forma studia

Počet
měsíců

bakalářský

kombinovaná

33,3

bakalářský
bakalářský

prezenční[1]
prezenční

bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský

prezenční[1]
prezenční
kombinovaná
prezenční[1]
kombinovaná[1]
prezenční
prezenční
kombinovaná
prezenční
kombinovaná
prezenční
kombinovaná
prezenční[1]
kombinovaná[1]
prezenční
kombinovaná
prezenční

bakalářský

prezenční

bakalářský

kombinovaná

bakalářský

kombinovaná

bakalářský

prezenční

bakalářský
prezenční
bakalářský kombinovaná [2]

21,8
38,8
22,6
32,9
36,6
23,6
23,1
43,6
35,4
37,7
35,3
35,9
34,4
35,6
22
22,7
33,1
35,3
36,6
40,8
30,9
17,1
35,5
17,1
34,2
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Průměrná
délka studia
v doktorských
programech

Kvalita a excelence akademických činností

univerzitě v průměru u navazujících magisterských studijních programů
jsou programy studenty dokončovány ve stanové době, která by měla standardně odpovídat dvěma rokům studia.

Studijní program

Ekonomika a management
Systémové inženýrství
a informatika

Kvalita a excelence akademických činností

Specializace v pedagogice

Typ studia

Forma studia

bakalářský

kombinovaná

bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský
bakalářský

prezenční
kombinovaná
prezenční
kombinovaná
kombinovaná

Počet
měsíců

35,1
34,1
37,8
37,4
34,2
30,9

[1] - Programy po rozdělení původní Fakulty lesnické a environmentální na Fakultu lesnickou a dřevařskou a Fakultu životního prostředí, do nichž
byli studenti převedeni s uznáním předchozího studia v původních programech
[2] - Programy, do nichž přestupují studenti z celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona
o vysokých školách
Tabulka 4. - Průměrná délka studia absolventů ČZU v roce 2009 v klíčových magisterských a navazujících magisterských studijních programech podle typu a formy studia

Studijní program

Technika a technologie v dopravě
a spojích
Procesní inženýrství
Zemědělské inženýrství
Zemědělská specializace
Hospodářská politika a správa
Kvantitativní metody 
v ekonomice
Ekonomika a management

Typ studia

Forma
studia

magisterský

prezenční

magisterský

prezenční

magisterský
prezenční
magisterský kombinovaná
magisterský
prezenční
magisterský
prezenční
magisterský
prezenční
magisterský kombinovaná

Systémové inženýrství a informamagisterský
prezenční
tika
navazující
Dřevařské inženýrství
prezenční
magisterský
Technika a technologie v dopravě navazující
kombinovaná
a spojích
magisterský
navazující
Inženýrská ekologie
prezenční
magisterský
navazující
prezenční
magisterský
Procesní inženýrství
navazující
kombinovaná
magisterský
navazující
prezenční
magisterský
Krajinné inženýrství
navazující
kombinovaná
magisterský
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Počet
měsíců

73,25
58
86
63,5
60,2
61,1
63,2
65,5
67,8
23
20
23

23,9
24

22,9
23

Zemědělské inženýrství
Zootechnika
Zemědělská specializace
Lesní inženýrství
Zahradnictví

Kvalita a zpracování
zemědělských produktů

Hodnocení a ochrana půdy

Rozvoj venkova a zemědělství
Genové technologie a šlechtění
Péče o biosféru

Rostlinolékařství

Natural Resources and
Environment

Hospodářská politika a správa

Typ studia

navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský
navazující
magisterský

Forma
studia

prezenční

kombinovaná
prezenční

kombinovaná
prezenční

kombinovaná
prezenční

kombinovaná[1]

Počet
měsíců

23,6
27,3
26,7
37,5
24,8
21,7
26,3
13

prezenční

27,2

prezenční

31,4

kombinovaná

29,5

prezenční
prezenční
prezenční
prezenční

kombinovaná
prezenční
prezenční
prezenční

kombinovaná[1]

26

24,6
23,2
26,6
24,3
25,9
20

25,5
13
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Studijní program

Studijní program
Ekonomika a management

Kvalita a excelence akademických činností

Systémové inženýrství
a informatika

Typ studia

Forma
studia

navazující
prezenční
magisterský
navazující
kombinovaná
magisterský
navazující
prezenční
magisterský

Počet
měsíců

28,8
27
24

[1] - Programy, do nichž přestupují studenti z celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona
o vysokých školách
Tabulka 5. - Průměrná délka studia absolventů ČZU v roce 2009 v klíčových doktorských
studijních programech podle typu a formy studia

Studijní program

Ekologie

Inženýrská ekologie

Speciální technologie
Energetika

Krajinné inženýrství

Zemědělské inženýrství
Fytotechnika
Zootechnika

Zemědělská specializace
Lesní inženýrství

Hospodářská politika a správa
Kvantitativní metody
v ekonomice
Ekonomika a management
Systémové inženýrství
a informatika

typ studia

forma studia

počet
měsíců

doktorský

kombinovaná
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doktorský
prezenční[1]
doktorský
prezenční [1]
doktorský kombinovaná [1]
doktorský
prezenční
doktorský
prezenční
doktorský kombinovaná
doktorský
prezenční [1]
doktorský kombinovaná
doktorský
prezenční
doktorský
prezenční
doktorský kombinovaná
doktorský
prezenční
doktorský kombinovaná
doktorský
prezenční
doktorský kombinovaná
doktorský
prezenční [1]
doktorský kombinovaná [1]
doktorský kombinovaná
doktorský
prezenční
doktorský kombinovaná
doktorský
prezenční
doktorský kombinovaná

26
25
16
43
64
63
3
42,7
65,8
56,1
63,5
61,5
40,7
38,3
87,5
25,2
25,5
70
79
66
88
40

[1] Programy po rozdělení původní Fakulty lesnické a environmentální na Fakultu lesnickou
a dřevařskou a Fakultu životního prostředí, do nichž byli studenti převedeni s uznáním
předchozího studia v původních programech
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Rok 2009 je možno v oblasti výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti
praktikované na České zemědělské univerzitě v Praze považovat za zlomový. V tomto roce byla zavedena řada opatření, která měla podpořit rozvoj
především v této oblasti. Z hlediska důrazu na kvalitu a excelenci vysokých
škol je zřejmé, že úloze vědy a výzkumu bude při hodnocení univerzit věnována větší a větší pozornost. Proto byl připraven a začal být realizován
návrh projektu spočívající v práci s informacemi o vnitřních a vnějších
grantech. Jeho podstatou bylo snadnější sdílení veškerých informací a tím
obecně i snížení transakčních nákladů spojených s výzkumnými projekty.
V roce 2010 by tento projekt měl být kompletován s výstupem v přehledné
databázi realizovaných i připravovaných projektů i informací o možnostech
projektů nových.

Podpůrná opatření
pro rozvoj vědecké,
výzkumné a další
tvůrčí činnosti

V roce 2009 začaly účinkovat výsledky z projektu Zpracování koncepce
rozvoje informační podpory vědy a výzkumu. Cílem tohoto projektu bylo
zefektivnit vědecký výzkum na katedrách. Tento projekt aktivizoval využití
kvalitních elektronických zdrojů a podporuje účast pracovníků ČZU v konsorciích vedoucích k získání licencí.

Informační podpora vědy a výzkumu

Potěšitelný je především nárůst prostředků ze zahraničních grantů. Ten
v procentickém srovnání s rokem 2008 činil 19,8 % (celkový nárůst všech
prostředků generovaných prostřednictvím grantů a dalších nástrojů vědy
a výzkumu činil oproti roku 2008 v procentickém vyjádření 8,7 %). Právě
úspěšnost na mezinárodním poli (na ČZU byly například v roce 2008 řešeny 3 projekty podporované ze 7. Rámcového programu EU) dokumentuje
vysokou úroveň výzkumu na České zemědělské univerzitě v Praze. Bez této
kvality by ČZU nemohla být rovným partnerem ostatních členů týmů, ve

Zahraniční granty

V roce 2009 již byly také využity první výsledky analýzy, jejímž cílem bylo
najít nové perspektivní oblasti vědeckovýzkumné činnosti s vazbami na potřeby rozvoje regionů, a to nejen v ČR, ale i v zahraničích (především země
Třetího světa, které jsou v systému rozvojové pomoci České republiky).

O účinnosti těchto zaváděných opatření svědčí porovnání výsledků v letech 2008 a 2009 a výsledky uvedené v tabulce č. 8 v příloze. Zatímco v roce
2008 bylo na ČZU realizováno celkem 177 výzkumných projektů, v roce 2009
to bylo o 8 více (185). Ještě důležitější je však nárůst finančních prostředků. V roce 2008 vygenerovaly všechny výzkumné a vývojové granty řešené
na ČZU 198,7 miliónů korun, v roce 2009 to již bylo 216,2 miliony (nárůst
o 17,5 milionů). Předpokladem úspěšného získávání vnějších finančních
zdrojů jsou kvalitní uplatnitelné výsledky výzkumu a vývoje, hodnocené
podle platné metodiky.
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Analýzy perspektivních oblastí
vědecké, výzkumné a další tvůrčí
činnosti

Počty výzkumných
projektů a zdroje
generované výzkumnou činností
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2.19. Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí
činnosti ČZU a posílení vazby mezi
činností vzdělávací a touto činností

Kvalita a excelence akademických činností

Propojení vědy
a výzkumu
s pedagogickou
činností

kterých v mezinárodních grantech působí, protože tyto týmy mají zájem
pouze o kvalitní partnery. Bez potřebné kvality by mezinárodní týmy nemohly usilovat o získání mezinárodních grantů.
V roce 2009 pokračoval dále důraz na propojení výzkumné a vývojové
činnosti s činností vzdělávací. Na některé skutečnosti (účast studentů na
studentských vědeckých konferencích i na některých grantech), již poukázala kapitola 2.7. Stěžejní zaměření výzkumu na jednotlivých fakultách
a institutech vytváří základnu pro témata doktorských disertačních i magisterských prací. Studenti přímo na řešení spolupracují a tím je jejich, často
finančně náročný výzkum, zajištěn. K zapojení studentů do vědy a výzkumu
napomáhají také fakultní grantové agentury a celouniverzitní grantová
agentura. Neustálé zavádění výsledků výzkumu na fakultách do výuky je
studenty v různých hodnoceních výuky oceňováno (např. jako dokumentování teoretických východisek praktickými příklady z výzkumu).

Kvalitní výzkum prováděný v rámci mezinárodních týmů je základem
vědecké práce na ČZU
a ovlivňuje také kvalitu
pedagogické činnosti
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Vedení ČZU i jednotlivých součástí si je vědomo skutečnosti, že kvalitní
výuka a vysoce náročný a kvalitní výzkum není možno realizovat bez odpovídající infrastruktury. Proto se tuto oblast fungování České zemědělské
univerzity snaží neustále posilovat. Je zřejmé, že úroveň infrastruktury vysoké školy záleží na úrovni dostupných prostředků na její rozvoj. Protože
z hlediska podmínek politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské
unie nemá ČZU přístup k některým operačním programům, jejichž investičně a infrastrukturálně orientované projekty by mohla realizovat přímo ve
svém areálu, musí hledat jiné zdroje. Následující přehled uvádí hlavní dokončené aktivity v oblasti zkvalitňování materiální, technické a informační
infrastruktury realizované v roce 2009.
Tabulka 6. - Hlavní dokončené aktivity v oblasti zkvalitňování materiální, technické
a informační infrastruktury v roce 2009

Položka

Provozně ekonomická fakulta
Výměna sklápěcích stolů v posluchárnách č. IV. A V.
Snížení hlučnosti VZT poslucháren nové budovy PEF
Výměna stoupaček vody, silnoproudu a kanalizace
v hlavní budově
Rekonstrukce sítových rozvodů
CELKEM PEF
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Rekonstrukce přízemí pavilonu C FAPPZ
Oprava topného kanálu na KVD + regulace topného
okruhu
Žaluzie FAPPZ
Vestavba bytové jednotky Troja
Vybavení školy v Humpolci (část)
Skleníky - výměna rozvodů vody (vč. skleníků ITS)
CELKEM FAPPZ
Technická fakulta
Rekonstrukce elektroinstalace vč. PC sítě
Nástavba posluchárny TF
Doplnění a úpravy tepelných izolací kruhové haly
Úpravy VZT z hlediska požární ochrany
CELKEM TF

Částka (Kč)

34 378
395 000

3 600 000
4 000 000
8 029 378

29 697 515
2 856 000

4 303 000
2 600 000
520 000
600 000
40 576 515
6 000 000
13 000 000
50 000
120 000
19 170 000
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Kontext rozvoje
infrastruktury ČZU

Kvalita a excelence akademických činností

2.20. Infrastruktura ČZU (materiální,
technické a informační zajištění),
dostupnost informačních zdrojů a rozvoj
informační infrastruktury

Kvalita a excelence akademických činností

Položka

Fakulta lesnická a dřevařská
Truhlárna FLD odsávání
Truhlárna FLD doplnění elektrické instalace
Rekonstrukce toalet FLD
Stavební opravy FLD, FŽP -Výměna dlažby, fasáda
Dokončení truhlárny CNC FLD
Opravy Truba - výměna oken II. ŠS Truba
Oprava sociálního zařízení a prostor provozní 
kanceláře - budova I.ŠS Truba
Oprava rozvodu ústředního topení - budova II a I. ŠS
Truba
CELKEM FLD
Fakulta životního prostředí
Oprava podlahové krytiny (rozbité a uvolněné dlaždice)
CELKEM FŽP
Institut tropů a subtropů
Výměna rozvodů vody: teplá, studená, cirkulace
Oprava druhé části větrání v tropickém a stolovém
skleníku
Výměna topných těles v tropickém skleníku
CELKEM ITS
Rektorát
Oprava (výměna) dlažby na podestách rektorátu
Rekonstrukce střechy budovy Energo (havárie)
Oprava anglických dvorků
Rektorát (EPS pro novou budovu PEF)
CELKEM REKTORÁT
Areál ČZU
Oprava komunikací
Oddělení dešťové a splaškové kanalizace (průzkum,
projekt, provedení)
Parkoviště SIC
Chodník u koleje G
Čištění kanalizace
Oprava dopravního značení
Opravy informačního systému areálu
CELKEM AREÁL
Katedra tělesné výchovy
Dezinfekce vody
Výměna dřevěných oken atria, šaten a soc. zařízení
CELKEM KTV
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Částka (Kč)

150 000
10 000
200 000
500 000
100 000
280 000
110 000
160 000

1 510 000
100 000
100 000
300 000
50 000

800 000
1 150 000
150 000
2 300 000
300 000
172 000
2 922 000
2 000 000
2 000 000
2 500 000
350 000
400 000
100 000
200 000
7 550 000
110 000
1 100 000
1 210 000

Institut vzdělávání a poradenství
Studie + projektová dokumentace nových učeben
CELKEM IVP
Menza
Výměna 2 nákladních výtahů (2x1000kg)
Dezinfekce TUV
Dokončení výtahu pro hendikepované
CELKEM menza
Ostatní
Zdravotní středisko: výměna požárních uzávěrů dle
požadavků HZS
Výměna bytu na Výhledech
Demolice okalu Hořín
Přístřešek pro zemědělské stroje - Chloumek
Kostelec nad Č.l. - východní fasáda + terasa, zpracování
projektové dokumentace na dokončení rekonstrukce
Servis VZT a chlazení
Příjezdová komunikace Humpolec
EKO – projektová dokumentace
Parkovací dům
Stará menza - zpracování projektové dokumentace
CELKEM ostatní
Kolej A
Úprava přízemí koleje na pokoje
Oprava střechy (havárie)
Oprava sociálních zařízení v krytech CO
CELKEM kolej A
Kolej BCD
Instalace vodoměru TUV
Výměna kohoutů ústředního topení a oprava topení
kolej C
Výměna 2 výtahů koleje B, D s úpravou pro invalidy
Oprava sociálních zařízení v krytech CO
CELKEM kolej BCD
Kolej EF
Výměna 2 výtahů koleje EF
Nouzové osvětlení - rekonstrukce
CELKEM kolej EF
Kolej G
Výměna oken
Oprava pláště koleje vč. střechy

Částka (Kč)

160 000
160 000

2 726 000
100 000
100 000
2 926 000
170 000

250 000
650 000
11 500 000
6 400 000

250 000
600 000
1 250 000
7 000 000
4 500 000
32 570 000
620 000
2 997 000
30 000
3 647 000
150 000
200 000

1 500 000
50 000
1 900 000
2 200 000
195 000
2 395 000
7 128 000
9 972 000
69

Kvalita a excelence akademických činností

Položka

Kvalita a excelence akademických činností

Položka

Studijní
a informační
centrum

Úpravy rozvodny nízkého napětí - stoupačky
Nouzové osvětlení - rekonstrukce
Výměna výtahu
CELKEM kolej G
Kolej JIH
Výměna oken
Modernizace výtahů duplex dle evropských
norem - dokončení
CELKEM kolej JIH
CELKEM KOLEJE

Částka (Kč)

100 000
195 000
1 100 000
18 495 000
15 000 000
1 000 000

16 000 000
42 437 000

Zateplení
budovy
a výměna oken na koleji G byla jednou z významných investičních
akci na ČZU v roce
2009, které přispěla
k vyšší kvalitě ubytování studentů

Důležitou součástí informační infrastruktury ČZU jsou informační zdroje
dostupné prostřednictvím Studijního a informačního centra. Toto centrum
nabízí jednak přes 160 tisíc položek knihovního fondu (v roce 2009 činil
přírůstek, jak ukazuje tabulka č. 8 v příloze 8020 položek). V uvedeném počtu jsou zahrnuta skripta, další doporučená a povinná literatura ke studiu
(v souladu s výší ECTS kreditů, na což upozorňovala kapitola 2.10), naučná
literatura domácí i cizojazyčná, která je určená tuzemským i zahraničním
studentům a pedagogům. Otevírací doba Studijního a informačního centra
je stanovena tak, aby vyhovovala potřebám studentů. Ve Studijním a informačním centru nalezou studenti nezbytné zázemí, včetně bufetového občerstvení a prostorů pro samostudium či skupinovou práci nad projekty.

70

za rok

2009

3. Kvalita a kultura
akademického
života

Na ČZU existuje dlouhodobá tradice a zkušenosti s péčí o sociální záležitosti studentů a zaměstnanců. Tyto záležitosti jsou pravidelně projednávány
vedením univerzity a fakult/institutů, akademickými senáty a jsou konzultovány s odborovou organizací a studentskými organizacemi. V posledním
období se výrazně zkvalitnila péče o znevýhodněné studenty, a to i díky Rozvojovým programům MŠMT i díky grantům z FRVŠ. Na základě zkušeností
z roku 2009 bude do budoucna potřebné více rozpracovat systém identifikace a péče o nadané studenty s využitím již existujících zkušeností.

Soutěž Miss Agro
nabízí oddechovým
způsobem studentům
zábavu, kterou si sami
organizují
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Úloha
nemateriálních
podmínek
fungování ČZU

Přístup k sociálním
a kulturním
potřebám studentů
a zaměstnanců

Kvalita a kultura akademického života

Akademický život není spojen pouze s pedagogickými nebo vědeckovýzkumnými činnostmi. Aby právě zmíněné aktivity mohly být úspěšně prováděny, je potřebné pro ně vytvořit vhodné podmínky, a to nejen infrastrukturálního charakteru, které byly přiblíženy v kapitole 2.19. Důležité jsou
také nemateriální předpoklady úspěšné činnosti. Ty se týkají především
kulturního (ve smyslu hodnot a norem) a sociálního (ve smyslu vázaného
na interakce mezi studenty, studentů s pedagogy a celé univerzity s vnějším
prostředí) kontextu působení České zemědělské univerzity. Vedení univerzity a jejích součásti i v roce 2009 podporovala naplňování potřeb členů
akademické obce a ostatních zaměstnanců a to různými formami, které jsou
přiblíženy v této části Výroční zprávy o činnosti ČZU za rok 2009.

3.1.

Kvalita a kultura akademického života

Sociální a kulturní
záležitosti
v činnosti ČZU

Spolupráce ČZU
a organizací
na ní působících
Aktivity
studentských
organizací na ČZU

Výsledky ankety
mezi studenty ČZU
a jejich sociální
záležitosti

Sociální záležitosti studentů
a zaměstnanců

Vedení univerzity a jejích jednotlivých součástí vždy usilovalo o naplňování potřeb studentů a zaměstnanců, protože si uvědomovalo, že bez vytvoření optimálních sociálních a kulturních podmínek, je pozitivní rozvoj univerzity velice obtížný. Byly to právě sociální a kulturní souvislosti fungování
univerzity, které byly nastaveny tak, aby ve všech oblastech jejího života (ve
sféře akademické, vědeckovýzkumné, ale i ve sféře volného času členů akademické obce a zaměstnanců ČZU) podporovaly rozvoj zaměstnanců a studentů s cílem návratu vložených prostředků ve vyšší efektivitě fungování
celé univerzity, která je posuzována i v této zprávě. Je možno tvrdit, že bez
utvořených podmínek v sociální a kulturní oblasti by ČZU nedosáhla těch
úspěchů, které již byly a budou v této zprávě představeny.
Základem vhodného reagování na sociální a kulturní potřeby členů
akademické obce a ostatních zaměstnanců je nastavení vhodných komunikačních kanálů. K tomu vedení univerzity využívá setkání se členy nejen
akademických orgánů, ale také se členy různých studentských organizací,
působících na ČZU, ale i kontakty s odborovou organizací.
Výsledkem spolupráce studentských organizací, kterých je na univerzitě
celkem 7 a ČZU byla v roce 2009 řada akcí, z nichž nejvýznamnější byla soutěž Miss Agro, která podle odhadů přilákala více než 10 tisíc diváků. Dále
studenti s materiální podporou univerzity a příslušných fakult zorganizovali například výstavu svých fotografií zaměřených na krajinu, zemědělství
a životní prostředí, připravili střelecké a trubačské soutěže, exkurze po ekofarmách, vydávání studentského časopisu Pupen nebo adaptační kurzy pro
studenty prvního ročníku.

Ve vztahu k podchycení sociálních potřeb studentů je ještě využíváno
kvantitativní anketní šetření, které zjišťuje různé okolnosti spojené s jejich
studentským životem. Díky tomuto šetření má univerzita a jednotlivé fakulty
přehled o potřebách studentů. Podobně jako v minulých letech i v roce 2009
studenti hodnotili svou životní úroveň během studia. Jako výbornou ji ocenilo 20 % respondentů, jako dobrou 61 %, jako skromnou 18 % a pouze 1 %
jako takovou, že mají problémy se zajištěním živobytí. I přestože lze tvrdit,
že většina studentů ČZU hodnotí svou životní úroveň jako dobrou až výbornou, procento těch, kteří ji hodnotí jako skromnou až obtížnou, představuje
cca jednu pětinu. Protože se však jednalo o subjektivní zjišťování, je možno
usuzovat, jak je potvrzeno řadou sociologických výzkumů, že respondenti
v takovýchto případech nehodnotí skutečný stav, ale prezentují pouze to, co
sami o sobě říkají. Nicméně procento studentů-respondentů, kteří hodnotí
svou situaci jako velmi obtížnou (1 %) koresponduje s procentem stipendií
udělených na ČZU v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst.
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Z hlediska studijních výkonů studentů je důležitá jejich osobní integrita,
mají-li se vyrovnat s náročnými požadavky studia. Proto se šetřením také
zjišťuje, zda během studia prožili při plnění studijních povinností nějakou
krizi. Bez problémů studovalo pouze 34 % studentů, nějakou krizi na sobě
zaznamenalo 53 % studentů a o vážné krizi v anketním šetření hovořilo
13 % respondentů a respondentek. Právě k pomoci studentům v krizi jsou
zřízena na jednotlivých fakultách poradenská střediska a celouniverzitně
působí Centrum komplexního poradenství, na které se však studenti obracejí někdy až v již velmi složitých případech, kterým bylo možno předejít
dřívějším kontaktováním tohoto Centra. Je tedy patrné, že v následujícím
období budou muset být asistenční služby tohoto Centra více známy celé
akademické obci.

Výsledky ankety
mezi studenty
ČZU ve vztahu
k problémům
během studia

Velice zajímavá jsou zjištění o subjektivním hodnocení významu času
stráveného studiem ČZU. Pro 31% respondentů se jedná o velice významně
strávený čas, pro 68% jde o čas užitečně strávený a pouze pro 1% se jedná
o čas ztracený. Ukazuje se, že studium ČZU není studenty považováno za
zbytečné. Předpokládají, že investice vložené do studia se jim vyplatí zpětně
na trhu práce.

Výsledky ankety
mezi studenty
ČZU a hodnocení
času spojeného se
studiem na ČZU

Zaměstnanci i studenti mají možnost využívat sportovních zařízení ČZU
(např. bazén, tenisové kurty, posilovna, tělocvična). Celkem v roce 2009
této možnosti využilo na 300 zaměstnanců. Katedra tělesné výchovy také
organizuje zimní sportovní turnaje zaměstnanců ve futsalu, volejbalu, florbalu a stolním tenise (150 sportujících) a Sportovní hry zaměstnanců ČZU
(v květnu 2009 cca 350 sportujících). Pro studenty katedra tělesné výchovy nabízí kromě povinné tělesné výchovy i nepovinnou tělesnou výchovu
(cca 200 studentů) a předmět Sport a pohybová aktivita (pro cca 50 studentů). Velmi oblíbené mezi studenty jsou zimní a letní kurzy (10 zimních
pro 350 studentů a 21 letních pro 740 studentů). Studenti se také účastní
rektorského sportovního dne (květen 2009, 600 studentů), zimního sportovního turnaje ve volejbalu a florbalu (100 studentů). Známý je i přespolní
běh o pohár rektora (v roce 2009 120 běžců). Součástí KTV je sportovní
klub TJ ČZU, který sdružuje ve svých oddílech cca 800 členů. Jeho oddíly
jsou rekreační i soutěžní.

Aktivity katedry
tělesné výchovy

Při utváření vhodných sociálních podmínek pro členy akademické obce
a ostatní zaměstnance vedení univerzity spolupracuje s odborovou organizací. Pro zaměstnance ČZU jsou organizovány zájezdy (převážně spojené se
zemědělskou tématikou, příp. s tématikou zahradnictví apod.), je jim nabízena rekreace v univerzitních zařízeních i v zařízeních partnerských univerzit (Mendlova univerzita v Brně a Slovenská poľnohospodárska universita
v Nitře, ale i u partnerů v Maďarsku).

Uspokojování
sociálních potřeb
zaměstnanců

Univerzita ve spolupráci s odbory také organizuje letní dětský tábor ve
Vráži u Písku. Pro děti zaměstnanců jsou organizovány mikulášské a vánoční nadílky. V letních měsících pořádá katedra tělesné výchovy společně
se Sportcentrem ČZU pravidelné týdenní celostátní basketbalové kempy

Činnosti pro děti
(ČZU+odbory+
katedra tělesné
výchovy)

77

Kvalita a kultura akademického života

2 písm. c) ve vztahu k počtu všech studentů (180 stipendií). Ukazuje se tedy,
že sociální podpůrné systémy jsou vhodně nastaveny, aby pomáhaly skutečně potřebným.

Kvalita a kultura akademického života

Aktivity pro
seniory, mladé
zaměstnance
a matky

mládeže pro cca 80 dětí a sportovní dětská soustředění pod názvem „Léto
pražských dětí“ pro cca 100 dětí. V průběhu školního roku pořádá katedra
tělesné výchovy plaveckou školu pro mládež (cca 400 dětí za rok) a plavání
pro tělesně postižené děti z DM Sedlec.

Ve vztahu k seniorům-bývalým pracovníkům fakult a univerzity jsou zajišťovány jejich každoroční setkání. Mladým pracovníkům je nabízena možnost ubytování na kolejích, jednotlivé fakulty mají přiděleny kvóty. Univerzita a jednotlivé fakulty/instituty vycházejí vstříc ženám-matkám z hlediska
sestavování rozvrhu tak, aby mohly spojit roli pedagožek a matek. S ženami
na mateřské dovolené fakulty/instituty a příslušné katedry udržují neustálý
kontakt tak, že jsou informovány o situaci na fakultě. V roce 2009 čerpalo
mateřskou dovolenou 10 žen, rodičovskou dovolenou 40 žen a 1 muž.
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Poradenství (popis poradenského
pracoviště, rozsah a typ poradenských
služeb, popř. další aktivity), zajištění
a hodnocení kvality poradenských služeb

Na ČZU jsou realizovány dva typy poradenských a konzultačních služeb.
Jedny jsou orientovány na studenty a týkají se studijního, sociálně-psychologického a kariérového poradenství (jejich přehled přibližuje tabulka č. 10
v příloze). Další typ těchto služeb představují profesionálně poradenské
a konzultační aktivity směrem k zájemcům působícím mimo ČZU.

Na fakultách funguje pedagogické a kariérní poradenství realizované vybranými pracovníky fakult/institutů a zajišťované v působnosti proděkanů
pro pedagogickou činnost a koordinované prorektorem pro pedagogickou
činnost. Sociálně psychologické poradenství je zajišťováno centrálně odborníky z katedry psychologie Provozně ekonomické fakulty. Financování všech
druhů poradenství je zajištěno dohodnutou částkou na jednoho studenta
příslušné fakulty a celková částka na poradenství je každoročně stanovena
a vyčleněna z rozpočtu fakult/institutů.
V roce 2009 se kromě operativního poradenství zaměřeného na konkrétní případy studentů a studentek soustředily aktivity v oblasti poradenství studentům na tvorbu poradenských materiálů, dokumentů tištěných
i elektronických a na materiální zajištění realizovaných akcí v průběhu roku
(cílené informační akce v různých ročnících studia, workshopy s absolventy
apod.). Kromě osobního kontaktního poradenství, individuálních konzultací pedagogických gestorů a proděkanů pro pedagogickou a studijní činnost
a poradců v jednotlivých oblastech mají studenti možnost žádat o rady
i v zaváděných (nebo již zavedených) úvodech do studia v prvních ročnících,
během konzultací na studijních odděleních (především zaměřeno na studijní předpisy). Specifickou skupinu z hlediska poradenství tvoří uchazeči
o studium. V roce 2009 pro ně byly připraveny především, jako již tradičně,
„Dny otevřených dveří“ a řada informačních materiálů, prezentací v celostátních periodikách a na internetových informačních serverech pro absolventy středních škol. Nejčastěji používaná forma poskytování poradenství je
osobní, s výjimkou kariérního poradenství, kde převažuje forma telefonická
a e-mailem, jak dokumentuje tabulka č. 10 v příloze. Tato skutečnost jasně
ukazuje, že problémy týkající se osobního života jedince, řeší studenti „tváří
v tvář“ s odborníky, zatímco otázky kariéry jsou již náplní elektronických
forem komunikace a nevyžadují nutnou osobní přítomnost poradce.
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Dvě hlavní formy
poradenství

Pedagogické,
kariérní a sociálně
psychologické
poradenství

Náplň a formy
provádění
poradenských
služeb

Kvalita a kultura akademického života

3.2.

Hodnocení
poradenských
aktivit

Poradenství pro mimoakademickou sféru (pro tzv. praxí) odráží zaměření
jednotlivých fakult a institutů a bylo již detailněji přiblíženo v kapitole 2.11
o odborné spolupráci s vnějšími aktéry.

Kvalita a kultura akademického života

Poradenství pro
praxi

Hodnocení poradenských činností pro studenty se na ČZU věnují kolegia rektora, kde jsou projednávány zprávy o aktivitách jednotlivých složek
poradenského systému na ČZU. Cílem hodnocení je analyzovat trendy v poradenství (např. typy případů, které jsou v rámci poradenství řešeny) a na
tomto základě stanovovat možná opatření předcházející vzniku krizových či
problematických situací.
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Znevýhodněné skupiny uchazečů/
studentů na ČZU (sociálně, zdravotně,
ekonomicky)

Na ČZU působí v oblasti pomoci znevýhodněným studentům od roku 2006
Poradenské středisko pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
Toto pracoviště je členem sítě poradců pro DPV a Národního poradenského
fóra. Jeho zaměstnanci jsou členy Asociace vysokoškolských poradců o.s. Činnost střediska koordinuje Institut vzdělávání poradenství (IVP). Na základě
soustavného úsilí a systémových opatření byla v roce 2009 trvale poskytovaná poradenská podpora v Poradenském středisku při IVP ČZU a dle reálných
možností byly postupně zlepšovány podmínky studia pro znevýhodněné
studenty ČZU v Praze. Studijní programy a obory jsou postupně zpřístupňované osobám s postižením, se speciálními vzdělávacími potřebami a osobám
znevýhodněným. Podpůrné poradenské služby otevírají cílovým skupinám
studentům přístup ke studiu na ČZU v Praze tak, aby absolvování studia
usnadnilo jejich sociální a profesní integraci

V roce 2009 na ČZU studovalo 68 studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami Dva byli s omezenou hybností, 3 se sluchovým postižením, 2 se
zrakovým postižením, 3 s chronickým onemocněním a oslabením a 58 se
specifickými poruchami učení. Žádost o přijetí ke studiu podali 2 studenti se
sluchovým postižením a 3 se zrakovým postižením.
Pracovníci IVP ČZU se z hlediska zvyšování kvality poradenských prací
zaměřili zejména na zvyšování úrovně diagnostických postupů u studentů
se specifickými poruchami učení (dále SPU). Tohoto cíle dosahovali zejména
ve spolupráci s „London Dyslexia Teaching Centrum“ a „Českou společností
Dyslexia“. Proběhlo plošné vyhledávání studentů se specifickými poruchami
učení, a to formou dotazníkového šetření. V šetřeném souboru se prokázal
výskyt studentů se specifickými poruchami učení ve 23 %. V Poradenském
středisku pracovníci osloveným studentům se SPU kontinuálně poskytovali
edukační, studijní a profesní poradenství, stejně tak jako poskytovali nezbytné intervenční a další potřebné služby studentům se speciálními vzdělávacími potřebami vzniklé v důsledku smyslového postižení a omezení hybnosti.
Celkový hodinový rozsah poskytnutých poradenských služeb představoval
v roce 2009 celkem 1 200 hodin. Pracovníci střediska zvyšovali kvalitu poradenských služeb osobním profesním růstem – i účastí ve vzdělávacích programech pro vysokoškolské poradce.
Prostřednictvím individuálních jednání a kolektivních pracovních schůzek
byla podporována úzká spolupráce s týmem kontaktních osob určených pro
studenty se speciálními potřebami z pracovníků fakult, institutů a dalších
součástí ČZU k zajišťování speciálních potřeb studentů s postižením, a to zejména v oblasti speciální komunikace a poruch učení, při odstraňování architektonických bariér a zajišťování studijní asistence. Vzdělávacími akcemi tito
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Aktivity pro
studenty
s omezením
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Aktivity pro
studenty se
zrakovým
omezením

Příklady práce se
znevýhodněnými
skupinami
studentů

Aktivity pro studenty s omezením
hybnosti

pracovníci zvyšovali své odborné poradenské kompetence. Vzdělávací akce
proběhly ve dnech 14.1.2009 a 11.2.2009.

Ve spolupráci se zástupci České organizace vozíčkářů pracovníci Poradenského střediska s využitím projektu v rámci Rozvojových programů MŠMT
kontinuálně vyhodnocovali a dle reálných možností odstraňovali přetrvávající architektonické bariéry z hlediska mobility studentů s tělesným postižením a omezením hybnosti na fakultách, vysokoškolských institutech a dalších
součástech ČZU v Praze. Byl vytvořen bezbariérový nájezd pro koleje E a G
a rekonstruovány výtahy ve prospěch jejich bezbariérovosti v koleji B, D a G.

Ve spolupráci s pracovníky Tyfloservisu byla započata realizace projektu
studijní integrace pro zrakově postižené zájemce o studium na ČZU v Praze
spojeného s cílenou nabídkou profesního poradenství, technologickým zajištěním výukových prostor (pomůcky a značení areálu ČZU pro slabozraké
a nevidomé studenty) a chráněného studijního místa ve Studijně informačním centru ČZU. Byla provedena revize stávajícího stavu v areálu ČZU v Praze.
Práce byly koordinovány ve spolupráci se zástupci Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR – SONS. Konkrétně byl vytvořen zvukový itinerář pro nevidomé (byl umístěn na web a je k dispozici na DVD médiu). Byl
vytvořen hmatový plánek areálu ČZU v Suchdole (v počtu 200 kusů), který
je k dispozici zrakově postiženým zájemcům. Taktéž byly převedeny texty
základních informací o fakultách do Braillova písma, jež jsou prostřednictvím
kontaktních osob na fakultách k dispozici zrakově postiženým. Byla provedena většina prací na realizaci navigačního systému pro nevidomé (firmou
APEX a SONS) v areálu ČZU na Suchdole. Pracovníci střediska se zapojili do
soutěže poskytovatelů podpory studia pro osoby zrakově postižené vyhlášené Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové „Škola bez bariér“. V důsledku
překonávání bariér pro nevidomé studenty na Fakultě agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů byly v roce 2009 podány dvě přihlášky ke studiu
nevidomých uchazečů.
V září 2009 byly s podporou projektu v rámci Rozvojových programů
MŠMT zahájeny práce na tvorbě vzorového modelu chráněného pracovního
místa pro osoby s různými druhy zdravotního postižení. Pracovníci Poradenského střediska pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nejprve
postupně sbírali a vytvářeli příklady dobré pedagogické praxe pro zvyšování
soběstačnosti, práceschopnosti a konkurenceschopnosti žáků středních škol
se zdravotním postižením a znevýhodněním. Následně utvořili zmíněné
chráněné pracovní místo jako typ odborné učebny, které bude využíváno pro
projektově orientované přístupy ve výuce v bakalářských i magisterských
studijních programech, pro učitele odborných předmětů a učitele praktického
vyučování, realizovaných IVP ČZU v Praze.
Jednotlivé fakulty realizovaly přijímací řízení ve speciálním režimu zohledňujícím zdravotní znevýhodnění (jednalo se o slabozraké studenty a o studenty se specifickými poruchami učení). Znevýhodněným studentům (např.
neslyšícím) jsou přiděleny při výuce asistenti, studenti s částečnou ztrátou
zraku využívají při svém studiu zapůjčení technických pomůcek, U studentů
s prokazatelnými poruchami učení kontaktní osoba zajišťuje speciální přístup
u konkrétních vyučujících. Studenti nacházejících se v doložitelné tíživé socioekonomické situaci mají možnost požádat o zapůjčení notebooků za účelem
studia.
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Mimořádně nadaní studenti

Na ČZU existují 3 způsoby identifikace mimořádně nadaných studentů,
které se všechny sbíhají k pedagogům. První je spojen s vlastní výukou,
kde pedagogové během přednášek, cvičení a seminářů a dalších aktivit
akademického roku rozpoznávají nadané studenty a s nimi potom hlouběji
spolupracují. Druhý způsob je spojen s vedoucími jejich kvalifikačních prací, kteří během jejich vypracování rozpoznávají nadání studentů a pracují
s nimi směrem k dalším (vyšším) úrovním studia. Poslední způsob vyhledávání nadaných studentů je prostřednictvím jejich zapojení do studentské
vědecké odborné činnosti a letních škol organizovaných pro studenty ČZU
v zahraničí (především v rámci Euroleague for Life Science). Obecně potom
vyhledávání mimořádně nadaných studentů koordinuje Centrum komplexního poradenství, které na každé fakultě/institutu spolupracuje s určeným
odborníkem pro profesní a kariérní poradenství, který ve spolupráci s jednotlivými katedrami a jejich pracovníky vyhledává nadané studenty a inspiruje je v součinnosti s ostatními k tvůrčí práci.

Způsoby zjišťování
mimořádně
nadaných studentů

Vlastní práce s nadanými studenty a podpora jejich rozvoje potom spočívá v následujících aktivitách a opatřeních:

Aktivity a opatření
pro práci
s mimořádně
nadanými studenty

V roce 2009 byl na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů pilotně řešen projekt (s podporou Rozvojových programů MŠMT),
který byl zaměřen na zefektivnění práce s nadanými studenty a mladými
nadějnými zaměstnanci. V projektu byla hledána a ověřována komplexní

Projekt FAPPZ pro
práci s mimořádně
nadanými studenty

• Stimulace nadaných studentů formou prospěchových stipendií, a to
v souladu se stipendijním řádem.
• Spolupráce na grantových úkolech jednotlivých kateder, kdy student(ka)
v rámci své kvalifikační práce řeší dílčí problém nebo provádí dílčí řešení spojené s celým projektem.
• Organizace a podpora studentů při účasti na studentských odborných
konferencích.
• Finanční odměny nejlepším studentským kvalifikačním pracím.
• Finanční podpora účasti nadaných studentů na mezinárodních letních
školách a na mezinárodních studentských mobilitách s cílem získat
a rozvinout mezinárodní zkušenosti a porovnat výsledky své práce
v internacionálním prostředí.
• Orientace mimořádně nadaných studentů ke studiu ve vybraných oborech s vysoce náročnou formou studia (především v anglickém jazyce), které umožňují získání tzv. double-degree.
• Dlouhodobá práce s mimořádně nadanými studenty vedoucí k jejich
studiu v doktorských studijních programech.
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řešení a nové postupy vedoucí ke zkvalitnění práce s nadanými studenty,
resp. mladými pracovníky, protože právě většina těchto studentů/pracovníků zpravidla nevyžaduje žádnou pozornost učitele při plnění standardních
povinností. Naopak poradenství i administrativa jsou zpravidla zahlceni
řešením studentů problémových, nikoliv nadaných. Projekt také zjišťoval
možnosti začlenění motivačních prvků v systému odměňování nadprůměrně pracujících studentů do organizace studia.
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Partnerství a spolupráce, spolupráce
ČZU se zaměstnavateli při tvorbě
a uskutečňování studijních programů

Jednotlivé fakulty a instituty systematicky a strategicky využívají partnerů
z řad zaměstnavatelů. Spolupráce s nimi má kořeny již v práci s absolventy
(viz. kapitola 2.8). Fakulty a instituty komunikují s partnery z praxe a jejich
vhodné náměty integrují do své výuky (příp., což je více typické, do své výzkumné orientace). Při tom všem univerzita vychází z priority, kterou je poskytování univerzitního vzdělání v rámci akreditovaných studijních programů. Jejich obsah by neměl směřovat k úzce zaměřeným kurzům utvořeným na
míru konkrétního zaměstnavatele, protože takový absolvent (úzce a specificky zaměřený) by byl v globálním turbulentním světě, žádajícím flexibilitu, na
trhu práce velmi zranitelným. Pro realizaci představ zaměstnavatelů ve směru k praktickému a úzce zaměřenému vzdělávání se nabízí prostor ve formě
celoživotního vzdělávání. Zkušenosti s touto formou především na Provozně
ekonomické fakultě tyto slova potvrzují.

Strategie
spolupráce
s vnějšími
partnery při tvorbě
a uskutečňování
programů

Obecně se tedy fakulty a instituty při tvorbě nových studijních programů
a oborů řídí celospolečenskou poptávkou po určitých oborech. Ta je potvrzována na základě diskuzí spočívajících v osobních kontaktech jednotlivých
garantů a dalších pedagogických pracovníků s představiteli potenciálních
zaměstnavatelů. Dále jsou organizována setkání (např. ve formě workshopů)
s podnikateli v jednotlivých regionech. Jsou oslovovány podniky s odpovídajícím profesním zaměřením, aby se vyjádřily k jednotlivým programům.
Případně jsou konzultováni externí členové vědeckých rad, kteří jsou představiteli podnikatelského světa. Důležitou formou spolupráce při uskutečňovaní studijních programů je také zadávání témat diplomových prací ze strany
potenciálních zaměstnavatelů a tzv. veletrhy pracovních příležitostí, kdy se
zástupci zaměstnavatelů setkávají nejen se studenty, ale i s představiteli fakult, s nimiž diskutují své představy o zaměření studijních programů.

Formy spolupráce
se zaměstnavateli

Velmi specifická forma spolupráce existuje na Institutu vzdělávání a poradenství, a to s 38 cvičnými školami, na nichž studenti tohoto institutu realizují
své praxe.

Spolupráce
s cvičnými školami

I přesto, že zaměstnavatelé s ČZU spolupracují (např. Technické fakultě
někteří výrobci techniky a automobilů dlouhodobě zapůjčují své výrobky pro
měření nutné pro kvalifikační práce), není ochota ze strany podniků k oboustranně prospěšné spolupráci příliš vysoká. Spolupráce má spíše jednostrannou podobu: univerzita pro podniky řeší jimi požadované úkoly, ale v případě,
kdy jsou podniky osloveny k opačné spolupráci (aby pomohly univerzitě při
řešení jejich úkolů), setkává se univerzita někdy s odmítavými reakcemi
(např. jeden mezinárodní řetězec neumožnil ve svých prostorách provádět
celoevropský výzkum v projektu, na němž se sběrem dat podíleli i studenti
magisterských a doktorských programů, podporovaném ze 7. Rámcového
programu EU).
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Problémy při
s polupráci se
zaměstnavateli
při realizaci
akademických
činností
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Ubytování na
kolejích ČZU

Stravovací služby

3.6.

Ubytovací a stravovací služby

Česká zemědělská univerzita v Praze má výhodu kompaktního areálu poskytujícího jak ubytovací a stravovací služby, tak i prostory pro akademické
činnosti. Univerzitě se každoročně daří uspokojit zájemce o ubytování na
kolejích (i když nejsou někteří zájemci ubytováváni na kolejích ihned po začátku semestru), a to i díky náhradním ubytovacím kapacitám na školních
zemědělských podnicích nacházejícím se mimo areál ČZU. Ubytování na kolejích je prováděno podle platného kolejního řádu a podle platných kritérií
ČZU. Studenti mají na kolejích dostupný běžný standard včetně možnosti
internetového připojení. Z důvodu zkvalitňování ubytování na kolejích tak,
aby odpovídaly požadavkům 21. století, byly v roce 2009 prováděny výměny okenních rámů (plastová okna na kolejích) a proběhlo zateplování koleje
EF spojené s opravou její fasády a výměnou okenních rámů. Vedení univerzity je prostřednictvím kancléře v kontaktu s kolejní radou, a kvestor řídí
součást univerzity Koleje a menzy. Konkrétní situaci na kolejích přibližuje
tabulka č. 11 v příloze. K dispozici na kolejích je přes dva a půl tisíce lůžek
a poměr kladně vyřízených žádostí o ubytování na kolejích dosáhl ke konci
roku téměř 80 %.

Stravovací služby zabezpečují jednak bufety v budovách jednotlivých fakult, dále prodejna masa a masných výrobků nacházející se u hlavního vjezdu do areálu ČZU, restaurační zařízení a především menza ČZU, která byla
pronajata společnosti EUREST a kde je také další prodejna potravin. Menza
nabízí celkem 5 druhů hlavních jídel (jedno bývá bezmasé), dvě polévky,
nabídky zeleninových salátů a moučníků. Celkem menza za rok 2009 vydala
přes půl miliónu jídel. Studenti též mohou využívat pro případ nutnosti automaty s nabídkou některých potravin, nápojů a dalších výrobků, které jsou
umístěny na jednotlivých fakultách.

Hlavní objem stravovacích služeb na ČZU
je realizován prostřednictvím zaměstnanecké
a studentské menzy.
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Využívání stipendijního fondu

Stipendia, jak jsou představena v tabulce č. 11a v příloze, jsou udělována
v souladu se stipendijním řádem ČZU, a to jako ubytovací stipendia, sociální
stipendia a mimořádná stipendia. Mimořádná stipendia jsou udělována studentům za aktivity, které výrazně převyšují jejich běžné studijní povinnosti.
Samotný stipendijní fond se přednostně využívá pro prospěchová stipendia
(nadaným studentům s výbornými studijními výsledky) a dále, v omezené
míře, pro mimořádná stipendia zohledňující jednorázovou tíživou situaci
studenta, případně odměnu za vynikající studijní, sportovní či umělecký
výkon, příp. za práci na katedrách, kde studenti řeší různé výzkumné aktivity, jež nemohou být podporovány z existujících grantů, nebo za mimořádně přínosnou účast a úspěch na mezinárodních konferencích studentů
nebo doktorandů. Tabulka č. 11a v příloze také přibližuje podporu studentů
v rámci mezinárodních mobilit, která je rovněž spojena s určitou formou
stipendií reflektující podmínky daného programu studentských mobilit.
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Typy stipendií
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za rok

2009

4. Internacionalizace

Úspěchy na poli internacionalizace jsou dílem dlouhodobého strategického řízení této oblasti a jejího neustálého monitorování a podpory. V roce
2009 byla dokončena komplexní SWOT analýza procesu internacionalizace
na celé univerzitě i detailně na jejích jednotlivých součástech. Velmi významným nástrojem rozvoje internacionalizace jsou projekty podporované
z Rozvojových programů MŠMT. Tento nástroj společně s dalšími dostupnými podporami mezinárodních vztahů přispívá k tomu, že jsou postupně
naplňovány cíle stanovené v Dlouhodobém záměru ČZU 2006-2010. I díky
nim narůstá nejen počet vyjíždějících, ale především přijíždějících studentů na ČZU (nárůst počtu přijíždějících studentů je nepřímým indikátorem
kvality univerzity, protože nelze očekávat zájem studentů o nekvalitní
univerzitu). V roce 2009 ČZU nadále usilovala o zlepšení podmínek pro
studium zahraničních studentů na ČZU jako studentů kmenových (imatrikulovaných), i když se velkou problematikou jeví vízová povinnost pro tyto
možné studenty. Nicméně prostřednictvím cíleného vytipování vhodných
geografických oblastí (především státy bývalého Sovětského svazu, Asie,
Latinské Ameriky a některých států Afriky), tamních akademických partnerů, spoluprací se zastupitelskými úřady (příp. i spoluprací s partnerskými
univerzitami v rámci Euroleague for Life Sciences) a využití nástrojů EU
(projekty Eramus-Mundus a Tempus) i již zmíněných rozvojových programů MŠMT se daří postupně zvyšovat počet zahraničních studentů na ČZU
ve všech formách studia (v roce 2009 se blížil počtu 1500). Lze prohlásit,
že ČZU patří ke špičce českých vysokých škol a univerzit z hlediska úrovně
dosažené internacionalizace (např. podle hodnocení Hospodářských novin
zaujímá Provozně ekonomická fakulta v žebříčku ekonomicky orientovaných
fakult a institutů podle indexu tzv. „světovosti“ druhé místo; do hodnocení
nebyly zařazeny další fakulty a instituty ČZU, protože jejich kategorie nebyly
zmíněnými novinami zkoumány).
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Pojetí
internacionalizace
na ČZU

Hlavní orientace
internacionalizace
v roce 2009

Internacionalizace

V roce 2009 byla internacionalizace, podobně jako v předchozích letech,
oblastí, která procházela všemi činnostmi České zemědělské univerzity
v Praze. Znamená to, že internacionalizace byla chápána jako proces, jenž
je kompatibilní, který doplňuje a podporuje a zároveň čerpá a získává jak
z činností pedagogických, tak i vědeckovýzkumných a nakonec i z činností
spojených s kulturním a sociálním rozvojem univerzity. ČZU tento přístup
aplikuje již dlouho a jeho výsledky jsou odraženy i v této Výroční zprávě.
Vedení ČZU i jednotlivých jejích součástí nepřistupuje ke kvalitě a excelenci
akademických činností, celkovému prostředí univerzity, hodnotícím mechanismům jenom jako k vnitřní záležitosti (resp. záležitostí ČR), ale jejich
podoba a výsledky jsou hodnotitelné a zřetelné především v mezinárodním
kontextu a srovnání. Proto ČZU klade neustále velký důraz na rozvoj internacionalizace. V současnosti se již jedná o její pokročilé formy, které přesahují pouhé studentské mobility nebo zavedenou mezinárodní spolupráci,
ale zapojují studenty i akademické pracovníky do mezinárodních aktivit
i v jiných podobách (letní školy, podpora výuky v cizích jazycích realizovaná
především v akreditovaných studijních programech v angličtině, rozvoj mezinárodních sítí a konsorcií univerzit posilující pozici ČZU na mezinárodním
poli nebo činnosti v mezinárodních studentských organizacích).

4.1.
Náplň strategie
internacionalizace

Internacionalizace

Strategický
plán rozvoje
internacionalizace

ECTS Label
a Diploma
Supplement Label

Strategie ČZU v oblasti mezinárodní
spolupráce, prioritní oblasti

Strategie České zemědělské univerzity v oblasti mezinárodní spolupráce
a její prioritní oblasti jsou dány Dlouhodobým záměrem ČZU 2006-2010.
Konkrétně se jednalo o:

Přípravu Strategického plánu rozvoje internacionalizace do
roku 2020.

Základní cíle internacionalizace činností na ČZU a možné nástroje jejich
dosažení naleznou svůj průnik v Dlouhodobém záměru ČZU 2011-2015. Jde
především o vzájemnou kombinaci rozvoje působení v zahraničí a doma na
univerzitě. Znamená to, že klíčové bude posilovat mobility studentů ČZU, ale
zároveň zkvalitňovat podmínky pro přijíždějící studenty na ČZU a zvyšovat
jejich počet. K tomu musí sloužit nabídka kvalitních programů v angličtině,
které budu opřeny o výsledky výzkumu a na nichž se budou podílet i zahraniční mezinárodně uznávaní pedagogové. Základy pro dosažení tohoto cíle
již na ČZU existují. Jak uvedla kapitola 2.2 jsou na univerzitě akreditovány
23 studijní programy v angličtině (na dvou fakultách: Fakultě provozně ekonomické a Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ve všech
třech úrovních studia). V nich studuje přes 500 imatrikulovaných studentů
a přes 500 studentů zapsaných na ČZU v rámci forem mobilit. Jenom tato
čísla už naznačují, že se jedná o velice významnou součást akademického
procesu.

Získání certifikátu Evropské komise ECTS/Diploma

Supplement Label. Tato oblast byla v roce 2009 klíčovou z hlediska
činnosti mezinárodního oddělení ČZU. To ve spolupráci s Odborem informačních a komunikačních technologií připravilo kvalitní www stránku
(viz kapitola 2.10, což dokumentuje výše zmíněnou provázanost procesu
internacionalizace s kvalitou a excelencí akademických činností) detailně
popisující systém studia na ČZU a především v přehledné formě přibližující
jednotlivé studijní programy, obory a jejich předměty. Počátkem roku 2010
byla zaslána žádost o posouzení možnosti získání zmíněného ECTS Label
a Diploma Supplement Label. Tyto značky by měly zvýšit mezinárodní povědomí o ČZU, k čemuž napomáhají také informační materiály, především
tzv. Students Guide, který je pravidelně v rozsahu cca 80 stran připravován
oddělením mezinárodních vztahů ČZU s cílem usnadnit začlenění zahraničních studentů (ať již kmenových nebo těch studujících v rámci studentských
mobilit do akademického procesu na ČZU.
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Spolupráce se zahraničními partnery v oblasti výuky.

Má-li být na ČZU plně funkční, kvalitní a přitažlivý systém výuky v programech v anglickém jazyce, bylo potřebné podporovat i přednášky zahraničních pedagogů na ČZU. Celkem v roce 2009 na ČZU přednášelo přes 180
zahraničních pedagogů z partnerských univerzit. V řadě případů (cca 70) se
nejednalo pouze o jednu přednášku, ale o ucelený kurz v délce jednoho až
dvou týdnů v celkové sumě 30-60 vyučovacích hodin, který vhodně doplňoval existující náplň předmětů běžně v anglických programech přednášených
a cvičených. Další velice významnou aktivitou při spolupráci se zahraničními
partnery byl rozvoj společných kurzů v rámci tzv. double degree programů
(viz kapitola 2.2). Klíčové pro tyto aktivity je účast ČZU v Euroleague for Life
Sciences a v International Consortium for Agricultural and Related Sciences
in Europe (ICA), ale také využívání dlouhodobých vztahů s partnerskými
univerzitami.

Mezinárodní
spolupráce
v oblasti výuky

Krátkodobé kurzy
typu letních škol

Rozšíření účasti univerzity v mezinárodních výzkumných
projektech.

Mezinárodní
výzkumné projekty

Toto zaměření strategie rozvoje internacionalizace je chápáno jako
rozvoj pokročilých forem internacionalizace. ČZU nabízí nejen letní školy
pro zahraniční studenty, a to především na Fakultě životního prostředí
(jedná se především o environmentálně orientované letní školy, a o letní
školy orientované na problematiku hydrologie) a na Provozně ekonomické fakultě, kde letní školy směřují k problematice České republiky, jejího
hospodářství a společnosti v evropském kontextu (v roce 2009 se jich na
zmíněných fakultách zúčastnilo na 200 studentů ze zahraničí), ale i pro své
studenty organizuje letní školy v zahraničí. Právě tato druhá okolnost se jeví
jako velice podstatná z hlediska rozvoje mezinárodních kontaktů a má velký dopad na formování dovedností studentů. Euroleague for Life Sciences
organizuje své letní školy, kterých se letos v zahraničí zúčastnili 3 studenti
ČZU, 10 studentů Provozně ekonomické fakulty potom pobývalo na Taiwanu v rámci čtyřtýdenního kurzu Doing Business in Taiwan. Novou formou je
také společná čtyřtýdenní letní škola ČZU a University of Missouri zaměřená
na podnikání.
Na tuto skutečnost již poukázala kapitola 2.18 s tím, že narostl počet
zdrojů z mezinárodních grantů. Jak je vidět, propojení internacionalizace
se všemi složkami akademického života ČZU přináší v tomto směru své
výsledky. Je zřejmé, že univerzita nemůže být řazena mezi špičková centra výzkumu, neúčastní-li se špičkových mezinárodních projektů, které se
v současné době soustředí především do 7. Rámcového programu EU. Jak
již uvedla kapitola 2.18, týmy z ČZU spolupracují se zahraničními partnery
při řešení 3 takových programů (2 na Fakultě agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů a jeden na Provozně ekonomické fakultě). Právě účast
v těchto prestižních projektech je dobrým důkazem kvality vědecké a výzkumné činnosti ČZU v mezinárodním kontextu.

93

Internacionalizace

Rozšíření nabídky specializovaných krátkodobých kurzů.

Internacionalizace

Účast
v mezinárodních
sítích, k
 onsorciích;
bilaterální
spolupráce

Hlavní zahraniční
partneři v roce
2009

Udržení a rozšíření spolupráce s prestižními mezinárodními
partnery.

V této strategické oblasti spolupráce se jedná především o kooperaci
v rámci sdružení (sítí, konsorcií) univerzit a o bilaterální spolupráci. Pokud
jde o sítě a konsorcia univerzit je nutno zmínit aktivity v ČZU v rámci International Consortium for Agricultural and Related Sciences in Europe (ICA),
kde ČZU je členem předsednictva. V rámci ICA probíhají pravidelné konference a spolupráce mezinárodních oddělení zúčastněných univerzit (je jich
přes 70) s cílem výměny zkušeností v různých oblastech akademického
života členů. Skutečnost, že ČZU je v tomto konsorciu v místopředsednické pozici, naznačuje, že má řadu zkušeností, které může sdílet s ostatními.
Druhým konsorciem je již několikrát zmíněná Europelague for Life Sciences
(ELLS), která představuje sdružení sedmi předních evropských univerzit
působících v oblasti tzv. věd o životě (Wageningen University, University of
Stuttgart-Hohenheim, University of Applied Life Sciences /BOKU/ Vienna,
Swedish Agricultural University Uppsala, University of Copenhagen /fakulta
LIFE/, Warsaw University of Life Sciences a ČZU /Czech University of Life
Science Prague/). Ve vzájemné koordinaci vedení univerzit v ELLS jsou realizovány jednak společné studijní programy, jednak letní školy a jednak jsou
vyměňovány zkušenosti a prováděno hodnocení zúčastněných univerzit.
ELLS svou činnost naplňuje především prostřednictvím svých předmětných
oblastí (předmětnou oblast Economics and Management koordinuje ČZU),
v nichž jsou zastoupeni představitelé univerzity. Činnost předmětných oblastí je financována granty, o které se jednotlivé předmětné oblasti ucházejí
v grantové soutěži (ČZU již za dva roky získala 8000 EUR v těchto grantech).
Další oblast spolupráce se zahraničními partnery spočívá v bilaterálních
vztazích. Univerzita má celkem 311 smluv (242 v programu Erasmus a 69
přímých dohod o spolupráci s univerzitami ve 49 zemích světa. Nejaktivnější a nejintenzivnější spolupráce je s následujícími zahraničními partnery
(rok 2009):
• Cranfield University,
• Établissement National d’Enseignement Supérieur Agronomique
de Dijon,
• Humboldt-Universität zu Berlin,
• Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa Lisbon,
• Kansas State University,
• Kyiv National University of Bioresources and Environmental
Management,
• Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural
Academy,
• National University of Ireland (University College Cork),
• Ohio State University,
• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
• Slovenská technická univerzita vo Zvolene,
• Stavropol State Agricultural University,
• Swedish Agricultural University Uppsala,
• Universidad Politécnica de Valencia,
• Université Catholique de Lyon,
• University of Agriculture in Krakow,
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University of Applied Life Sciences /BOKU/ Vienna,
University of Guelph,
University of Copenhagen /fakulta LIFE/,
University of Joensuu,
University of Missouri,
University of Stuttgart-Hohenheim,
Wageningen University,
Warsaw University of Life Sciences.

Internacionalizace

•
•
•
•
•
•
•
•

Šestitýdenní letní školy pro
studenty z USA, jejichž
výsledky jsou uznávány na
partnerských amerických
univerzitách, jsou jednou
z podob pokročilých forem
internacionalizace na ČZU
(američtí studenti na návštěvě prodejce zemědělské techniky firmy TOKO)
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4.2.

Internacionalizace

Program Erasmus

Další LLP
programy

Program Tempus

Program CEEPUS

Zapojení ČZU do mezinárodních
vzdělávacích programů a programů
výzkumu a vývoje

Bez zapojení do těchto typů programů by ČZU nemohla aspirovat na
postavení mezi předními vzdělávacími institucemi v ČR. Na okolnosti a výsledky účasti ČZU v mezinárodních programech výzkumu a vývoje již poukázala předchozí kapitola a kapitola 2.18, proto se tato kapitola soustředí
detailněji především na zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů.
Klíčovým je v tomto směru tzv. Lifelong Learning Programme Erasmus.
V něm na úrovni celé univerzity existuje již 242 smluv se 158 univerzitami
v 27 zemích účastnících se tohoto programu. Kromě něj se rozvíjí i účast
v programech Erasmus podporujících praxi v zahraničí, a to ve spolupráci
s Educa International. Smlouvy podporují výměnné pobyty studentů a akademických pracovníků a v některých případech i studijní pobyty ostatních
zaměstnanců.
Kromě programu Erasmus se v dalších programech realizovaných v rámci tzv. Lifelong Learning Programmes (LLP) realizovaly také dva projekty
programu Comenius (na Institutu vzdělávání a poradenství projekt European Modules and Mobility in Agricultural Education (EMMA) koordinovaný Instututem vzdělávání a poradenství ČZU a projekt Project School
Based Management (PRO-SCHOOL), koordinovaný z Turecka) a programu
Leonardo (na Institutu vzdělávání a poradenství Strengthen the European
Dimension of the Student Teacher Training, koordinovaný z Francie). Tato
fakta dokazují, že ČZU využívá významným způsobem nabídky v rámci LLP.
K nim je ještě potřeba přiřadit projekt v programu Lingua. Velice významnými z hlediska spolupráce s univerzitami v Ruské federaci a v Asii jsou dva
projekty Erasmus-Mundus, na nichž se ČZU podílí jako partner.

V roce 2009 byl dokončen projekt v rámci programu Tempus: The Concept
of Sustainable Development in the Training of Agricultural Specialists, který
byl koordinován ENESAD (dnes AGRISUP) Dijon a účastnily se jej regionální univerzity na Ukrajině (Bílá Cerkev a Kirovograd). Pět pracovníků ČZU
z různých fakult připravovalo odpovídající manuály pro zavádění konceptu
udržitelnosti na ukrajinských univerzitách a následně v celém mezinárodním týmu (ČR, Francie, Ukrajina) i společnou učebnici o udržitelnosti, která
bude využívána při výuce na ukrajinských univerzitách. Formou workshopů
(jeden byl organizován v únoru 2009 na ČZU) seznamovali praktickou formou kolegy z Ukrajiny se způsobem výuky vedoucí k trvalé udržitelnosti na
jednotlivých fakultách.
Z ostatních mezinárodních programů zaměřených na mezinárodní spolupráci ve vzdělávání je využíván program CEEPUS (dva projekty, a to na
Provozně ekonomické fakultě /projekt pod názvem „Applied Economics and
Management“ koordinovaný Slovenskou poľnohospodárskou universitou
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Kromě celoevropských programů jsou ke spolupráci ve vědě a vzdělávání využívány také bilaterální smlouvy, a to jednak ve vztahu k univerzitám
na Ukrajině, v Ruské federaci, USA a na Taiwanu. Tyto smlouvy umožňují
především výměnu studentů. Ve vztahu k Ruské federaci a Ukrajině je
větší zájem ze strany našich partnerů, ve vztahu k Taiwanu a USA se jedná
o reciproční výměny, kdy vybraní studenti ČZU studují část svého studia na
tamních univerzitách a opačně, tamní studenti na ČZU, jako je tomu v případě Kansas State University, Ohio State University, University of Missouri
nebo Chinese Overseas Institute of Technology. Na základě mezivládních
dohod umožňuje ČZU studium zájemcům z Číny a Vietnamu a jako výsledek
jednání představitelů Senátu Poslanecké sněmovny ČR v Laosu i vybraným
studentům z této země
Pokud jde o mezinárodní vědecké projekty, již byly zmíněny prestižní
3 projekty podporované ze 7. Rámcového programu EU. Jedná se o projekty
CERTCOST (projekt ekonomické analýzy systémů certifikace ekologického zemědělství a biovýrobků řešený na Provozně ekonomické fakultě),
E-SOTER, iSOIL (projekty řešené na Fakultě agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů, které se týkají propojení různých věd zkoumajících
půdu a platformy globálních systémů pedologického výzkumu).

Velice významné jsou také projekty realizované pod hlavičkou rozvojové pomoci Českou zemědělskou univerzitou (a konkrétně jejím Institutem
tropů a subtropů) v zahraničí. Tyto projekty nejen propagují v zahraničí
znalosti a dovednosti zaměstnanců ČZU, ale přispívají k podpoře dobrého
jména naší republiky. Jedná se o tyto projekty:

• Centrum zemědělského vzdělávání v provincii Bié (Angola), trvání:
2009
• Poradenství v oblasti chovu ryb a drůbeže (Angola), trvání: 2006 2009
• Podpora přírodních parků a rezervací Senegalu (Senegal), trvání:
2007 - 2009
• Zvyšování užitných vlastností hospodářských zvířat v okrese Kaoma
(Zambie), trvání:
2007 – 2009
• Technická a metodická pomoc při zakládání fakulty technického, enviromentálního a zemědělsko-potravinářského inženýrství při Lidové
Univerzitě Hung-Yen (Vietnam), trvání: 2006 – 2010
• Udržitelný rozvoj v komunitě Phong My (Vietnam), trvání: 2006 - 2009
• Označování zvířat v centrálním regionu (Mongolsko), trvání: 2007 –
2009
• Udržitelné nakládání s přírodními zdroji v oblasti Amazonie (Peru), trvání: 2007 - 2009
• Podpora rozvoje venkova – zvýšení odbornosti řídících a poradenských
kapacit (Moldávie), trvání: 2006 - 2009
• Podpora chovu sladkovodních ryb (Vietnam), trvání: 2008 - 2010
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Využití
bilaterálních smluv

Mezinárodní
výzkumné projekty
(7. Rámcový
program EU)

Rozvojové projekty
české zahraniční
pomoci

Internacionalizace

v Nitře/ a na Fakultě lesnické a dřevařské /projekt pod názvem „New Directions for Forestry Sciences in Central Europe“ koordinovaný Zemědělskou
univerzitou v Krakově.

Internacionalizace

• Budování kapacit v oblasti chovu ryb a drůbeže (Angola), trvání: 2006
- 2009
• Udržitelný rozvoj venkovských oblastí Lejlekského okresu (Kyrgyzstán), trvání:
2008 - 2010
• Podpora Odborné zemědělské školy v Catabola (Angola), trvání: 2009
- 2011
• Zřízení zemědělského centra v okrese Martvili, region Samegrelo (Gruzie), trvání: 2009 - 2010
• Analýza středního zemědělského školství (Angola), trvání: 2009
• Aplikace českého know how v oblasti kvality vody a odpadového hospodářství (Irák), trvání: 2008 – 2009
• Aplikace českého know how v oblasti kvality pitné vody (Uzbekistán),
trvání: 2008 – 2009
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Mobilita studentů a akademických
pracovníků (oběma směry)

Spolupráce s univerzitami po celém světě (jak uvedla kapitola 4.1 má
ČZU uzavřeno 311 dohod o spolupráci s 226 univerzitami ve 49 zemích světa) umožňuje vzájemné poznávání, seznamování se s různými dimenzemi
studijních programů i vědy a výzkumu. Rovnocenné postavení ve vztahu
k zahraničním univerzitám umožňuje dosahovat kompatibilitu vzdělávacích
systémů, vzájemné porovnání dosažených výsledků, transfer dobrých zkušeností a praktik, ale i pořádání společných kurzů, seminářů a letních škol.
Pracovníci ČZU podnikli 669 výjezdů, které byly hlavně spojeny s účastí na
mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích, sympoziích, s pracovními jednáními týkajícími se řešených mezinárodních projektů, přednáškovými a studijními pobyty (podporovanými různými mezinárodními
programy).

Počty
mezinárodních
dohod a jejich
přínos

Z hlediska výjezdů pedagogů v rámci programu Erasmus byl zaznamenán
mírný propad oproti roku 2008 (o 8 výjezdů). Při porovnání přijíždějících
akademických pracovníků je patrný nárůst (o 16), který potvrzuje slova
v kapitole 4.1 o zapojení zahraničních pedagogů do akademických aktivit
(především do výuky) na ČZU.

Vyjíždějící
a přijíždějící
akademičtí
pracovníci
v programu
Erasmus

Jak je patrné z tabulky 12a v příloze, má ČZU v rámci mobilit Erasmus
téměř vyrovnanou proporci mezi přijíždějícími a vyjíždějícími studenty
(poměr 87 přijíždějících studentů na ČZU na 100 vyjíždějících studentů na
ČZU znamená změnu oproti roku 2008, kdy tato proporce přijíždějící : vyjíždějící činila 76:100). Z pohledu absolutních čísel tak v roce 2009 narostl
jak počet vyjíždějících studentů (o 49 studentů), tak i přijíždějících (o 91
studenta). Především dynamika nárůstu počtu přijíždějících studentů je
vysoce potěšitelná a znamená zájem o studium na naší univerzitě ze strany
zahraničních studentů. Na nárůstu v obou kategoriích (vyjíždějící a přijíždějící) se podílelo také zvýšení smluv Erasmus, a to o 28 ve srovnání s předchozím rokem. V sumě s programem Erasmus Mundus (celkem 2 projekty)
je počet vyjíždějících a přijíždějících studentů v roce 2009 v podstatě vyrovnaný a v obou skupinách dosahuje téměř 500 studentů (482 přijíždějících
a 496 vyjíždějících studentů). Toto číslo znamená, že každoročně vyjíždí cca
4%-5% studentů ČZU v denní formě studia (u studentů kombinované formy
není o mobility velký zájem vzhledem k pracovním povinnostem a ročně se
pohybuje v řádu několika studentů), což znamená, že v případě propojení
bakalářského a navazujícího magisterského studia (když podle podmínek
programu Erasmus může student/ka vyjet pouze jedenkrát za studium)
vyjíždí až 20% všech studentů denní formy studia.
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Vyjíždějící
a přijíždějící
studenti
v programu
Erasmus

Internacionalizace

4.3.

Zahraniční praxe
v rámci LLP
Ostatní programy
podporující
mobility

Internacionalizace

Rozvojové
programy MŠMT
a vlastní podpora
mobility fakultami
a ČZU

Hodnocení s tudia
v zahraničí
vyjíždějícími
studenty

Orientace pro
přijíždějící
studenty

Tabulka č. 12a v příloze neuvádí počet studentů, kteří z ČZU pobývali na
zahraničních mobilitách orientovaných na praxi a podporovaných v rámci
Lifelong Learning Programme. Jejich počet dosáhl 12 a zájem studentů se
postupně zvyšuje.

Z ostatních projektů je pro mobility využíván také program CEEPUS, v jehož rámci k nám přijíždí více studentů, než vyjíždí. Studenti ze zemí Visegrádské skupiny také využívají ke studiu na ČZU Visegrádský fond a někteří
studenti ze Slovenska i podporu podobnou našim Rozvojovým projektům
MŠMT, kterou poskytuje Slovensko.
Právě zmíněné Rozvojové projekty MŠMT představují z hlediska podpory
mobilit studentů významný nástroj. Celkem bylo s jejich pomocí vysláno 27
studentů a byli přijati 4 studenti ze zemí Třetího světa (dalších 45 studentů
bylo podporováno tzv. vládními stipendii). Velice důležité však je, že samy
fakulty (především Provozně ekonomické fakulta) hledají vlastní zdroje,
jak podpořit zahraniční studenty, kteří mají zájem na ČZU studovat v rámci
meziuniverzitních bilaterálních dohod (Provozně ekonomická fakulta podpořila 10 takových studentů a zároveň ze svých zdrojů podporuje 13 svých
studentů v zahraničí, Fakulta životního prostředí potom jednoho svého studenta podporuje ve studiu v zahraničí).
Pokud jde o vyjíždějící studenty, v průměru studovali v zahraničí 4,5 měsíce. Obecně platí, že studenti ČZU dávají jednoznačně přednost mobilitám
v západní Evropě a přetrvává malý zájem o mobility ve východní Evropě
(výjimkou bylo v roce 2009 částečně exotické Turecko). Při mobilitách preferují výuku v anglickém jazyce (nejlépe s rodilými mluvčím) Studenti po
návratu ze zahraničí kladně hodnotili především individuální přístup učitelů, zapojení výsledků výzkumu do výuky, individuální pomoc studentů – garantů po celou dobu studia, výborné vybavení učebními pomůckami, texty
a přístrojovou technikou. Ocenili možnost poznat nové formy studia, získat
nové přátele, seznámit se s lidmi z celého světa, rozšířit si obzor a naučit se
větší samostatnosti.

Pro přijíždějící studenty, z nichž 84 studují na ČZU dva semestry, je organizován oddělením mezinárodních vztahů tzv. Orientation Week (ČZU
nevyužívá tzv. Buddy System), který slouží k orientaci studentů v prostředí
ČZU, Prahy i celé ČR a usnadňuje jim tak adaptaci na nové podmínky.

Představení ČZU, Prahy i ČR
během tzv. Orientation Week
umožňuje přijíždějícím zahraničním studentům lepší zapojení se do studentského života na
ČZU i života v ČR
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Mobilita studentů a akademických
pracovníků podle jednotlivých zemí

Tabulka 12d podává přehled zemí s počty studentů, kteří do uvedených
zemí vyjeli studovat, a počty pracovníků, kteří byli do uvedených zemí vysláni (resp. z nich přijeli na ČZU). Celkem vyjeli do zahraničí 543 studenti
a přijelo 506 studentů ze zahraničí. Do zahraničí vyjelo 669 akademických
pracovníků a přijelo 556 akademických pracovníků ze zahraničí. Ve všech
kategoriích studentů a akademických pracovníků byl zaznamenán největší
počet oboustranných mobilit v rámci zemí EU a zemí přičleněných k EU. Zatímco u přijíždějících i vyjíždějících studentů byl zaznamenán nárůst oproti
roku 2009 (u přijíždějících výrazný přesahující 150), u počtu vyjíždějících
akademických pracovníků ČZU je patrný pokles (o cca 130). Naopak u počtu
přijíždějících akademických pracovníků je nárůst oproti roku 2008 o 148.

Celkové počty
vyjíždějících
a přijíždějících
pedagogů
a studentů

Nejvíce našich studentů (88) vyjelo do Španělska, Německa (48), Švédska
(40), Portugalska (38), Řecka (35), Belgie (34), Francie (34) a do Turecka
(33). Do ostatních zemí vyjelo méně než 30 studentů. Potvrzuje se tedy již
přiblížený trend upřednostňování mobilit ve směru k západní Evropě s nižším zastoupením studia v Evropě východní (výjimka Turecka je dána jeho
exotikou a nabídkou studia v této zemi právě v roce 2009 na základě nových
bilaterálních smluv).

Země podle počtu
výjezdů studentů

Ve sledovaném roce vycestovalo do zahraničí 669 akademických pracovníků. Z toho 114 na Slovensko, do Německa 88, do Rakouska 43, do Španělska 39, do Polska 29, do Francie 22. Další výjezdy se uskutečnily v nižších
číslech. Ukazuje se, že hlavní směr mobilit pedagogů je do okolních zemí.
Právě proto je podporován rozvoj různých regionálních sdružení, které
umocňují proces internacionalizace. V případě Slovenska je počet ovlivněn
vzájemnou spoluprací například při členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky.

Země podle počtu
vyjíždějících
pedagogů

Celkem přijelo 506 studentů ze zahraničí. Největší skupinu tvořili studenti ze Španělska (112), Francie (58), Turecka (37), Ruska (34), Portugalska
(32), Řecka (28), Německa (26), Polska (23) nebo Slovenska (23). Z přijíždějících studentů jsou pedagogy nejlépe hodnoceni studenti z Francie
a Německa, pokud se týká jejich přípravy a odpovědného přístupu k výuce.
Naopak studenti z Iberijského poloostrova mají někdy problémy přizpůsobit
se kulturním zvyklostem ve vysokoškolském vzdělávání v ČR (např. dřívější
začátek přednášek a cvičení).

Země podle počtu
přijíždějících
studentů

Celkem bylo přijato na naši univerzitě 556 akademických pracovníků.
Cílem jejich pobytu byly především konference, workshopy a semináře
pořádané ČZU (resp. jejími součástmi), pracovní cesty spojené s řešením
projektů a návštěvy zaměřené na naplňování bilaterálních smluv. Nejvíce

Přijíždějící
pedagogové
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Internacionalizace

4.4.

Internacionalizace

přijíždějících akademických pracovníků (135) bylo ze Slovenska (zde rovněž
platí již zmíněná okolnost členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky),
dále z Německa (46). Více než 30 akademických pracovníků přijelo z Polska,
Rakouska, Thajska (studijní pobyt univerzity z Phuketu) a Velké Británie.
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za rok

2009

5. Zajišťování kvality
činností realizovaných
na vysokých školách

Hlavní pozornost v oblasti zajišťování kvality byla stále věnována hodnocení pedagogického procesu. Velký důraz začal být kladen na kvalitní
administrativu spojenou s vědeckou a výzkumnou prací, a to vzhledem
k měnícímu se prostředí hodnocení výkonů v této sféře akademického života
univerzity. Podobně jako v roce 2008 bylo i v roce 2009 důsledně realizováno zajišťování kvality, které je spojeno s posláním samotné univerzity a týká
se profesionality a zkušeností jejích pracovníků, efektivity jejich řízení,
způsobů vnitřního rozhodování, struktur studijních osnov, přesnosti a integrity akademických a správních postupů, kvality vnitřní kultury (kultury
jednotlivých pracovišť), pevnosti a kvality vztahů mezi členy akademické
obce. Celková kvalita akademického prostředí na ČZU je určována vzájemným působení všech těchto prvků a procesy zajišťování kvality se rozumí
opatření k naplnění těchto aspektů.
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Strategie
a hlavní výsledky
zajišťování kvality
na ČZU

Hlavní oblasti
zajišťování kvality
na ČZU

Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách

Předchozí části této Výroční zprávy zmiňovaly řadu aktivit i výsledků dokumentujících kvalitu činností realizovaných na ČZU. Ta je na ČZU neustále
monitorována, a to prostřednictvím nástrojů, které budou detailněji přiblíženy v následujících kapitolách této sekce. Právě rozpracované systémy
hodnocení kvality různých aktivit na České zemědělské univerzitě v Praze
jsou předpokladem jejího úspěšného rozvoje, protože poskytují zpětnou
vazbu a umožňují modifikovat různá opaření a záměry. ČZU své systémy
neustále rozvíjí, a to zvláště díky podpoře z Rozvojových programů MŠMT,
když v roce 2009 probíhala rozsáhlá SWOT analýza v různých oblastech
činnosti (především v oblasti mezinárodních vztahů). Co je také důležité,
je rychlost zavádění opatření reagujících na zjištěné problémy. Proto například byl v roce 2009 realizován projekt směřující ke zefektivnění práce
oddělení mezinárodních vztahů Provozně ekonomické fakulty, které na
základě analýzy provedené externí firmou v roce 2008 vykazovalo některé
prvky méně efektivního výkonu své pracovní náplně. Opatření přijatá na
základě projektu z roku 2009 výrazně činnost tohoto oddělení zefektivnila
(např. e-komunikace se studenty, sumární a centralizované informace pro
vyjíždějící studenty) a jsou přenositelná i do činností dalších oddělení na
jiných součástích univerzity.

Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách

 ýchodiska
V
systému
hodnocení kvality
na ČZU
Úrovně vnitřní
evaluace na ČZU

Aktivity v oblasti
vnitřního
hodnocení kvality
na ČZU

5.1.

Systém hodnocení kvality vzdělávání na
ČZU – vnitřní a vnější hodnocení

Česká zemědělská univerzita v Praze využívá již zavedený a vyzkoušený systém evaluace kvality vzdělávání. Ten vychází z materiálu „Standards
and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Aera“
(SQA), který je respektován členskými univerzitami zapojenými v Euroleague for Life Sciences (ELLS). ČZU využívá jak vnitřní tak i vnější hodnocení
vzdělávacích aktivit.
Systém vnitřní evaluace probíhá na třech úrovních:
• První úroveň je řízená pedagogem, vyučujícím určitého předmětu v souladu s požadavky příslušné katedry. Nejčastějším použitým nástrojem
bývá dotazník a rozhovor. Výsledky jsou použity ke zlepšení vzdělávacího
procesu a jsou využívány k inovaci předmětu a k jeho analýze na úrovni
katedry v souvislosti s akreditovaným studijním oborem/programem.

• Druhá úroveň se týká fakult a institutů a využívá vhodných nástrojů
k posouzení vzdělávacích činností a naplňování cílů akreditovaných
studijních programů/oborů. Nástroje využívané fakultami/instituty
jsou různé (dotazníky, skupinové rozhovory, pracovní skupiny, SWOT
analýzy a další). Zjištěné výsledky vedou k úpravám studijních oborů směřujícím k reakreditaci i k přípravě nových studijních oborů.

• Třetí úroveň vychází z evaluace řízené vedením univerzity. Koncepce
využívá takových nástrojů, které respektují směrnice SQA a umožňuje
tak mezinárodní srovnání. Metodickým řízení a realizací byl v rámci
ČZU pověřen Institut vzdělávání a poradenství.

Celkově lze rozlišit v oblasti hodnocení kvality vzdělávání následující aktivity:
• Jednotný systém „Evaluace výuky na ČZU v Praze“ zjišťuje, analyzuje
a porovnává názory studentů a pedagogů na výuku a podmínky výuky
na všech součástech univerzity (na fakultách i institutech) u vzorku
náhodně vybraných pedagogů i studentů. Šetření je prováděno přímo
ve výukové činnosti. Základními nástroji jsou dotazníky pro studenty a pro pedagogy zadávané pravidelně každý semestr a následuje
analýza a interpretace dat získaných tímto šetřením. Výsledky jsou
projednávány na kolegiu rektora a následně jsou souborná zpráva
a dílčí zprávy předány děkanům/ředitelům příslušných útvarů a proděkanům. Způsob využití výsledků této úrovně je v pravomoci děkanů
a proděkanů fakult/institutů.

108

Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách

• Jednotný systém celkové vnitřní evaluace, který organizovalo v roce 2009
vedení ČZU zahrnoval také vědu a výzkum (využití softwarové aplikace
CV, do které se zaznamenávají a následně kvantifikují výstupy a aktivity pedagogů a studentů doktorského studia v oblasti vědy a výzkumu),
zahraniční aktivity a další specifické činnosti sledovaných pracovišť.
Metodika ve svých výsledcích umožnila objektivní porovnání jednotlivých činností a projednané závěry vyústily v opatření buď doporučená
či závazná. Systém umožnil vzájemnou výměnu zkušeností mezi akademickými pracovníky zahrnutými do hodnotitelského týmu a možnost
zlepšení aktivit na základě formulovaných doporučení. Na výsledky této
evaluace by měla navazovat externí mezinárodní evaluace, jejíž přípravy započnou v roce 2010 tak, aby mohla být realizována v roce 2011.

• Anketa absolventů, kteří mají možnost prostřednictví e-komunikace
vyjádřit své názory na úroveň odborné přípravy, kvalitu výuky a i kvalitu pedagogů, průběh studia, zajištění podmínek studia i k dalším
oblastem studia včetně profesní uplatnitelnosti. Univerzita má již výsledky v dlouhé časové řadě a jsou využívány především vedením univerzity i fakult/institutů pro zlepšení pedagogické činnosti univerzity.
• Studentský portál, na kterém studenti vyplňují elektronické formuláře
hodnotící předměty, které absolvují. Elektronické hodnocení bylo ve
větší míře poprvé využito na fakultách a institutech ČZU právě v roce
2009. Tyto výsledky jsou online k dispozici proděkanům a prorektorovi pro pedagogickou činnost. Informace od absolventů jsou přínosné především z důvodu určitého nadhledu absolventa, kdy dokáže při
zpětném pohledu na dobu studia lépe popsat kladné i problematické
stránky pobytu na fakultě/institutu.

Za systém vnější evaluace je možno pro rok 2009 považovat vyjádření
a hodnocení akreditační komise MŠMT, která posuzuje např. žádosti o reakreditaci stávajících studijních programů a akreditaci nových studijních
programů, případně hodnocení utvořená samotným MŠMT. Univerzita využívá i vyžádanou externí evaluaci zahraničními experty, ale ta v roce 2009
nebyla realizována.
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Formy vnějšího
hodnocení ČZU
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Složky systému
vnitřní evaluace

5.2.

Vnitřní hodnocení

Hlavní součásti a nástroje systému vnitřního hodnocení již byly představeny v předchozí kapitole 5.1. Vzhledem k počtu úrovní se jedná o třísložkový vzájemně propojený systém:

• První složka představuje úroveň „předmět - katedra“ a realizují ji především vyučující. Jako kriteria slouží didaktická účinnost vzdělávacího procesu ve vazbě na studijní výsledky předmětů zajišťovaných
katedrou, inovace obsahu vzdělávání v příslušné disciplině a ve vztahu k analýze studijních výsledků. Na poradách kateder se diskutuje o případných nutných změnách ve vyučovaných předmětech. Na
této úrovni vznikají návrhy pro inovaci obsahu, rozsahu, ukončování
předmětu apod., které jsou využívány na druhé úrovni hodnocení.
• Druhá složka představuje úroveň „studijní program - jeho realizace“.
Toto hodnocení je prováděno za koordinace vedeními fakult/institutů v součinnosti s vedením příslušných kateder pomocí základních
evaluačních nástrojů, tj. hospitací a pohovorů s pedagogy i zaměstnanci a hodnocením výsledků z první úrovně. Používané evaluační
nástroje slouží k posouzení kriterií zaměřené na kvalitu vzdělávacího procesu, podmínky výuky, úroveň služeb pro studenty atp., a následně jsou využity k opatřením zlepšujícím analyzované oblasti.
• Třetí složka představuje úroveň „kvalita vzdělávacího procesu v komparaci s ostatními součástmi ČZU“, je koordinována vedením ČZU
a toto hodnocení je prováděno celoplošně na celé univerzitě Institutem vzdělávání a poradenství.

Dobrovolné
zapojení s tudentů
do hodnocení
kvality
Vnitřní akreditace
a vnitřní evaluace
na ČZU

I přes propracovaný systém vnitřního hodnocení se stále ještě nedaří plně
zapojit studenty do dobrovolných dotazníkových šetření kvality jednotlivých
činností na ČZU tak, aby existovala validní a reliabilní data oproti údajům
zjišťovaným soukromými agenturami, které mají pochybnou vypovídací
schopnost, ale jsou prezentovány v hromadných sdělovacích prostředcích
jako názory studentů na kvalitu výuky na konkrétních vysokých školách.

Jak již bylo několikrát zmíněno, v roce 2009 proběhala na ČZU vnitřní
akreditace studijních oborů. V jejím rámci došlo k vyhodnocení a úpravám
obsahu, rozsahu a organizace kurikula v souladu se současnými požadavky
Boloňského procesu. Na této vnitřní akreditaci se podílely všechny fakulty
a instituty. V závěrečné etapě projektu byly připraveny materiály pro externí mezinárodní evaluaci, přípravy které budou zahájeny v roce 2010. Dále
v roce 2009 proběhla na ČZU v Praze vnitřní evaluace, která byla v souladu
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Hodnocení kvality studijních programů a oborů
je předpokladem jejich
stability a zároveň flexibilní modifikace reagující na
společenské potřeby.
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s Dlouhodobým záměrem 2006-2010, podle něhož se provádí na univerzitě vnitřní evaluace každé tři roky. Vnitřní evaluace byla zahájena již v roce
2008, kdy byly připraveny základní materiály a dokumenty, vlastní proces
hodnocení v evaluačních komisích, diskusích, přednesení závěrů a formulace
závazných a doporučených opatření probíhal v průběhu roku 2009. Vnitřní
evaluace se odrazila i na přípravě voleb nových akademických funkcionářů,
které proběhly v podzimních měsících 2009.

Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách

Mezinárodní
hodnocení v rámci
ELLS

Akreditace jako
forma vnějšího
hodnocení

5.3.

Vnější hodnocení, včetně mezinárodního
hodnocení

S výjimkou standardních akreditačních a reakreditačních řízení prováděných Akreditační komisí se v roce 2009 neuskutečnily žádné jiné typy vnějšího ani mezinárodního hodnocení ČZU s výjimkou hodnocení prováděného
v rámci Euroleague for Life Sciences (ELLS). To se v roce 2009 týkalo posouzení zavádění tzv. learning outcomes na jednotlivých partnerských univerzitách sdružených v rámci ELLS a bylo provedeno na společném setkání za
účasti rektorů participujících univerzit na univerzitě Stuttgart-Hohenheim.
Zároveň na tomto setkání byla posuzována úroveň letních škol nabízených
tímto konsorciem. Letní školy organizované ČZU byly hodnoceny vysoce
pozitivně.
Z pohledu akreditačních řízení, které je možno považovat za určitou formu vnitřní evaluace, byla u stávajících studijních programů rozšířena akreditace o 21 oborů. Nové programy byly akreditovány především v anglickém
jazyce. Prodloužení akreditace a reakreditace se týkaly celkem 27 studijních
programů a v nich 41 oborů.
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Údaje o finanční kontrole

Útvar interního auditu, který na České zemědělské univerzitě v Praze plní
funkci vnitřního kontrolního systému, vykonal v roce 2009 celkem 10 interních auditů, jejichž výsledky byly projednávány ve vedení univerzity. Audity
proběhly s následujícím zaměřením:

Vnitřní kontrolní
systém, jeho
udržování
a efektivnost

Konkrétně se jednalo o tyto interní audity:
• Pronajímání nebytových prostor a platební disciplína nájemců
• Zadávání veřejných zakázek
• Kontrolní šetření – vedení knih jízd a příkazů k jízdě na fakultách a součástech (dopis rektora č.j.: 10/Re/09 ze dne 27. 1. 2009)
• Kontrolní šetření – plnění „Příkazu rektora č. 115 o označení služebních
vozidel ČZU logem“ (dopis rektora č.j.: 10/Re/09 ze dne 27. 1. 2009)
• Použití veřejných prostředků včetně výnosů v ITS, IVP a SIC
• Další vnitřní předpisy ČZU a ostatní interní organizační normy ČZU
– přesun z roku 2008 (dopis rektora č.j.: 85/Re/2008 ze dne 3. 11.
2008)
• Použití veřejných prostředků včetně výnosů na FLD a FŽP
• Interní audit vyžádaný MŽP – čerpání dotace na projekt výzkumu a vývoje na FAPPZ KAVR (řešitel prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.)
• Použití veřejných prostředků včetně výnosů na KTV
• Prověření správnosti údajů předávaných mzdovou účtárnou Pražské
správě sociálního zabezpečení pro stanovení nároků na dávky a jejich
výplatu dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (na návrh ÚIA)

Náplň konkrétních
auditů

•
•
•
•
•

1 audit finanční,
1 audit systémů,
3 audity výkonu,
3 audity souladu,
2 audity ostatní (kontrolní šetření).
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Vnější kontroly

Žádné korupční
jednání na ČZU

V roce 2009 byly na ČZU provedeny veřejnosprávní kontroly externími
kontrolními orgány:

• Grantová agentura ČR; předmět finančních kontrol – veřejná finanční
podpora poskytnutá Grantovou agenturou ČR na realizaci grantových
projektů. Pouze v případě projektu registrační číslo 402/06/1100
„Systémy účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje a jejich aplikace na mikroekonomické úrovni“ bylo zjištěno neoprávněné čerpání
prostředků ČZU ve výši 7 400,- Kč. V protokolu o výsledku finanční
kontroly ze dne 9. 4. 2009 byl předepsán odvod do státního rozpočtu
za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 400,- Kč.
• Pražská správa sociálního zabezpečení; předmět kontroly – pojistné
a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění.
V protokolu o kontrole ze dne 10. 4. 2009 nejsou uvedeny závažné
nedostatky.

Vedení univerzity se v roce 2009 nesetkalo s korupčním jednáním osob
zaměstnaných na České zemědělské univerzitě v Praze a ani se nesetkalo
s podezřením směřujícím ke korupčním jednání. Kontrolu smluvních vztahů provádí právní oddělení.
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Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo
školy

Hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo ČZU v tzv. konzultačních
střediscích je plně integrováno do hodnotících systémů přiblížených v předchozích kapitolách (především do systému vnitřního hodnocení popsaného
v kapitole 5.1 a 5.2), které platí pro předměty a programy v sídle fakulty.
Především se jedná o on-line dotazníkové šetření a anketu mezi absolventy,
která je doplněna pravidelnými průzkumy mezi studenty. V konzultačních
střediscích také někteří vyučující využívají dotazníky, týkající se jejich předmětů, implementované do prostředí e-learningového LMS Moodle. Obecným
problémem je opět motivace studentů k vyplnění hodnotících dotazníků.
Lepší situace je z tohoto pohledu u absolventů. Vedení ČZU v součinnosti
s vedeními fakult rovněž pravidelně analyzuje podmínky zajištění výuky
v jednotlivých střediscích. Podklady z hodnocení konzultačních středisek
slouží k inovacím výuky a zatraktivnění předmětů pro studenty. Zároveň je
zde zpětná vazba pro hodnocení pedagogické činnosti. Vedení fakult pořádají pravidelné porady s představiteli konzultačních středisek, na nichž jsou
diskutovány aktuální záležitosti i dlouhodobé strategické výhledy (např.
zavádění Univerzity 3. věku do středisek mimo areál ČZU na Suchdole).
V roce 2009 byla střediska celé ČZU zapojena do dotazníkového šetření
MŠMT, které zjišťovalo podmínky výuky na pobočkách vysokých škol mimo
jejich sídlo. Výsledky zatím nejsou známy.

Zvláštní typ hodnocení se týká analýzy činnosti Polytechnického institutu v Angole (střední škola – výstup z rozvojového projektu) a poradenského
centra v Moldávii. Toto hodnocení provádí Institut tropů a subtropů. Nejedná se o vlastní hodnocení, tak jak je prováděno v konzultačních střediscích,
ale o pravidelné monitorování dopadů realizovaných projektů v zahraničí,
které byly spojeny s rozvojem tamní vzdělanosti v oblasti zemědělství (příp.
s rozvojem poradenských služeb).
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Hodnocení
činností v tzv.
konzultačních
střediscích

Šetření prováděné
MŠMT
Hodnocení
projektů rozvojové
pomoci ČR
v zahraničí
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5.5.

za rok

2009

6. Rozvoj vysoké školy

Kvalitní pracovníci
– předpoklad
kvalitních projektů
rozvoje

Rozvoj vysoké školy

Předchozí kapitoly poukazovaly na řadu aspektů rozvoje České zemědělské univerzity v Praze. Tato kapitola bude v sumární podobě přibližovat hlavní zdroje zmíněného rozvoje. I když se budou soustředit na zdroje
materiální spojené s účastí v různých programech, nelze zapomenout ani
na zdroje, které mají nehmatatelnou povahu. Ty jsou spojeny především
s kvalitou členů akademické obce, ostatních zaměstnanců a samozřejmě
studentů. Díky jejich schopnostem, zkušenostem, umění spolupracovat se
dařilo připravovat různé projekty a jejich prostřednictvím se ucházet o finanční podporu nutnou k rozvoji univerzity. Jinými slovy, v následujících
kapitolách zmíněné projekty by nebylo možno realizovat bez kvalitních lidí,
kteří je připravili a následně i implementovali.
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Využití FRVŠ
a srovnání s rokem
2009

Rozvoj vysoké školy

Projekty FRVŠ na
Fakultě životního
prostředí

Projekty FRVŠ na
Technické fakultě

Projekty FRVŠ
na Provozně
ekonomické
fakultě

6.1.

Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol

Projekty FRVŠ byly i v roce 2009 významným příspěvkem ke zvyšování
kvality výuky na fakultách/institutech, kde v minulosti chyběly finanční
prostředky na zakoupení přístrojového vybavení pro praktickou výuku
studentů a rovněž pro nově vzniklé obory, které mají specifické nároky. Jak
ukazuje tabulka č. 13 v příloze, bylo na ČZU realizováno celkem 38 projektů
podporovaných Fondem rozvoje vysokých škol částkou přesahující 13 milionů Kč. Přestože výsledná částka byla o 2,8 milionu nižší než v roce, bylo
celkem realizováno o 17 projektů více.
Při detailizaci na jednotlivé fakulty potom Fakulta životního prostředí
řešila celkem 5 projektů FRVŠ, z jejichž prostředků se podařilo vybavit
učebny a zkvalitnit zaváděné, resp. stávající předměty. Přidělené projekty
v tématickém okruhu A pomohly jednak modernizovat a rozšířit stávající
počítačovou učebnu včetně základního a specializovaného softwarového
vybavení ve spojení s výukou obecné informatiky a věd vodního hospodářství, a jednak nakoupit přijímače GNSS a začlenit je do výuky. Jeden projekt
z tématického okruhu F1 sloužil k zavedení nového předmětu „Techniky
editace prostorových dat“ a druhý ze stejného okruhu k modernizaci praktických cvičení z hydrologie. Jediný projekt z tématického okruhu G6 byl
zaměřen na aplikaci modelové kauzy hodnocení pohody obyvatel ve vztahu
ke krajinotvorným expertízám.

Na Technické fakultě byly financovány 3 projekty v tématickém okruhu
F. Projekty se týkaly inovace 3 předmětů. Hlavní přínos projektů spočíval
v rozvoji a implementaci nového pojetí výuky založeném na aktualizaci osnovy a obsahu seminářů a realizaci nástrojů projektového řízení s využitím
současných možností informačních technologií. Problematika týkající se
projektového řízení doposud na Technické fakultě citelně chyběla. V dalším
projektu se jednalo o rozšíření obsahu předmětu v oblasti standardizovaných systémů řízení jakosti, které jsou dnes v praxi již běžně aplikovány
a absolventi fakulty jsou s těmito systémy v praktickém odborném životě
konfrontováni. Dostupné studijní materiály byly převedeny do e-learningové platformy LMS Moodle, čímž byla významně zlepšena srozumitelnost
a názornost výkladu. Inovace předmětu Matematika I se zaměřila jak na
obsahovou náplň předmětu, tak na způsob výuky. V rámci řešení projektu
byly vyvinuty některé softwarové aplikace určené pro podporu výuky a názornou demonstraci postupů řešení některých konkrétních úloh.
Na Provozně ekonomické fakultě byl financován jeden projekt v kategorii A a 4 v kategorii F. Projekty FRVŠ obecně napomáhaly fakultě v inovaci
studijních opor jednotlivých předmětů a rovněž v rozvoji přístrojového
a softwarového zajištění studijních programů. Při závěrečném hodnocení
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Tři projekty v kategorii F řešené na Fakultě lesnické a dřevařské byly zaměřené na inovaci předmětů a tvorbu multimediálních studijních materiálů.
Výsledky projektů přispěly ke zkvalitnění výuky odborných předmětů. Konkrétně se jedná o oblast myslivosti a inovaci předmětu „Úvod do myslivosti“.
Dále to byl studijní materiál pro individuální výuku dendrometrie v digitální
formě – pomocí multimediálního výukového CD. Neméně významným přínosem pro výuku byl projekt zaměřený na určování dřevin podle letorostů,
výsledkem kterého je multimediální skriptum.

Projekty FRVŠ na
Fakultě lesnické
a dřevařské

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů řešila 2 projekty
v kategorii A, kde projekty sloužily na nákup přístrojového vybavení pro
praktická cvičení v některých nově zavedených studijních oborech. Dalších
8 projektů v kategorii F významně přispělo ke zkvalitnění výuky formou
přípravy multimediálních studijních materiálů – v podobě CD a skript. Kromě pedagogů se na této činnosti podíleli také studenti formou 7 projektů
v kategorii G.

Projekty FRVŠ
na Fakultě
agrobiologie,
potravinových
a přírodních zdrojů

Modernizace Centra pedagogicko-psychologického poradenství byla
zaměřena na dostupnost, komplexnost a kvalitu expertních vzdělávacích,
koordinačních a podpůrných aktivit Institutu vzdělávání a poradenství ČZU,
které procházejí průřezově celou univerzitou. Projekt byl řešen v kategorii C.
Prvním postupovým krokem řešení projektu byla příprava Centra pedagogicko-psychologického poradenství. Dále byl nasazen příslušný diagnostický software do běžné výuky psychologických disciplín, zejména předmětu
Psychologie pro učitele. Využití diagnostického software bylo zakomponováno do příprav na vyučování a sylabů pedagogů vyučujících psychologii
a aplikované psychologické předměty na řešitelském pracovišti.

Projekty FRVŠ
na Institutu
vzdělávání
a poradenství

Projekt kategorie A „Laboratoř vlastností biomasy a jejich produktů“
řešený na Institutu tropů a subtropů významně posílil a rozšířil možnost
vedení kvalitní výuky na této součásti univerzity. Zřízení laboratoře současně prokázalo možnosti spolupráce mezi Institutem a fakultami ČZU v Praze.
Předmětná laboratoř je zřízena v budově Technické fakulty. V rámci řešení
dalšího projektu (v kategorii F) byl splněn cíl – vytvořit specifický digitální
Atlas parazitů. Je přístupný všem dalším zájemcům (tuzemské i zahraniční
instituce, veřejnost).
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Projekty FRVŠ na
Institutu tropů
a subtropů

Rozvoj vysoké školy

bylo patrné, že řešitelé mají zájem i nadále usilovat o inovaci svých předmětů, a potěšitelné bylo, že své výsledky nabízeli a již i konzultovali s dalšími
zájemci. Nejvíce inovací bylo provedeno v psychologicky orientovaných
předmětech. Také ekonomicko matematické metody doznaly výrazného
zlepšení, pokud jde o usnadnění jejich výuky pro studenty. Klíčovým zde
byl rozvoj pokročilých forem e-learningu propojujících běžné pomůcky
s interaktivními videozáznamy vedoucími studenty k lepšímu pochopení
probírané látky a s rozvojem testování studentů. Jeden projekt byl zaměřený na podporu studia znevýhodněných studentů. Fakulta tedy již nyní může
poskytovat pomůcky pro studenty s různými formami postižení tak, aby se
mohli bez problémů účastnit výukového procesu.

6.2.

Rozvoj vysoké školy

Situace Prahy
a ČZU při možnostech získávat
prostředky ze
Strukturálních
fondů EU

Projekty ze
Strukturálních
fondů EU na
Provozně
ekonomické
fakultě

Zapojení do programů financovaných ze
Strukturálních fondů EU

Obecné podmínky, které zásadním způsobem ovlivňují možnosti ČZU (ale
i ostatních pražských univerzit) participovat na programech financovaných
ze strukturálních fondů EU, jsou stanoveny pravidly politiky hospodářské
a sociální soudržnosti EU ve Strategických obecných zásadách Společenství
pro soudržnost. Region NUTS 2 Praha spadá jako jediný v ČR do Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (se 2 operačními programy
s celkovou alokací zdrojů z EU ve výši cca 370 milionů EUR), zatímco ostatních 7 regionů působí v rámci Cíle Konvergence, pro nějž existuje celkem
10 programů (Regionální operační programy jsou započteny 1x a ne 7x za
každý region NUTS 2 zvlášť, podobně jako jsou jedenkrát /a ne 5x za každý
region NUTS 3 zvlášť/ započteny Operační programy příhraničí spolupráce)
s celkovou alokací zdrojů z EU přes 26 miliard EUR. I to je jeden z důvodů,
proč ČZU nemá příliš mnoho projektů realizovaných s podporou strukturálních fondů EU. I přesto však již pro rok 2010 už byly získány další projekty
(např. OP Praha Adaptabilita) a jiné byly připraveny a podány (i v rámci
jiných než „pražských“ operačních programů, protože budou realizovány
mimo Prahu).

Provozně ekonomická fakulta byla v roce 2009 řešitelem 1 projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a 1 projektu Operačního programu Praha-Adaptabilita. Posledně uvedený projekt obsahově
zapadá do strategie rozvoje profesního poradenství na fakultě a byl zahájen
1. 1. 2009. Je plánován na 30 měsíců, tzn. do 30. 6. 2011. Po skončení financování z prostředků EU a ČR bude projekt pokračovat v rámci komplexního
systému profesního poradenství na Provozně ekonomické fakultě. V průběhu roku 2009 byl dokončen internetový portál http://kapo.pef.czu.cz a bylo
zahájeno jeho naplňování jednotlivými akcemi. Strukturální fondy poskytují
dobrou příležitost pro rozšíření zdrojové základny fakulty především směrem k oblastem poradenství, vzdělávání zaměstnanců, nabídky rekvalifikace
absolventů a celoživotnímu vzdělávání (učení).
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Zapojení do Rozvojových programů pro
VVŠ v roce 2009

Rozvojové programy MŠMT tvoří významnou část zabezpečující strategický rozvoj ČZU. Na ČZU v Praze bylo v roce 2009 řešeno celkem 26 projektů
podporovaných z Rozvojových programů MŠMT ČR. Při porovnání s předchozím rokem je i v této oblasti patrný trend, který se již vyskytl u projektů
FRVŠ, tedy nárůst projektů (u Rozvojových programů o 8) při nižší finanční
podpoře (u Rozvojových programů pokles o cca 4,5 milionu Kč). Tato situace
svědčí o zvýšené intenzitě v rozvoji univerzity.

Projekty rozvojových programů
MŠMT na ČZU

Dále byl s pomocí Rozvojových programů implementován systém elektronické peněženky, rozvíjen Integrační řídící bezpečnostní systém a systém
CCTV (instalace IP kamer). V neposlední řadě byl také aktualizován Generel
univerzity, jakožto územně plánovací podklad ve smyslu zákona č. 50/1976
Sb. (stavební zákon) § 3 odst. 2b.

Využití Rozvojových programů
pro zkvalitnění
elektronických
systémů a Generel
univerzity

Jiná oblast podpory Rozvojových programů byla zaměřena na regionální
růst Univerzit 3. věku v ČR. Zde bylo především rozvíjeno institucionální zabezpečení této formy vzdělávání a podporovány formy transferu University
3. věku do obcí mimo ČZU (výuka v roce 2009 probíhala virtuální formou
v zařízeních pro seniory ve 20 obcích mimo ČZU). Celkově došlo k rozšíření

Využití Rozvojových programů
pro zkvalitnění
činností Univerzity
3. věku

V rámci Rozvojových programů byla především zakoupena řada přístrojů
nutných pro výuku (např. přenosný multianalyzátor, výukové moduly průmyslové kamery, programovatelné zdroje a moduly osciloskopů, senzory
pro měření a regulaci, laboratorní rotorový odporník, výuková stavebnice
s komunikací a diagnostikou, dynamometr pro měření řezných sil, systém
sběru dat pro měření náběhu tlaku vozidel, satelitní snímač GPS pro měření
rychlostí a dráhy, systém sběru dat pro statická a dynamická měření vozidel,
systém diagnostiky brzdové soustavy, videoskopický systém se základním
příslušenstvím, analytická laserová měřicí souprava, inkubátory, mikroskopy, binokuláry, sterilizátor, germicidní lampy, centrifuga s příslušenstvím,
kompletní lékařský diagnostický nebo trhačka pro testování materiálů).

Dále Rozvojové programy podporovaly restrukturalizaci studijních programů a jejich inovace. V rámci tohoto programu byla realizována vnitřní
akreditace a vnitřní evaluace studijních oborů na ČZU v Praze, které byly detailně přiblíženy v kapitole 5.2. Jiným pedagogicky orientovaným projektem
podporovaným z Rozvojových programů MŠMT bylo „Vzdělávání pedagogů
a poradenství pro učitele“, jehož hlavním výstupem v pedagogické oblasti
byla realizace dvou běhů kurzů, dále pracovní materiál „Návrh struktury
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ČZU v Praze” a metodické
materiály, které navazují na učební text „Kapitoly z vysokoškolské pedagogiky”.
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6.3.

Využití
Rozvojových
programů
pro podporou
talentovaných
studentů

Rozvoj vysoké školy

Využití
Rozvojových
programů pro
podporu silných
stránek a eliminaci
slabých s tránek
(Centrum
projektů. Centrum
raportingu,
zkvalitňování
manažerských
znalostí,
e-learningová
výuka a
video-výuka,
softwarové
vybavení, účinnost
www stránek)

nabídky a inovaci kurzů a k přípravě nových multimediálních pomůcek. Další projekt integroval rozvoj Univerzity třetího věku (U3V) na dvou fakultách
(Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakultě životního
prostředí) a na Institutu vzdělávání a poradenství.
Rozvojové programy byly také využity k podpoře talentovaných studentů
a absolventů bezprostředně po ukončení studia, jak již detailně přiblížila
kapitola 3.4. Výsledky pilotního projektu na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, odkud se průběžně výsledky postupně uplatňovaly i na jiných fakultách a institutech při respektování jejich specifických
podmínek, byly také zaváděny do vnitřních předpisů, tak aby jejich platnost
vstoupila do organizace studia počínaje akademickým rokem 2010/2011.

Důležitým bylo také využití Rozvojových programů pro podporu silných stránek a eliminaci slabých stránek zjištěných na základě SWOT
analýzy. V návaznosti na rozbor existující situace a definování potřeb ČZU
byl na ČZU vypracován komplexní projekt Centra projektů, jako pracoviště
s komplexní působností (nejen zaměřeného na 7. Rámcový program EU),
zajišťující organizaci a podporu řešení u všech projektů: českých i zahraničních. Místo „Centra zahraničních projektů“ bylo v projektu realizováno
„Centrum projektů“, jehož náplň činnosti je komplexnější a pro univerzitu
výhodnější. Toto centrum už v roce 2009 poskytovalo řešitelům a) možnost
prezentace řešených, resp. vyřešených projektů v rámci diseminace výsledků projektů, b) možnost on-line komunikace členů konsorcií, c) bezpečné
ukládání dokumentů a dat. Byly vytvořeny heterogenní pracovní týmy
napříč fakultami pro řešení projektů a Centrum zahájilo práci na několika
projektech, sloužící pro primární testování systému. Vedle Centra projektů
byl také institucionalizován na ČZU centrum reportingu. Projektově byl připraven vznik pracoviště s celouniverzitní působností, které by zajišťovalo
profesionální reporting v rámci postupného budování Centra reportingu. To
se v roce 2009 soustředilo na studium a analýzu organizace obdobných již
fungujících center. Na podkladě zkušeností z jiných prostředí a s ohledem
na místní specifika bylo navrženo řešení organizace Centra pro ČZU. V rámci dalšího projektu v této oblasti byly zkvalitňovány manažerské znalosti
a dovednosti řídících pracovníků Institutu tropů a subtropů. Byla provedena detailní analýza studijních programů a došlo k úplné inovaci magisterských studijních oborů, které byly předloženy k akreditaci v angličtině. Pro
studenty ze zemí třetího světa bylo zkvalitněno poradenství s ohledem na
jejich specifické potřeby při studiu na ČZU. Využitím rozvojového projektu
se zlepšilo technické vybavení institutu a zlepšila se implementace e-learningové platformy Moodle. Na Provozně ekonomické fakultě byla řešena
podpora plošného zavádění e-learningových studijních opor v kombinované formě studia. V projektu byly připravovány e-learningové multimediální
studijní materiály implementované v prostředí systému Moodle, který svojí
architekturou zajišťuje vysokou flexibilitu a přenositelnost takto připravených modulů. Projekt byl určen i na přípravu a realizaci kurzů pro pedagogy
a techniky, kteří se podílejí na výuce v konzultačních střediscích. Testovací
formou již probíhaly první přednášky ze sídla ČZU do tzv. konzultačních
středisek mimo Prahu jako on-line videokonference. S cílem doplnit získané
teoretické znalosti a dovednosti s jejich praktickou aplikací na aktuálním
software byl realizován další projekt v oblasti eliminace slabých stránek
124

S pomocí Rozvojových programů MŠMT byla také řešena příprava standardů vybraných programů pro tvorbu Národní soustavy kvalifikací. Na
všech fakultách a institutech byly provedeny standardní hodnotící procedury podle metodiky aplikace Dublinských deskriptorů (DD), která byla upravena podle dokumentů a instrukcí NÚOV a doporučení projektu MŠMT: programy a obory byly hodnoceny a popsány z hlediska výstupů ze vzdělávání
na úrovni znalostí, dovedností a tří kompetencí. V první fázi byly pomocí
deskriptorů popsány programy a obory: celkem bylo vytvořeno 124 popisů
pro úrovně Bc., Mgr., Ph.D. studijních programů a 280 popisů pro úrovně Bc.,
Mgr., Ph.D. studijních oborů, v českém i anglickém jazyce. Deskripce je k dispozici na webových stránkách a slouží i jako součást materiálů pro speciální
webovou aplikaci ECTS Label.

Projekt podporující habilitační a profesorské řízení na fakultách a institutech ČZU usiloval o vytvoření podmínek pro zvyšování odborné a pedagogické úrovně umožňující akademickým pracovníkům ucházet se úspěšně
o jmenování docentem nebo profesorem. Finanční prostředky byly poskytnuty pracovníkům, kteří podali návrh na zahájení řízení ke jmenování docentem a do konce roku 2009 byla předložena habilitační práce. Finanční
prostředky byly čerpány na poskytnutí tvůrčího volna. Dotace na jednoho
pracovníka byla 150 000 Kč. Odvody na sociální a zdravotní pojištění hradila
univerzita z vlastních zdrojů. Formou konkurzu byli vybráni 4 pracovníci.
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univerzity. Při výběru příslušného aplikačního softwaru byla sledována
jeho kvalita software a také jeho co nejširší dopad na cílovou skupinu studentů. Proto byly preferovány licence, které umožňují zároveň instalaci na
osobní počítače (notebooky) studentů. Vybrán a zakoupen byl statistický
balík SPSS, modelovací nástroj pro dynamickou simulaci Vensim PLE+ 5.9,
střihový software Apple FinalCut a grafický program Adobe PhotoShop. Po
instalaci vybraného SW a proškolení učitelů se začalo s pilotní výukou, která byla realizována již v průběhu zimního semestru 2009/2010. Studenti
jsou rovněž motivování k využívání programů při zpracování semestrálních
a především kvalifikačních prací. Další projekt řešený na Provozně ekonomické fakultě zahájil přestavbu webových stránek určených pro zahraniční
studenty a zahraniční návštěvníky těchto stránek. V souvislosti s řešením
prvních tří cílů byla sestavena “Redakční rada elektronických prezentací.”
V radě pracovali zástupci ze všech fakult. Redakční rada přijímala náměty
a připomínky k obsahu a formě elektronických prezentací. Pro tvorbu nových
stránek byli jmenováni “webmasteři” prezentačních webů a na jednotlivých
fakultách začali upravovat web po obsahové stránce na základě došlých
požadavků. Při přechodu na nové webové stránky se kompatibilní rubriky
naplnily informacemi ze stávajících stránek. Při této příležitosti webmasteři
spolupracovali se všemi zástupci fakult a institutů, kontrolovali správnost
a aktuálnost zveřejněných informací – jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Bylo definováno 10 dílčích zadání, které byly postupně zaváděny. Během
řešení se však ukázalo, že bude nutná spolupráce s externí firmou, která má
zkušenosti při oslovení populace mimo ČR.
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Jeden projekt byl zaměřen na podporu vzdělávání zdravotně znevýhodněných studentů ČZU při zvyšování jejich práceschopnosti, soběstačnosti
a konkurenceschopnosti. Pomoc této skupině studentů na ČZU se zabezpečuje zajišťováním speciálních potřeb studentů s postižením, a to zejména
v oblasti speciální komunikace a poruch učení, při odstraňování architektonických bariér a zajišťování studijní asistence. V roce 2009 byly zahájeny
práce na tvorbě vzorového modelu chráněného pracovního místa pro osoby
s různými druhy zdravotního postižení. Detailněji jsou aktivity spojené
s popisovaným projektem přiblíženy v kapitole 3.3.
Další z projektů, které byly řešeny v rámci Rozvojových programů MŠMT,
se soustředil na praxe studentů ČZU se zaměřením na školní statek univerzity. S jeho pomocí byl zpracován nový katalog podniků pro praxe studentů
na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Fakultě lesnické a dřevařské a na Technické fakultě. Dle SWOT analýzy byly zapracovány
připomínky studentů do harmonogramů praxí a studijních programů jednotlivých fakult na ŠZP Lány a ŠLP Kostelec nad Černými lesy. Byly vytvořeny předpoklady pro praxe studentů ITS na ŠZP Lány – chov antilop. Byl
zpracován informační materiál o školních podnicích určený především pro
potenciální zájemce o studium na ČZU v Praze. Na středisku Červený Újezd
byla provedena modernizace učebny pro praktickou výuku s rozšířením na
20 míst. Ubytovací prostory pro studenty na ŠLP Kostelec byly vybaveny
nezbytnými doplňky. Dále byly pořízeny lůžkoviny na středisko Chloumek
(ŠZP Lány). Učebna na středisku Chloumek byla vybavena nezbytnou technikou: byl pořízen monitor LCD a notebook. Dále byl zakoupen fotoaparát
pro přípravu výukového materiálu z technologie pěstování vinné révy a výroby vína.

ČZU také koordinovala jeden Centralizovaný rozvojový projekt. Ten se
týkal Společného vzdělávacího střediska pražských univerzit ve Vietnamu
(„Prague Tech“ = ČVUT, ČZU, VŠCHT). V roce 2009 do něj byli vysláni dva
zástupci z ČZU, kteří vyučovali český jazyk a podíleli se na náboru nových
studentů pro Vzdělávací středisko. V červnu proběhly přijímací zkoušky
a pohovory spojené se studiem na jednotlivých pražských univerzitách
přímo v Hanoji pod vedením odborné komise z ČR. Na ČZU byli přijati dva
studenti, jeden do bakalářského studia a druhý do magisterského studia.
Z důvodu zkvalitnění jazykových znalostí přijatých studentů na ČZU již
v tomto akademickém roce byl od října 2009 zahájen odborný jazykový kurz
pro studenty z Vietnamu. Kurz je orientován především na slovní zásobu
z oblasti ekonomiky a zemědělství.
Poslední, ale velmi významnou oblastí Rozvojových programů MŠMT
byla oblast internacionalizace. Projekty podporované rozvojovými programy byly v této oblasti použity především na podporu studentských mobilit
a na řešení těch okolností mezinárodních vztahů, které byly SWOT analýzou
hodnoceny jako problematické. Blíže tuto oblasti pojednává celá kapitola 4.

126

za rok

2009

7. Závěry

Provozně ekonomická fakulta byla v roce 2009 fakultou s největším počtem studentů, což si vyžadovalo zavádění nových metod výuk (především
e-leariningu). Pro fakultu bylo též typické využívání rozvinutých forem pokročilé internacionalizace. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů v roce 2009 představovala fakultu s největším počet výstupů z vědecké práce, ať již měřeno sumou prostředků získaných granty nebo kvantifikovanými výstupy ve formě článků, monografií a dalšími. Fakulta životního
prostředí byla v roce 2009 fakultou s nejdynamičtějším nárůstem ve všech
oblastech svého působení: v počtu studentů, ve výstupech z vědecké práce
i v rozvoji internacionalizace. Technická fakulta byla v roce 2009 fakultou,
která měla velmi silné propojení s praxí, včetně úspěšně přihlášených užitných vzorů a prototypů. Na Fakultě lesnické a dřevařské v roce 2009 nadále
rostla kvality výstupů z vědy. Již podruhé se autorům podařilo publikovat
článek ve špičkovém časopise The Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America. Fakulta taky získala první zdroje
ze Strukturálních fondů. Institut tropů a subtropů v roce 2009 akceleroval
svou internacionalizaci ve směru anglických studijních programů i projektů
rozvojové pomoci v zahraničí. Institut vzdělávání a poradenství byl v roce
2009 hlavní hnací silou v oblasti podpory vzdělávání, jejího hodnocení
a Univerzity 3. věku.
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Naplňování
hlavního cíle
Dlouhodobého
záměru 2006-2010

Závěry

Rok 2009 byl rokem, kdy Česká zemědělská univerzita v Praze, podobně
jako v předchozích letech naplňovala strategický cíl stanovený v Dlouhodobém záměru 2006-2010, a to „účastnit se aktivně realizace evropské vize
vzdělávání a výzkumu a uspět v konkurenci na trhu vzdělávání v Evropě
a ve světě.“ Předchozí text dokumentoval, že se univerzitě naplňování tohoto cíle dařilo. Vhodným složením a nabídkou studijních programů a oborů
ve všech formách a stupních studia přispívala ČZU k uspokojování potřeb
občanů usilujících o vysokoškolského vzdělání. Do praxe ČZU je plně integrován Boloňský systém vzdělávání, včetně využití ECTS. Odrazem naplnění
tohoto cíle je nejen téměř 21 500 studentů v roce 2009, ale také více než
1 600 studentů v různých formách celoživotního vzdělávání, které je realizováno především mimo sídlo univerzity s cílem povzbudit rozvoj vytypovaných regionů prostřednictvím podpory vzdělávání v nich. ČZU připravuje
konkurenceschopné odborníky, kteří se uplatňují na trhu práce v široké
škále profesí a především ve vedoucích funkcích. Míra nezaměstnanosti
absolventů se pohybuje mezi 1,5 % - 2 %. Prostředí České zemědělské univerzity v Praze je skutečně mezinárodní, a to díky 23 funkčním programům
v angličtině, v nichž studovalo přes 900 imatrikulovaných (kmenových)
studentů a studentů pobývajících na ČZU v rámci mobilit. Celkem studovalo
na ČZU v roce 2009 přes 1400 zahraničních studentů z 89 zemí světa (bez
započítání cca 150 účastníků tzv. letních škol a jiných krátkodobých kurzů
pro zahraniční studenty). Kvalitu vzdělávání v mezinárodním prostoru potvrzuje i počet 9 double-degree programů, v nichž v roce 2009 studovalo
37 studentů ČZU v zahraničí a 9 zahraničních studentů na ČZU. Rovněž oblast vědy zaznamenala v roce 2009 výrazný nárůst, pokud se jedná výstupy
z vědecké činnosti. Nejen že se v roce 2009 zvýšil počet grantů od domácích
poskytovatelů, ale především vzrostla získaná finanční částka, a to o téměř
20 milionů korun. U mezinárodních grantů byl sice zaznamenám propad
jejich počtu, ale finanční krytí zahraničních grantů bylo v roce 2009 o téměř
jeden milion korun vyšší než v roce předchozím.
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Tabulka 1. - Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích

N-U

M-U

Organizace

Česká konference rektorů
Rada vysokých škol
AU3V (Asociace Univerzit 3. věku)
ELLS (Euroleague for Life Sciences)
EUA (European University Association)
DRC (Danube Rector’s Conference)

ČR / ČR
ČR / ČR
ČR / ČR
Rakousko / evropská
Belgie / evropská
Srbsko / evropská

AgriNatura

ČR / evropská

ICA (International Consortium for Agricultural
and Related Sciences in Europe)

IUFRO (International Union of Forest Research
Organisation)

M-P

N-P

Pozn.:
Typ:

Stát (sekretariát/působnost)

Belgie / evropská

Rakousko / evropská

EFI (European Forest Institute)
Finsko / evropská
RO EFICEEC (Regional Organization of European Rakousko / evropská
Forest Institute – CEEC)
EFITA (European Federation for Information

Technology in Agriculture, Food and the Environment)

ČAZV (Česká akademie zemědělských věd)
Fórum pro rozvojovou spolupráci (FORS)

Řecko / evropská
ČR / ČR
ČR / ČR

Status: postavení VŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod.
N-U: Národní organizace působící v oblasti vysokého školství
M-U: Mezinárodní organizace působící v oblasti vysokého školství
M-P: Mezinárodní profesní organizace
N-P: Národní profesní organiazce
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Status

Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
předsednictva
Člen,
sekretariát
Člen
Člen
Člen

Člen
předsednictva
Člen
Člen

Tabulková část

Typ

Tabulková část

Provozně ekonomická fakulta (PEF)

Konzultační středisko
PEF Hradec
Králové

Hospodářská
politika a
správa

Konzultační
středisko PEF
Cheb

Hospodářská
politika a
správa

Konzultační
středisko PEF
Jičín
Konzultační
středisko PEF
Klatovy
Konzultační
středisko PEF
Litoměřice
Konzultační
středisko PEF
Most
Konzultační
středisko PEF
Sezimovo
Ústí- Tábor
Konzultační
středisko PEF
Šumperk

Hospodářská
politika a
správa
Hospodářská
politika a
správa
Hospodářská
politika a
správa
Hospodářská
politika a
správa
Hospodářská
politika a
správa
Hospodářská
politika a
správa
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B

B

N
B

N
N
B

N
B

N
B

N
B

N
B
B

N
B

Veřejná správa
a regionální rozvoj
Podnikání
a administrativa
Veřejná správa
a regionální rozvoj

Probíhají na pobočce státní
závěrečné zkoušky

Probíhají na pobočce obhajoby

Forma studijního oboru, která
je uskutečňovaná na pobočce

Názvy studijních oborů uskutečňovaných na pobočce

Typ studijního programu nebo
jeho části

Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovaných na pobočce

Název a sídlo pobočky[1] vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich částí

Tabulka 1a. - Akreditované studijní programy nebo jejich části, uskutečňované mimo město, ve kterém má vysoká škola své sídlo, s výjimkou odborné praxe

kombinovaná ne

ne

kombinovaná ne

ne

Veřejná správa
a regionální rozvoj

kombinovaná ne

ne

Veřejná správa
a regionální rozvoj

kombinovaná ne

ne

kombinovaná ne

ne

kombinovaná ne

ne

kombinovaná ne

ne

kombinovaná ne

ne

Veřejná správa
a regionální rozvoj
Podnikání
a administrativa

Veřejná správa
a regionální rozvoj

Veřejná správa
a regionální rozvoj
Veřejná správa
a regionální rozvoj
Podnikání
a administrativa
Veřejná správa
a regionální rozvoj
Veřejná správa
a regionální rozvoj
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Probíhají na pobočce státní
závěrečné zkoušky

Probíhají na pobočce obhajoby

ne
ne
ne

ne

ne

Tabulková část

Forma studijního oboru, která
je uskutečňovaná na pobočce

Názvy studijních oborů uskutečňovaných na pobočce

Typ studijního programu nebo
jeho části

Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovaných na pobočce

Název a sídlo pobočky[1] vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich částí

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ)
Podnikání v zahradnictví
VOŠZa Mělník Zahradnictví
B Zahradní a krajinářské
prezenční
ne
úpravy
ČZA, střední
škola Humpo- Zootechnika
B Chov koní
prezenční
ne
lec
KonzultačRozvoj venní středisko
Rozvoj venkovského
kova a zeměN
kombinovaná ne
FAPPZ Hradec
prostoru
dělství
Králové
Technická fakulta (TF)
Zemědělská technika
Procesní
Silniční a městská autoinženýrství,
mobilová doprava
Technika a
Konzultační
Technologická zařízení
technologie
středisko TF
B staveb
kombinovaná ne
v dopravě
Jičín
Technologie a technika
a spojích,
zpracování odpadů
Zemědělské
Technika pro obnovu a
inženýrství
udržování krajiny
Zemědělská technika
Procesní
Silniční a městská autoinženýrství,
mobilová doprava
KonzultačTechnika a
Technologická zařízení
ní středisko
technologie
B staveb
kombinovaná ne
TF České
v dopravě
Technologie a technika
Budějovice
a spojích,
zpracování odpadů
Zemědělské
Technika pro obnovu a
inženýrství
udržování krajiny

Tabulková část

Konzultační
středisko FŽP
Litvínov

Krajinářství

Krajinné inženýrství

B

B

Konzultační
středisko Kar- Krajinářství
B
lovy Vary
Konzultační středisko
Krajinářství
B
Březnice u
Příbrami
Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)
Konzultační
středisko FLD Lesnictví
B
Písek
Konzultační
středisko FLD
Lesnictví
B
Kostelec nad
Černými lesy.
Konzultační
středisko FLD Lesnictví
B
Trutnov

Probíhají na pobočce státní
závěrečné zkoušky

Probíhají na pobočce obhajoby

Forma studijního oboru, která
je uskutečňovaná na pobočce

Názvy studijních oborů uskutečňovaných na pobočce

Typ studijního programu nebo
jeho části

Názvy akreditovaných studijních programů nebo jejich částí, uskutečňovaných na pobočce

Název a sídlo pobočky[1] vysoké školy, kde probíhá výuka
akreditovaných studijních programů nebo jejich částí

Fakulta životního prostředí (FŽP)

Územní technická
a správní služba
Regionální
environmentální správa

kombinovaná ne

ne

kombinovaná ne

ne

Územní technická
a správní služba

kombinovaná ne

ne

Hospodářská a správní
služba v lesním hospodářství

kombinovaná ne

ne

Provoz a řízení myslivosti kombinovaná ne

ne

Provoz a řízení myslivosti kombinovaná ne

ne

Územní technická
a správní služba

[1] Pobočka – jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve
kterém má vysoká škola své sídlo
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0
5
11
0
0
4
0
1
0
0
21

K

0
5
10
0
0
4
0
1
0
0
20

P

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2

K

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

0
5
15
0
0
4
0
0
0
0
24

K

0
3
10
0
0
4
0
0
0
0
17

Celkem
stud. prog

dokt.

mag.
navazující

P

1
4
7
0
0
5
0
0
0
0
17

1
22
56
0
0
21
0
2
0
0
102

Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma. Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů „studprog“: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy
a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61,
65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75,
obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82.

přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

P

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2

K

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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P

0
2
4
0
0
2
0
0
0
0
8

K

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2

Celkem
stud.prog

dokt.

mag.
navazující

Studijní programy
mag.

Skupiny akreditovaných studijních
programů

bak.

Tabulka 2b. - Přehled studijních programů vysoké školy akreditovaných v cizím jazyce

1
2
4
0
0
4
0
0
0
0
11

1
4
10
0
0
8
0
0
0
0
23

Tabulková část

přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

P

Studijní programy
mag.

Skupiny akreditovaných studijních
programů

bak.

Tabulka 2a. - Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Tabulka 2c. - Akreditované studijní programy společně uskutečňované VŠ a VOŠ

Tabulka 2d. - Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole

Tabulková část

přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

více

do 15 hod.

do 100 hod.

kurzy
zájmové

Více

do 100 hod.

do 15 hod.

Skupina studijních programů

kurzy
orientované
na výkon
povolání

Zahradnictví /2
Zootechnika /1

Z toho počet kurzů, jejichž
účastníci byli přijímaní do
akreditovaných studijních
programů podle § 60 zákona
o vysokých školách

ČZU - FAPPZ
ČZU - FAPPZ

Celkem

VOŠZa Mělník
ČZA,střední škola Humpolec

Studijní program/počet
oborů

Vysoká škola

U3V

Vyšší odborná škola

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
2

0
0
1

0
1
4

0
1
7

0
0
1

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
0

1
6

1
10

0
4

0

5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
5
0
0
9

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
12

0
0

0
0
24

0
0
0
0
0
5

Pozn.: U3V – univerzita 3. Věku P – prezenční forma, K – kombinovaná forma. Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů „studprog“: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické
a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy,
nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství
a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82.
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0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
295

0
0
29

0
0

0
0

0
1590

0
0

0
0

0
0

0

165

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
1755

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
295

0
0
0

0
0
29

Celkem

U3V

více

Více

do 15 hod.

do 100 hod.

kurzy
zájmové

0
20
174

0
20
498

0
0
29

34
34
354 1944

0
1590

0
0
0

0
0

165

0
0
0
0
582 2661

0
0
0

0
0
1619

Pozn.: U3V – univerzita 3. Věku P – prezenční forma, K – kombinovaná forma. Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů „studprog“: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické
a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy,
nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství
a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82.
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Tabulková část

přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

do 15 hod.

Skupina studijních programů

do 100 hod.

kurzy orientované na výkon
povolání

Z toho počet kurzů, jejichž účastníci
byli přijímaní do akreditovaných
studijních programů podle § 60
zákona o vysokých školách

Tabulka 2e. - Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole

17198
0
2762
5119
0
0
9228
0
89
0
0

13018
0
2681
4764
0
0
5491
0
82
0
0

13018
0
2681
4764
0
0
5491
0
82
0
0

Zapsaných 5)

Přijatých 4)

20995
0
3405
5739
0
0
11704
0
107
0
0

Počet

Přijetí 3)

Celkem
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
společenské vědy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a veřejnospr. činnost
pedagogika, učitelství a sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění

Přihlášených 2)

Skupiny akreditovaných studijních
programů

Podaných
přihlášek 1)

Tabulková část

Tabulka 3. - Zájem uchazečů o studium na vysoké škole

8762
0
2033
3450
0
0
3197
0
82
0
0

Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovan á forma. Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů „studprog“: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a
nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61,
65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče
75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82.
1) Počet všech přihlášek, které VŠ obdržela.
2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení.
3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek.
4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí.
5) Počet studentů, kteří se zapsali ke studiu
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přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter.
vědy a nauky
zdravot., lékař. a farm.
vědy a nauky
společenské vědy, nauky a služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní činnost
pedagogika, učitelství a
sociál. péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře
a umění
Celkem

P

bak.

K

0
0
1518 1168
3102 1864
0
0

0
0

4407 1451
0

0

0

217

0

0

0

0

9027 4700

P

mag.

0
0
0
0
0

269
0
0
0
0

269

K

mag.
 avazující
n
P

K

P

dokt.

0
0

0
609

0
508

32
141

0

0

0

0

0 1266
0

0

602
0

78 1946 1219
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

78 3821 2329

K

15
66

47
4010

0

0

378

211

0

0

7423
0

148

195

9713

0

0

217

0

0

0
0
0

699

0
0

487

0
0

21410

Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma. Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů „studprog“: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy
a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61,
65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75,
obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82.
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Tabulková část

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Studenti ve studijním programu

Celkem studentů

Tabulka 4. - Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy

Tabulková část

Skupiny akreditovaných
studijních programů
přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

P

bak.

Absolventi ve studijním programu
K

0
223

0
118

0

0

568
0

232
0

P

mag.

0
6
6
0
0

K

mag.
 avazující
n
P

0
0

0
233

0

0

1
0

481
0

P

K

74

31

16

1409

0

0

0

0

0
63
0

439

475

115

380

471

0

73

0

0

0

0

0

0

0
1701

0
0

862

0
0
0

487

0
0
0

0
0
0

116 1094

dokt.

K

910
0

Celkem
absolventů

Tabulka 5. - Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů vysoké školy v období od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2009

0
0
0

608

3
6
0

0
7
0

3
656
0

2

14

2806

0

0

73

0

0

0
0
0

42

0
0

37

0
0

4947

Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma. Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů „studprog“: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy
a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61,
65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75,
obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82.
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přírodní vědy a nauky
technické vědy a nauky
zeměděl.-les. a veter. vědy a
nauky
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
společenské vědy, nauky a
služby
ekonomie
právo, právní a veřejnosprávní
činnost
pedagogika, učitelství a sociál.
péče
obory z oblasti psychologie
vědy a nauky o kultuře a umění
Celkem

P

bak.

K

0
514

0
378

0

0

660
0

465
0

P

mag.

0
0
1
0
0

K

0
0
0
0
0

mag.
 avazující
n
P

K

P

K

91

74

26

36

0

0

0

0
62
0
0

0
56
0

218

83

38

18

41

30

0

10

0

0

0

0

0

0

0
0

1392

0
0

936

0
0
0

39

0
0
0

18

dokt.

0

0

0
0

194

0
0

160

2
3
0

1
5

3
1018

0

0

1353
0

9

33

470

0

0

10

0

0

0
0
0

40

0
0

75

0
0

2854

Pozn.: P – prezenční forma, K – kombinovaná forma. Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů „studprog“: přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy
a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61,
65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75,
obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82.
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Tabulková část

Skupiny akreditovaných
studijních programů

Neúspěšní studenti ve studijním programu

Celkem studentů

Tabulka 6. - Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech vysoké školy v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Tabulka 7a. - Akademičtí pracovníci vysokých škol – přepočtené počty

387,4

0

Tabulka 7b. - Věková struktura akademických pracovníků vysoké školy

0
1
4
26
43
14
88

0
0
2
4
3
0
9

0
11
36
39
44
7
137

Asistenti

0
2
10
7
9
1
29

47
61
29
36
26
1
200

95
181
54
83
46
6
465

0
0
0
0
0
0
0

Tabulka 7c. - Přehled o počtu akademických pracovníků na vysoké škole

Personální zabezpečení

Rozsahy úvazků akad.
pracovníků
do 30 %
do 50 %
do 70 %
do 100 %

Celkem

712

59
65
38
550

prof.

Pozn.: Uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
Pokud je prof. XX, DrSc., uvádí se prof.
Pokud je doc. XX, DrSc., uvádí se doc.
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88

7
7
11
63

0
0
0
0
0
0
0

doc.

137

17
11
7
102

0

38,48

Vědečtí
pracovníci

lektoři

ženy

celkem

odb. asist.
celkem

celkem

ženy

celkem

docenti

ženy

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

profesoři

ženy

Tabulková část

Věk

Akademičtí pracovníci

lektoři

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

ost.

487

35
47
20
385

21
20
6
7
7
2
63

ženy

112,78

asistenti

celkem

75,14

docenti

Vědečtí
pracovníci

ženy

613,8

profesoři

odborní
asistenti

celkem

celkem

Akademičtí pracovníci

11
5
3
4
5
1
30

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

291

23
22
7
239

Kurzy orientované na
pedagogické dovednosti

Kurz zvyšování pedagogických kompetencí mladých
pedagogů (1 kurz)
Didaktické a prezentační
dovednosti (2 kurzy)

CELKEM 3 KURZY

Kurzy orientované na
obecné dovednosti

Kurzy anglického jazyka
(3 kurzy)

Kurzy odborné

Kurzy využití ITC ve
výuce a administrativě
(5 kurzů)
Kurz přípravy elektronických učebních pomůcek v systému LMS
Moodle (1 kurz)
CELKEM 9 KURZŮ

Celkem

0

4

0

7

0

1

12

Tabulka 7e. - Přehled počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy

Kurzy orientované na pedagogické dovednosti

Kurz zvyšování pedagogických kompetencí mladých
pedagogů (17 účastníků)
Didaktické a prezentační
dovednosti (85 účastníků)

CELEKM 102 ÚČASTNÍKŮ

Kurzy orientované na
obecné dovednosti

Kurzy anglického jazyka
(25 účastníků)

Kurzy odborné

Kurzy využití ITC ve výuce a administrativě (47
účastníků)
Kurz přípravy elektronických učebních pomůcek v systému LMS
Moodle (22 účastníků)
CELEKM 94 ÚČASTNÍKŮ

Tabulka 7f. - Počet nově jmenovaných profesorů a docentů v roce 2009

Profesoři jmenovaní v roce 2009
Docenti jmenovaní v roce 2009

Počet

4
16

Celkem

0

42

0

132

0

22

196
Věkový průměr

54
43

Pedagogické dovednosti (využití různých učebních metod např.: prostředků ICT, využití a vhodnost různých forem učení, prezentace předmětů a cílů studia, motivace studentů a využití aktivizujících metod ve výuce, práce s různými skupinami studentů, učební styly apod.)
- obecné dovednosti (komunikační dovednosti – např.: význam komunikace při výuce/studiu, verbální a neverbální komunikace, komunikační šumy, zkreslení informace, strategie komunikace, vhodné metody a taktiky komunikace a volba vhodných komunikačních médií; prezentace – využití a vhodnost různých prezentačních technik; práce v týmu; projektové řízení; manažerské dovednosti; počítačové dovednosti; znalost cizích jazyků apod.)
- odborné kurzy – kurzy zaměřené na zvýšení vlastní odbornosti, rozvoj speciálních znalostí specifických pro dané
odborné zaměření
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Tabulková část

Tabulka 7d. - Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy

Tabulka 8. - Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit vysoké školy

Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších
tvůrčích aktivit

granty 7.RP, granty programu Leonardo, jiné zahraniční
granty - 15 projektů
standardní, postdoktorské a doktorské granty GAČR - 37
projektů
granty MŠMT (včetně 4 výzkumných záměrů) - 18 projektů
grantový projekt MD – 1 projekt
granty MMR - 2 projekty
granty MPO – 1 projekt
grantový projekt MZd – 1 projekt
granty MZe - 84 projektů
granty MŽP - 5 projektů
granty GA AV ČR - 3 projekty
Patenty – 4, užitné vzory – 27, prototypy – 15

A

Finanční podpora
5,348

B

14,949

C
C
C
C
C
C
C
GA AV ČR
MŠMT,
Mze, MPO,
MŽP

108,137
0,604
1,175
1,264
0,117
46,673
3,126
0,689
34,037

Tabulka 9. - Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby

Přírůstek knihovního fondu za rok
Knihovní fond celkem
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)

8 020
162 160
203
0*

Pozn.: (* samostatně předplacené elektronická periodika; v rámci konsorcií je v prostředí www univerzity přístupných cca 8-10 tis. časopisů.)

Studijní
Psychologické, sociální
Kariérové
Ostatní (studenti se spec. potřebami)
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12 ped. / 10.4 ped.
2/1,8
1/1
2/1,6

17
2
1
7

126
12
3
110

64
0
15
48

e-mailem

telefonicky

osobně

Poradenství

Počet konzultací

Počet
 onzultačních
k
hodin za týden

Tabulka 10. - Poskytování poradenských služeb

Počet
zaměstnanců/
přepočtený
počet úvazků

Tabulková část

projekty rozvojové pomoci - 18 projektů

Zdroj

73
0
8
55

Tabulka 11. - Péče o studenty - ubytování, stravování

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2009

Tabulka 11a. - Druhy stipendií a počty studentů

2648
0
2867
2237

78,03
636701

Celkem:

564 102

Z toho:

zaměstnanci
ostatní
VŠ
404 089
120 470
39 543

studenti

Stipendia

v tom

Počet studentů pobírající stipendia
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle § 91 odst. 2 písm. b)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3)
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. d)
z toho
Ubytovací stipendium
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
ERASMUS + ERASMUS-MUNDUS
z toho
CEEPUS
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
AKTION
CEEPUS
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)
jiná stipendia:
v tom
Doktorská mimořádná
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Počet studentů

8658
172
1031
180
0
0
8014
491
3
0
6
621
530

Tabulková část

Lůžková kapacita kolejí VŠ celková
Počet lůžek v pronajatých zařízeních
Počet podaných žádostí o ubytování k 31. 12. 2009
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31.
12. 2009
Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování v %
Počet lůžkodnů v roce 2009

Počet projektů

242

2

0

1

0

Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných ak. pracovníků
Počet přijatých ak. pracovníků.

491
432
75
52
26
092

5
5
4
0

0
0
0
0

0
9
0
2
2
421

0
0
0
0

Dotace (v tis. Kč)

Tabulka 12b. - Ostatní programy

Program

214

Ceepus

0

Aktion

0

2 (1 celouniverzitní-partnerská
+ 1 ITS
partnerská)
5
50
1
2
18 925

Tempus

Leonardo

Grundtvig

Jean
Monnet

Comenius

Erasmus

Program

Tabulková část

LLP

Erasmus
Mundus

Tabulka 12a. - Zapojení vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. Programy EU pro
vzdělávání a přípravu na povolání

1 (celouniverzitnípartnerská)

0
0
5
15

367

Ostatní

Počet projektů

2

0

Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných akademických
pracovníků
Počet přijatých akademických
pracovníků
Dotace (v tis. Kč)

3
6

0
0

4
Visegradský fond
Kulturní dohoda ČR-SR (DZS)
Program Kontakt (AMVIS – česko-americká spolupráce)
Praxe Erasmus LLP
12 (praxe LLP)
9

2

0

0

1
187

0
0

Pozn.: Ve sloupci Ostatní uveďte všechny programy vysoké školy, které není možno jinak zařadit.
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2

510

Albánie
Austrálie
Angola
Bolívie
Bosna
Belgie
Bulharsko
Čína
Dánsko
Egypt
Estonsko
Etiopie
Finsko
Francie
Ghana
Gruzie
Honduras
Chile
Chorvatsko
Indonésie
Irák
Írán
Irsko

10/7
9/4
0/0
14/0

Počet
přijatých
studentů

Počet
vyslaných
studentů

Počet vyslaných akademických
pracovníků

Tabulka 12d. - Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí

Země

mimo
Evropu/z toho
Rozvoj. progr.

41/27
5/0
1
47/0

0
0
10
0
0
7
2
0
10
0
1
0
15
34
0
0
0
0
0
1
0
0
28

0
0
0
0
0
7
10
3
1
2
3
3
10
58
0
0
1
0
1
1
0
0
15

2
2
6
1
3
17
10
0
4
0
1
0
14
22
2
5
0
1
3
1
1
1
2
155

0
0
0
0
0
7
8
9
2
0
4
0
8
20
0
0
0
0
0
0
1
0
13

Tabulková část

1
45
0
0

Počet
přijatých akademických
pracovníků

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

Přímá meziuniverzitní spolupráce/z toho Rozvojové programy
v Evropě/z toho
Rozvoj. progr.

Program

Vládní stipendia

Tabulka 12c. - Další studijní pobyty v zahraničí

Tabulková část

Island
Itálie
Izrael
Japonsko
Jihoafrická republika
Jižní Korea
Jordánsko
Kanada
Keňa
Kolumbie
Kuba
Kypr
Kyrgyzstán
Laos
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malajsie
Malta
Mexiko
Moldávie
Mongolsko
Namíbie
Německo
Nizozemí
Norsko
Nový Zéland
Peru
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Senegal
Slovensko
Slovinsko

2
19
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
1
7
7
1
0
0
0
6
0
0
48
26
1
0
7
1
38
21
0
3
35
5
8
0
156

Počet
přijatých akademických
pracovníků

Počet vyslaných akademických
pracovníků

Počet
přijatých
studentů

Počet
vyslaných
studentů

Země

0
18
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
8
5
5
0
0
0
0
3
1
26
1
0
0
2
23
32
13
0
34
28
0
23
0

0
24
5
2
3
2
0
3
1
0
1
1
4
0
2
3
20
3
5
5
8
8
0
88
16
0
1
5
29
15
43
7
7
8
3
114
3

1
5
2
0
0
0
1
8
0
0
1
0
0
0
5
3
10
1
0
1
0
1
0
46
15
0
1
0
34
6
33
3
22
5
0
135
3

Počet
přijatých akademických
pracovníků

Počet vyslaných akademických
pracovníků

Počet
přijatých
studentů

2
0
88
40
2
0
1
33
0
0
1
18
0
8
0

2
0
112
1
0
1
1
37
0
2
0
2
0
2
0

Tabulka 13. - Zapojení vysoké školy do Fondu rozvoje vysokých škol – pouze pro VVŠ

Tematický okruh

A
B
C
E
F
G
Celkem

Počet přijatých projektů

7
0
1
1
21
8
38

20
2
39
7
6
4
9
7
1
5
0
15
1
14
2

15
1
9
5
2
2
30
18
0
21
0
30
0
9
0

Poskytnuté fin. prostředky v tis. Kč

kapitálové

běžné

9 386
0
0
0
0
0
9 386

0
0
250
490
2 142
916
3 798

157

celkem

9 386
0
250
490
2 142
916
13 184

Tabulková část

Spojené státy americké
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Taiwan
Thajsko
Turecko
Turkmenistán
Ukrajina
Uzbekistán
Velká Británie
Venezuela
Vietnam
Zambie

Počet
vyslaných
studentů

Země

OP PA

Tabulková část

OP VK

OP VK

CZ.2.17/3.1.00/31512
Komplexní systém proModernizace
fesního poradenství na
počátečního
2009-2011
PEF ČZU v Praze – Brána k
vzdělávání
úspěšné profesní kariéře
absolventa PEF
CZ 1.07/2.3.00/09.0076
Terciární
Stabilizace a motivace
vzdělávání,
výzkumných týmů v oblas- 2009-2012
výzkum a
ti agrobiotechnologickýh
vývoj
oborů
CZ.1.07/1.1.07/02.0136
Zavádění vybraných průPočáteční
řezových témat do ŠVP ZŠ
2009-2011
vzdělávání
prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji

Celkem (za
OP PA
každý operačOP VK
ní program)

Poskytnutá částka (v tis. Kč) na
rok 2009 běžné/
kapitálové

Poskytnutá částka
(v tis. Kč)
běžné/kapi-tálové

Projekt

Doba realizace projektu

Opatření (název)

Operační program
(název)

Tabulka 14. - Zapojení vysoké školy do programů financovaných z prostředků ze Strukturálních fondů EU

4 148

1 221

981

0

0

0

4 148

1 221

981

158

0

Tabulka 15. - Zapojení vysoké školy do Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy v roce 2009 – pouze pro
VVŠ

3
1

kapitálové

12 872
0

1

0

0

0

5
0
1
1

běžné

4 692
2 400
700

0

7 450

0

0

0
0

0

750

1 280

13

2 600

12 903

1

2 800

1 800

26

18 272

159

31 975

Tabulková část

Program na rozvoj přístrojového vybavení
a moderních technologií
Program na podporu implementace národní
soustavy kvalifikací na úrovni jednotlivých vysokých škol
Program na podporu vyhodnocení provedené
restrukturalizace studijních programů a jejich
inovace
Program na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol
Program na podporu přípravy projektů do operačních programů
Program na podporu mladých lidí sociálně,
ekonomicky i zdravotně znevýhodněných při
vstupu/během studia i po absolvování
Program na podporu talentovaných studentů
a absolventů bezprostředně po ukončení studia
Program na podporu vzdělávání seniorů
Program na podporu odstraňování slabých
stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké
školy založených na důkladné SWOT analýze
předchozího vývoje a současného stavu
Centralizované rozvojové projekty (VŠ jako
koordinátor)
CELKEM

Počet
přijatých
projektů

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy

Poskytnuté fin. prostředky
v tis. Kč
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