
MENDELU V ČÍSLECH – 2021 
Uvedené informace vycházejí z Výroční zprávy o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2021, 
zpracované Oddělením strategie a analýz (OSA). Kompletní číselné údaje z Výroční zprávy o činnosti 
jsou v editovatelné podobě k dispozici na internetových stránkách OSA. 

celkový počet studentů 9 019 
počet studentů-samoplátců 372 
počet absolventů 1 914 
počet akreditovaných studijních programů 179 
počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce 52 
počet účastníků celoživotního vzdělávání 2 942 
počet podaných přihlášek ke studiu 9 428 
počet akademických pracovníků 704 
počet vědeckých pracovníků 432 
počet nově jmenovaných profesorů 6 
počet nově jmenovaných docentů 15 
počet udělených patentů 6 
počet zapsaných užitných vzorů 25 
počet vyslaných studentů na zahraniční pobyt delší než 14 dní 331 
počet přijatých studentů ze zahraničí na pobyt delší než 14 dní 422 
počet vyslaných akademických pracovníků na zahraniční pobyt delší než 5 dní 193 
počet přijatých akademických pracovníků ze zahraničí na pobyt delší než 5 dní 60 

Studenti 
Na Mendelově univerzitě v Brně studovalo v roce 2021 ve všech studijních programech a všech formách 
studia celkem 9 019 studentů. Z toho v bakalářském studiu 6 304 studentů, tj. téměř 70 % z celkového 
počtu studentů, v navazujícím magisterském studiu 2 191 studentů, tj. 24 % z celkového počtu studentů, 
a v doktorském studiu 524 studentů, tj. necelých 6 % z celkového počtu studentů univerzity. Podíl počtu 
studentů v jednotlivých typech studií se výrazně nemění již od roku 2007. 
 

 

Absolventi 
Mendelova univerzita v Brně evidovala v roce 2021 celkem 1 914 absolventů ve všech studijních 
programech. V roce 2021 absolvovalo 1 038 studentů v bakalářském studiu (z toho téměř 14 % 
v kombinované/distanční formě studia), 813 studentů v navazujícím magisterském studiu (z toho 14 % 
v kombinované/distanční formě studia) a 63 studentů v doktorském studiu (z toho 49 % 
v kombinované/distanční formě studia). Procentuální poměr absolventů v jednotlivých typech a formách 

https://strategie.mendelu.cz/


studia byl tedy 54 % : 43 % : 3 %. Ze skupin akreditovaných studijních programů tvořila téměř 40 % 
skupina Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství (759 absolventů) a 25 % skupina Obchod, 
administrativa a právo (487 absolventů). Významně byla zastoupena také skupina Technika, výroba 
a stavebnictví (317 absolventů) a skupina Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy 
(190 absolventů). 
 

 

Akademičtí a vědečtí pracovníci 
V roce 2021 bylo na Mendelově univerzitě v Brně celkem 1 136 akademických a vědeckých pracovníků, 
z toho 432 vědeckých pracovníků a 704 akademických pracovníků. Počet zůstal téměř totožný jako 
v roce 2020. 

 



Docenti a profesoři 
V roce 2021 získalo profesorský titul 6 zaměstnanců (z toho žádná žena). Čtyři zaměstnanci získali titul 
na MENDELU, 2 zaměstnanci na jiné vysoké škole. Habilitováno bylo 15 zaměstnanců. Dvanáct 
zaměstnanců na MENDELU, 3 na jiné univerzitě. Z počtu všech nových docentů byly 4 ženy. 
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