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Ústav aplikované
a krajinné ekologie

Ústav aplikované a krajinné ekologie (ÚAKE) je součástí Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
(MENDELU). V současnosti se zaměřuje na ekologicko-environmentální problematiku v zemědělsky využívané
krajině a hospodaření ve venkovské krajině v intencích udržitelného rozvoje. V rámci nově akreditovaných
studijních programů na úrovni bakalářského a magisterského stupně nabízí ÚAKE studentům specializace
Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému. Více informací naleznete na: www.uake.cz,
www.facebook.com/uake.af/

Sociální zemědělství ve výuce
Součástí sylabu předmětu Krajinná ekologie je přednáška o sociálním zemědělství.
Studenti si mohou sami vybrat/navrhnout téma své diplomové/bakalářské práce s tímto
zaměřením.

 říklady závěrečných prací na téma sociální
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zemědělství
Diplomová práce (2016):
Marcela Hromadová
Sociální zemědělství
Tato diplomová práce nabízí úvod
do problematiky sociálního zemědělství, osvětluje tento pojem, definuje teoretická východiska, specifika, zdroje financování. Popisuje
stav sociálního zemědělství v České republice a v zahraničí. Praktická
část charakterizuje českou sociální
farmu Dvůr Čihovice, popis je doplněn SWOT analýzou. Tato farma
je srovnána s podobně zaměřenou
zahraniční farmou ve Velké Británii.

Bakalářská práce (2020):
Hana Martincová
Sociální zemědělství
jako nová forma podnikání
Bakalářská práce se zabývá možnostmi
uplatnění podnikatelské činnosti v konceptu sociálního zemědělství v České republice.
Práce je rozdělena na dvě části, v první části
je prostřednictvím literární rešerše představen koncept sociálního zemědělství a jeho
aktuální situace v České republice a v zahraničí. V druhé části je vypracována SWOT
analýza pro koncept sociálního zemědělství
v ČR a na základě identifikovaných faktorů
jsou navrženy vhodné strategie.

 ropojení vzdělávání a praktického uplatnění
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Udržitelná krajina.

Foto: Piqsels.com

Funkční zemědělská krajina.
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ÚAKE spolupracuje s partnerskými pracovišti v tuzemsku i v zahraničí (například
BOKU Wien, University of Aberdeen, University of Barcelona, Wageningen University
& Research či Hue University ve Vietnamu), kde mají studenti možnost účastnit se
projektů se sociálním zaměřením.
ÚAKE vede tříletý projekt SPOT (H2020) „Sociální a inovativní platforma v oblasti
kulturního cestovního ruchu a její potenciál k prohloubení evropeizace“, který je
financovaný Evropskou unií. Cílem projektu SPOT je vyvinout nový přístup k chápání
a řešení cestovního ruchu s důrazem na podporu rozvoje znevýhodněných oblastí.
Konsorcium účastníků se skládá z 15 partnerů ze 14 evropských zemí a Izraele.
Koordinátorem konsorcia je MENDELU.
ÚAKE spolupracuje s Celostátní sítí pro venkov a je členem její Tematické pracovní
skupiny “Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR“.

Ovce plemena charolais na pastvě.
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