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Místo: „Zahrady virtuální a reálné“



Klíčové aktivity projektu:

1. VIDĚT CO SLYŠÍM 

Ing. Stanislav Vilím, Ph.D., garant klí čové aktivity

2. POZNAT CO VIDÍM 

Doc. Ing. Tatiana Ku ťková, CSc., garantka klí čové aktivity

3. PAMĚŤ SADŮ, ZAHRAD A KRAJINY

Mgr. Roman Pavla čka, Ph.D., garant klí čové aktivity 



Kvantifikace výstup ů klíčové aktivity:

1. Uplatn ění vizuální podpory p ři výuce 104 p ředmětů napříč všemi 
obory

2. Zpracování 548 prvk ů vizuální podpory (postery 251,  
multimediální aplikace 297) 

3. Využití podpory studenty všech obor ů – jednotlivá témata mají
rozdílnou dobu expozice v rámci výuky

4. Pro pot řeby programu ZAKA bylo vytvo řeno 5 tématických film ů

využitelných p římo v 7 p ředmětech

5. Byly inovovány všechny studijní obory na ZF

Klíčová aktivita 01:  „VID ĚT CO SLYŠÍM“



Klíčová aktivita 01:  „VID ĚT CO SLYŠÍM“

Příklady výstup ů: 



Klíčová aktivita 01:  „VID ĚT CO SLYŠÍM“

Příklady výstup ů: 



Klíčová aktivita 03: „PAM ĚŤ SADŮ, ZAHRAD A KRAJINY“

Kvantifikace výstup ů klíčové aktivity:

1. Zpřístupn ění digitalizací 25 000 stran sou časné literatury a 
50 000 stran historické literatury

2. Zpřístupn ění digitalizací 450 kus ů historických plán ů a 
map a 150 kus ů současných plán ů

3. Realizací aktivity bylo inovováno celkem 13 p ředmětů



Klíčová aktivita 03: „PAM ĚŤ SADŮ, ZAHRAD A KRAJINY“

Cíle klí čové aktivity: 

1. Dokon čení digitalizace vybraných publikací a jejich 
zpřístupn ění pro studium http://kramerius.mendelu.cz

2. Digitalizace historické a sou časné plánové dokumentace

3. Umístění plných sken ů na http://kramerius4.mendelu.cz



Klíčová aktivita 03: „PAM ĚŤ SADŮ, ZAHRAD A KRAJINY“

Digitalizace a zp řístupn ění historické literatury:



Klíčová aktivita 03: „PAM ĚŤ SADŮ, ZAHRAD A KRAJINY“

Digitalizace a zp řístupn ění historické plánové
dokumentace:



Klíčová aktivita 03: „PAM ĚŤ SADŮ, ZAHRAD A KRAJINY“

Digitalizace a zp řístupn ění oborové plánové
dokumentace:



Místo: „Zahrady virtuální a reálné“ – Labyrint 
přírody a ráj zahrad – realizace 2015



Klíčová aktivita 02:  „ POZNAT CO VID ÍM “

Cíle klí čové aktivity:

• Odstran ění slabých stránek p ři výuce sortiment ů rostlin

• Vytvo ření 100% e-learningové podpory pro oblast studia      
sortiment ů

• Vytvo ření virtuálního sortimentu pro taxony, které nelze 
v podm ínkách fakulty p ěstovat, ale jsou p ředmětem studia

• Zapojování student ů přímo do systému (ukládání poznatk ů, 
post řehů a informací do uživatelské databáze)
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• Vytvo ření 100% e-learningové podpory pro oblast studia      
sortiment ů
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Klíčová aktivita 02:  „ POZNAT CO VID ÍM “

Kvantifikace výstup ů klíčové aktivity:

1. Vytvo řena jednotná databáze položek sortiment ů (2118 položek 
taxon ů rostlin, pokrývají témata 29 vyu čovaných p ředmětů)

2. Zprost ředkována data On-LINE o 2118 taxonech pro práci p římo 
v terénu z r ůzných obor ů ZF (dendrologie, kv ětiná řství, 
vinohradnictví, ovocnictví… ) 

3. Zpřístupn ění uživatelského portálu TAXON WEB ( www.taxonweb.cz ) 
pro studium sortiment ů a vybraných kompozi čních celk ů

4. Vytvo řeno a instalováno 2118 nosi čů s etiketami v akademické
experimentální a sortimentální zahrad ě, sadech a vinohradech ZF 
(stažení dat o rostlin ě přímo v terénu)

5. Vytvo ření virtuálních sortiment ů pro taxony, které nelze 
v podm ínkách fakulty p ěstovat ale jsou p ředmětem učebních plán ů



Klíčová aktivita 02:  „ POZNAT CO VID ÍM “

www.taxonweb.cz Příklady výstup ů: 
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Příklady výstup ů: 



Klíčová aktivita 02:  „ POZNAT CO VID ÍM “

rod druh kultivar

Pennisetum alopecuroides ´Herbstzauber ´

Stipa tenuissima

Calamagrostis ×acutiflora ´Karl Foerster ´

p.č
.

rod druh kultivar

1 Pennisetum alopecuroides ´Herbstzauber´

2 Stipa tenuissima

3 Calamagrostis ×acutiflora ´Karl Foerster´

4 Aster novi-belgii ´Harrigstons Pink´

5 Aster novi-belgii ´Plenty´

Akademická zahrada, 
záhon č. 2

Komponované celky areálu ZF 

…

Příklady výstup ů: 


