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Vyhodnoceni iinnosti Interni vzdElSvaci agentury VFU Brno

za rok 20L7

V roce 2OL7 prob(hal na VFU Brno dtvrtf rodnik Interni vzd6ldvaci agentury VFU Brno
(lVA VFU Brno). Na Interni vzd6ldvacf agenturu byly piid6leny 3 000 tis. Kd. Dle Pravidel pro
poskytovdni podpory na tvrirdivzd6lSvaci dinnost prostiednictvim Interni vzd6ldvaci agentury
Veterindrni a farmaceutick6 univerzity Brno bylo vydlen6no 150 tis. Kd na organizaci IVA VFU

Brno a 2 850 tis. Kd na projekty podan6 do IVA VFU Brno. Prostiednictvim agentury byla
v prosinci roku 2016 vyhld5ena sout6Z o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2OL7.

Re5itel6 poddvali n6vrhy projektri podle pravidel urdenfch IVA VFU Brno, do sout6ie bylo
poddno 75 projekt0. Komise IVA VFU Brno posoudila podan6 projekty a piijala projekty
s nejvy5Si frovni hodnoceni: FVL 25 projekt0, FVHE 26 projekt0, FaF 10 projekt0.

Projekty byly pr0b6Zn6 sledovdny. Na z6v6r ie5eni projekti byla uspoiSddna
konference, kde feiitel6, piipadn6 spoluieSitel6, piednesli vfsledky ie5eni jednotlivfch
projekt0. Agentura IVA VFU Brno projekty v souladu s pravidly posoudila a vyhodnotila na

f rovnispln6n/spln6n s vrihradou/nespln6n ndsledovn6: FVL 25/O/O,FVHE2610/0, FaF IO/O/0.
Prostiedky na jednotliv6 projekty byly vyderp6ny n6sledovn6: FVL vyderpala

L 269299Ki, FVHE vyderpala L 057 800 Kd, FaF vyderpala 52L297 Kd, na organizaci agentury
IVA VFU Brno bylo vyderpdno L50 000 Kd. Celkem bylo na IVA VFU Brno za rok2OIT vyderp6no
2998 396 Kd, nedoderpdno L 604 K6.

Agentura IVA VFU Brno zhodnotila p0sobeniv roce 2Ot7 jako velmi piinosn6 a efektivni
ieSenive smyslu tv0rdiho rozvoje vzd6lSvacidinnost na VFU Brno prostiednictvim vzd6ldvacich
projekt0. Komise zhodnotila, Ze agentura nastavila za dobu sv6ho p0sobeni motivujici
prostiedf k tomu, aby vznikaly velmi hodnotn6 v'istupy projekt0. Komise ocenila velmi
pozitivni piistup studentrj k ieSen( projektri. Komise pozitivn6 hodnotila vysokou frovefi
prezentacf, obhajob a cel6 konference. Komise zdrovefi ocenila kvalitni vfsledky projekt0,
kte16 diky zodpov6dn6 pr6ci feiitelfi vznikly. Komise IVA na zdklad6 dobrfch zkuSenosti z

ukondenrich rodnik0 doporuduje pokradovat v dinnosti agentury i v dalSich letech a piisp6t tak
ke zkvalitn6ni v'iuky na fstavech univerzity. Vfsledky 6innosti IVA VFU Brno za rok 201-7 jsou

souddsti V'irodnI zprlvy o iinnosti VFU Brno 2OI7.
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