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Studijní program Zahradnické inženýrství je navržen v souladu s aktuálními potřebami zahradnic-
ké a zpracovatelské praxe na úrovni bakalářského stupně studia. Struktura studijního programu 
odráží vysokou míru intenzifikace zahradnické prvovýroby ve srovnání s jinými oblastmi země-
dělství. Výukový plán se zaměřuje na dosažení poznatků z oblasti pěstitelských a posklizňových 
postupů včetně vinařské technologie. Rozvíjí znalosti biologických, chemických a fyzikálních 
zákonitostí významných pro cílené pěstování zahradnických rostlin, vinohradnictví a zpracování 
ovoce a zeleniny do podoby potravin. Důraz klade na hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti 
produkce a jejího efektivního řízení. Významnou část tvoří předměty zaměřené na ekonomické 
aspekty produkce a na oblasti jejího managementu a marketingu a jazykové odborné schop-
nosti. Podstatně jsou rozšířeny předměty a aktivity rozvíjející praktické dovednosti studentů. 
Výsledkem studia bakalářského akademického studijního programu Zahradnické inženýrství 
bude absolvent s ucelenými znalostmi a dovednostmi zvolené studijní specializace umožňující 
mu uplatnění v oblasti zahradnické výroby, posklizňového zpracování a vinařství na úrovni prak-
tické produkce, v podnikání, státní správě, školství a v kontrolních a obchodních organizacích.

Absolventem specializace Zahradnictví je bakalář s odbornými znalostmi a dovednostmi pro oblasti zahradnické 
produkce, jako jsou květinářství, ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, dendrologie. Všechny teoretické a praktické 
schopnosti umožňují absolventům uplatnit se v oblasti nižšího managementu zahradnické výroby, státní správy, 
výzkumu, školství a v obchodních organizacích.

Absolventem specializace Vinohradnictví a vinařství je bakalář s odbornými znalostmi a dovednostmi pro oblasti 
pěstování révy vinné, výroby vína, řízení vinařského provozu a marketingu vyrobených produktů. Studiem získal 
komplexní znalosti v oblasti vinohradnictví a vinařství. V rámci svých dovedností je schopný využívat k hodnocení 
vyrobených produktů 
analytické a senzorické metody. Během studia posluchač může získat osvědčení vybraného posuzovatele pro sen-
zorickou analýzu podle normy ISO 8586.

Absolventem specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin je bakalář s odbornými znalostmi a do-
vednostmi pro oblasti produkce a posklizňových technologií ovoce a zeleniny. Studiem získal znalosti v řízení kvality 
potravin z ovoce a zeleniny. V rámci svých dovedností je způsobilý hodnotit jakostní parametry instrumentálními 
a senzorickými metodami. Během studia posluchač může získat certifikáty zvyšující jeho konkurenceschopnost 
na trhu práce, např. Osvědčení interního auditora systému řízení kvality podle normy ISO 9001 a/nebo Osvědčení 
vybraného posuzovatele pro senzorickou analýzu podle normy ISO 8586.

Heslo do univerzitního informačního systému
Přístupové údaje do Univerzitního informačního systému (dále jen „UIS“) získáte tak, že se den po zápisu do studia 
znovu přihlásíte do Vaší e-přihlášky. Zobrazí se Vám informace, že již proběhl zápis do studia a tabulka s přihlašo-
vacím jménem a heslem. Vedle přihlašovacího hesla se zobrazí šipka, pomocí které provedete Vaše první přihlášení 
do UIS. Adresa e-přihlášky, kde naleznete přístupové údaje do UIS: https://is.mendelu.cz/prihlaska (pokud neznáte 
přístupové údaje, klikněte na „generování nového hesla“). V případě problému s přihlášením do UIS kontaktujte sys-
témového integrátora fakulty josef.knezlik@mendelu.cz.

Univerzitní informační systém (UIS)
Adresa univerzitního informačního systému, kam se budete těmito nově získanými přístupovými údaji přihlašovat je: 
https://is.mendelu.cz. Přihlašovací údaje si pečlivě uschovejte. Budete je během studia často potřebovat. Podrobné 
školení ohledně UIS proběhne během Úvodu do studia.

zf.mendelu.cz

https://zf.mendelu.cz/
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Milé studentky, milí studenti,

velmi mě těší váš zájem o studium na Zahradnické fakultě MENDELU. Můžete si být jisti, že jste si vybrali 
profese, které mají dar učinit život člověka krásnější, lepší a zdravější.

Vašim zápisem do studia se stáváte novým členem akademické obce Zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně. Do rukou se vám tak dostává tzv. kartička prváka, pomůcka, která vám poskytne první 
důležité informace potřebné k úspěšnému studiu.

Najdete zde informace o vašem studijním programu. Zjistíte hlavní milníky v harmonogramu akademického 
roku. Poznáte, jak na přístup do univerzitního informačního systému (UIS) a kde v něm najdete doporučený 
studijní plán. Po prostudování této kartičky budete hned vědět, kde na webu najdete Studijní a zkušební 
řád MENDELU a další směrnice, vyhlášky či nařízení děkanky ZF MENDELU.

Objevíte zde také kontaktní informace na naše studijní referentky a systémové integrátory, naše exper-
ty na IT i UIS. Dozvíte se, že nejlepší cesta, jak vyřídit jakoukoliv žádost online, vede přes tzv. kontaktní 
centrum v UIS.

Nakonec zjistíte, že můžete již v bakalářském stupni studia vyrazit na zkušenou do zahraničí v rámci 
velkého počtu zahraničních mobilit, které naše fakulta nabízí. Více informací o všech možnostech vám 
podá naše zahraniční oddělení.

Mám radost, že jste se spolu s námi rozhodli Sázet na ZF. Rozhodli jste se studovat v místě, které je skuteč-
nou Mekkou evropských zahradníků. V Lednici navazujeme na hlubokou tradici lichtenštejnské krajinářské 
školy a jsme na ni právem pyšní. Vězte, že uděláme vše, abychom vám předali vědomosti v široké škále 
typické pro vámi vybraný obor včetně nejnovějších poznatků, technologií apod. Zároveň fakulta vytváří 
prostor i pro ty, kdo se později rozhodnou ve studiu pokračovat na magisterském či doktorském stupni.

Můžete si u nás, v krásném a inspirativním prostředí lednického kampusu, skutečně splnit nejen svůj 
profesní, ale možná i životní cíl. A navíc zde určitě získáte přátele na celý život.

Přeji Vám hodně štěstí ve studiu i mimo něj, pokud možno bezproblémový průchod jednotlivými etapami 
studia a hlavně spoustu nových poznatků, z jejichž nabytí budete mít sami radost. Těším se na setkávání 
s vámi a blahopřeji ke skvělé volbě místa svého vysokoškolského studia. A nezapomeňte, fakulta je tu 
pro vás.

Těším se na naše osobní setkání na podzim u nás v Brně nebo v Lednici

Alena Salašová
děkanka Zahradnické fakulty MENDELU
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Harmonogram počátku akademického roku

1. září 2021
Zveřejnění rozvrhových akcí: v univerzitním informačním systému (UIS) budou zveřejněny rozvrhové akce 
pro zimní semestr (ZS) 2021/2022.

9. a 10. září 2021
Úvod do studia: 9. 9. prez. forma, 10. 9. komb. forma, získáte důležité informace pro celé studium, obdržíte 
ISIC kartu, seznámíte se s organizací studia, univerzitím informačním systémem (UIS), studiem jazyků, 
nabídkou sportů, nabídkou Profesního a poradenského centra MENDELU atd. Během úvodů do studia 
bude zajištěn náhradní termín focení na ISIC.

13. -17. září 2021
Výuka ZS 2021/2022 v délce 14 týdnů: uskutečnění praxí, exkurzí, terénních cvičení, bloková výuka apod.

15. a 16. září 2021
Náhradní zápisy: 15. 9. náhradní zápis do I. ročníků Bc. studií, 16. 9. náhradní zápis do I. ročníků nMgr. studií.

20. září 2021
Výuka ZS 2021/2022 v délce 12 týdnů: zahájení rozvrhované výuky ZS 2021/2022 v délce 12 týdnů. Výu-
ková část zimního semestru končí 10. prosince 2021.

Doporučený studijní plán

Zajímají vás předměty, které budete studovat? Nebo další detaily ohledně vašeho studia? Svůj doporučený 
studijní plán a další informace naleznete po přihlášení do UIS v sekci: Moje studium > Portál studenta > 
Kontrola plánu.

Ve studiu se setkáte s předměty povinnými - tyto je nutné úspěšně odstudovat, povinně volitelnými - 
vybíráte ze skupiny dle daných minimálních podmínek (např. minimální počet úspěšně splněných kreditů) 
a volitelnými - v závislosti na zbývajícím prostoru ve vašem studijním plánu máte možnost si zbývající 
kredity dle studijního plánu doplnit podle vašich zájmů. Konkrétní předměty si volíte sami z nabídky celé 
univerzity (aby se vám snáze hledalo, mohou být ve vašem studijním plánu zahrnuty „doporučené vo-
litelné“ předměty, které vás ovšem ve výběru nikterak neomezují). Při výběru volitelných předmětů se 
mimo jiné zaměřte i na místo výuky daného předmětu, tj. Brno vs. Lednice.

Některé studijní programy obsahují tzv. specializace. Toto jsou ucelené skupiny předmětů zaměřené 
na rozvíjení konkrétní odborné oblasti vašeho studia. Více informací o případných specializacích naleznete 
v informacích pod vaším studijním plánem v UIS.

Pro úspěšné ukončení studia je nutné splnit všechny povinnosti dané studijním plánem, dosáhnout ale-
spoň 180 kreditů, úspěšně obhájit bakalářskou práci a absolvovat státní bakalářskou zkoušku. Úspěšným 
zakončením studia získáte titul bakalář uváděný před jménem zkratkou Bc.

Studijní plán pro studijní program Krajinářská architektura najdete zde: https://zf.mendelu.cz/studijni-plany

Důležité zdroje informací

Studijní a zkušební řád MENDELU

Studijní a zkušební řád MENDELU, včetně dalších interních předpisů a dokumentů souvisejících se studi-
em na Zahradnické fakultě MENDELU, najdete na adrese: https://zf.mendelu.cz/31027-studijni-predpisy.

Směrnice, vyhlášky a nařízení děkanky ZF MENDELU jsou dostupné v dokumentovém serveru UIS nebo 
na https://www.zf.mendelu.cz/27924-uredni-deska.

Kontaktní centrum

Máte nějaký dotaz, řešíte nějaký problém, potřebujete vyřídit žádost? Nejlepší způsob, jak vše jednoduše 
vyřídit online, je napsat nám přes Kontaktní centrum. To naleznete po přihlášení do UIS v sekci: E-agenda 
> Kontaktní centrum. Jedině tak si můžete být jisti, že vaše žádost bude řádně a včas vyřízena.

https://zf.mendelu.cz/studijni-plany
https://zf.mendelu.cz/31027-studijni-predpisy
https://www.zf.mendelu.cz/27924-uredni-deska
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Studijní oddělení

Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.

proděkan pro pedagogiku a informatiku

+420 545 136 008

radoslav.vlk@mendelu.cz

Renata Svobodová

referentka pro studijní záležitosti

+420 519 367 225

renata.svobodova@mendelu.cz

Josef Knézlík

systémový integrátor ZF MENDELU

+420 519 367 229

josef.knezlik@mendelu.cz

Ivana Josefíková

referentka pro studijní záležitosti

+420 519 367 226

ivana.josefikova@mendelu.cz

Ing. Pavel Čech

systémový integrátor ZF MENDELU

+420 519 367 228

pavel.cech@mendelu.cz

Zahraniční mobility

Fakulta má uzavřenu řadu smluv s nejrůznějšími zahraničními univerzitami po celém světě a nabízí stu-
dentům unikátní příležitosti a zkušenosti vyrazit za studiem či praxí, ať už je to v rámci Evropy či mimo 
ni. Díky zahraniční mobilitě si vylepšíte životopis, rozšíříte obzor ve svém oboru, zdokonalíte se v cizím 
jazyce a zažijete dobrodružství plné nezapomenutelných zážitků. Pobyty jsou financovány z řady programů 
a obdržíte stipendium, které pokryje zejména rozdíl oproti běžným životním nákladům v Česku a v zahra-
ničí. Mobilita je velkou konkurenční výhodou a investicí do vaší profesní a odborné budoucnosti, která 
se mnohonásobně zúročí.

Více informací na www.zf.mendelu.cz/zahranicni-oddeleni

Zahraniční oddělení

Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční styky

+420 545 136 043 (Brno), +420 519 367 354 (Lednice)

eva.zallmannova@mendelu.cz

Ing. Patrik Zatloukal

organizační pracovník

+420 519 367 224

patrik.zatloukal@mendelu.cz

Základní bezpečnostní pokyny

Požár, výbuch, havárie
Vyhlášení požárního poplachu pomocí požárních hlásičů, elektronickou požární signalizací nebo voláním 
HOŘÍ: nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pokuste se o uhašení požáru dostupnými 
hasebními prostředky. Opusťte ohrožené prostory: evakuace z ohrožených prostor označenými únikovými 
cestami a východy, používejte pouze označené evakuační výtahy. Informujte ohlašovnu požárů: kde a co 
hoří. V případě chemické havárie uzavřete okna a dveře, vypněte vzduchotechniku. Řiďte se pokyny 
záchranných složek, sledujte sdělovací prostředky, internet.

Ohlašovna požárů 545 135 000 (Brno), 150 (Lednice)

Teroristický útok, střelba

Jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky, neupozorňujte na sebe. Pokuste se opustit ohrožený prostor 
nebo se ukrýt za pevnou přepážkou. Vypněte vyzvánění mobilního telefonu a pokuste se přivolat pomoc. 
Nepokoušejte se o zneškodnění útočníka, pokud to není nezbytně nutné.

Tísňová linka 112, Hasiči 150, Záchranná služba 155, Policie 158, Městská policie 156

www.zf.mendelu.cz/zahranicni-oddeleni

