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ČESKÉ BUDĚJOVICE Nové studijní
obory a několik moderních budov.
To jsou novinky, které připravuje
Jihočeská univerzita v příštím aka-
demickém roce.
Studenti si mohou podat při-

hlášku také na některý ze čtyř nově
akreditovaných studijních oborů.
Tři navazující magisterské obory
a jeden bakalářský budou v pre-
zenční formě studia.
Mezi navazujícími magisterský-

mi studijními programy jsou obor
anglická a americká literatura na fi-
lozofické fakultě, učitelství všeo-
becně vzdělávacích předmětů pro
2. stupeň základních škol – český
jazyk jako cizí jazyk na pedagogic-
ké fakultě a chemie životního pro-
středí na přírodovědecké fakultě.
Bakalářský obor filozofie a religio-
nistika otvírá teologická fakulta.
Filozofická fakulta vychází no-

výmoborem vstříc studentům, kte-
ří preferují angličtinu. „Obor ang-
lická a americká literatura je ojedi-
nělý. Po přidělení akreditace jsme
museli žádat ministerstvo školství
o kód oboru, který byl vytvořen
speciálně pro nás,“ uvedl prodě-
kanMiroslav Novotný.
Fakulta si mohla otevření atrak-

tivního oboru dovolit díky působe-
níMartina Hilského, profesora an-
glické literatury a překladatele z an-

gličtiny, který patří k předním čes-
kým překladatelům Shakespearo-
va díla. „Profesor Hilský u nás pů-
sobí na celý úvazek a je i garantem
tohoto oboru,“ upřesnil Novotný.
Na pedagogické fakultě letos

končí poslední pětileté magister-
ské studium a všechny ostatní uči-
telské obory už tu mají rozdělené
na bakalářské a navazující magis-
terské obory. „Bakalářský stupeň
už máme a teď k němu můžeme
nabídnout magisterské studium
učitelství všeobecně vzdělávacích
předmětů pro 2. stupeň základ-
ních škol – český jazyk jako cizí ja-
zyk,“ řekl proděkan Jan Holec.
Moderní obor chemie životního

prostředí obhájila přírodovědecká
fakulta před akreditační komisí
jako magisterské studium pro ab-
solventy bakalářského oboru che-
mie. „Navazujeme jím na výzkum-
né směry, které se dělají jak u nás,
tak na Akademii věd i na zeměděl-
ské fakultě. Jeho absolventi na-
jdou uplatnění i v podnicích, které
mají zájem o vzdělané lidi v che-
mických oborech ještě v kombina-
ci s něčím navíc,“ popsal děkan fa-
kulty František Vácha.
Maturanti, kteřímíří na teologic-

kou fakultu, semohou nově zapsat
do bakalářského oboru filozofie
a religionistika. „Není to úplně

nový obor, nahradí dojíždějící hu-
manistiku. Obsahově navazuje na
jeho tradici a více odráží podstatu
toho, co se tu studuje,“ objasnil
proděkan Petr Bauman.

Změny u třech fakult
Studenti Jihočeské univerzity do-
stanou brzy několik nových bu-
dov. Tři její fakulty se předloni pus-
tily do pěti nových staveb za stov-
ky milionů korun. Velký stavební
rozmach si může univerzita dovo-
lit díky významnému přispění z Ev-
ropské unie. Dva nové objekty ote-
vře ve čtyřdvorském kampusu
v krajskémměstě a další tři ve Vod-
ňanech na Strakonicku.
Už na podzim se chce přírodově-

decká fakulta přestěhovat do nové-
ho čtyřpodlažního sídla v soused-
ství laboratoří Biologického centra
Akademie věd ČR v budějovickém
komplexu na Branišovské ulici.
Otevření nového areálu se třemi

budovami: genetickým rybářským
centrem, experimentálním zaříze-
ním pro chov ryb a svým hlavním
sídlem chystá v září ve Vodňanech
fakulta rybářství a ochrany vod.
Příští rok v dubnumábýt dokon-

čena třípatrová budova v univerzit-
ním kampusu, kterou obsadí země-
dělská fakulta a fakulta rybářství
a ochrany vod. Ludmila Mlsová

ČESKÉ BUDĚJOVICE (lim) Ani pro
studenty s handicapem nemusí
být cesta k získání vysokoškolské-
ho diplomu na Jihočeské univerzi-
tě neschůdná. Univerzita v tomto
akademickém roce otevřela nové
Centrum pro podporu studentů se
specifickými potřebami. Jeho pra-
covníci zajišťují studentům se zdra-
votnímpostižením či znevýhodně-
ním takovou podporu, aby mohli
uplatnit své schopnosti podobně
jako jejich zdraví vrstevníci. A to
aniž by tím utrpěla kvalita a obsah
studia.
„V tuto chvíli poskytujeme bez-

platné služby 29 studentům. Nej-
víc z nich se potýká s poruchami
učení, hlavně s dyslexií,“ uvedl ve-
doucí centra Zdeněk Toušek.
Studenti s dyslexií mají napří-

klad problém s učením cizích jazy-
ků, a proto se pracovníci centra do-
mlouvají s jejich učiteli na specific-
kém přístupu.
„Nejde o snižování požadavků,

ale o nastavení jiné cesty, která jim
umožní dosáhnout stejný výsledek
jako ostatním. Třeba tím, že semís-
to písemné zkoušky podrobí úst-
ní,“ naznačil Toušek.
Centrum poskytuje služby stu-

dentům bakalářských, magister-
ských i doktorských studijních pro-
gramů v prezenční i kombinované
formě studia. Jejich využití je dob-
rovolné. Přitom nabízí podporu
nejen při studiu, ale také v souvise-
jících oblastech, jako je doprava,
ubytování nebo trávení volného
času.
Například někteří studenti se

zrakovým postižením mohou uví-
tat technickou podporu při zajišťo-
vání studijních materiálů, jako je
digitalizace tištěných dokumentů,
tisk v Braillově písmu nebo pořizo-
vání audio dokumentů.
Šéf nového centra však ví, že ně-

kteří studenti s handicapem o jeho
služby nikdy nepožádají. „Spousta
z nich podporu nepotřebuje a je
pro ně hodnotné, že si náročnou
cestu dokážou vyšlapat sami,“ shr-
nul Toušek.

Nové obory i prostory chystá
univerzita na další akademický rok

INZERCE
Otevřenou cestu
ke studiu mají
i posluchači
s handicapem

S
novým rektorem Liborem
Grubhofferem se Jihočes-
ká univerzita viditelně víc
otvírá okolnímu světu. Bý-

valý děkan přírodovědecké fakulty
má dveře své pracovny otevřené
stejně pro oficiální návštěvy i pro
studenty. Je to vidět i na výzdobě
rektorské kanceláře – má v ní velký
obraz, jehož autorkou je studentka
teologické fakulty. „Obraz se jme-
nuje Dívka pro pana rektora. Pů-
vodně byl součástí výstavy na ná-
městí a pak mi ho studenti přines-
li. Bez kontaktů se studenty by
moje práce neměla smysl, schá-
zím se s nimi často a rád, a to včet-
ně studentů z přírodovědy, které
učím,“ říká Grubhoffer.

Jaké jméno má univerzita mezi
konkurenčními školami?
Rektoři ostatních vysokých škol
mají Jihočeskou univerzitu docela
rádi. Patrně je to dáno zejména
tím, že v jižních Čechách by každý
chtěl žít a hodně lidí na ně má
vzpomínky minimálně ze školních
výletů. Pražáci z naší univerzitní
branže tu mají prakticky všichni
chalupu, takže nás tím pádem be-
rou. Ale je to dáno i tím, že leccos
je tu na slušné úrovni a v lecčems
jsme velmi respektovaní nejen
doma, ale i v zahraničí.

Máte na mysli přírodovědeckou
fakultu?
Není to jen přírodovědecká fakul-

ta. Máme tu tři fakulty, jejichž pro-
gramy snesou nároky na označení
výzkumné fakulty. Kromě přírodo-
vědců také filozofická fakulta a fa-
kulta rybářství a ochrany vod. Na
těch dalších je to otázka některých
programů či oborů.

Nejdelší tradici má největší peda-
gogická fakulta. Jak si vede?
Bezesporu má velmi kvalitní vý-
chovy, hudební a výtvarnou. Ale
také kvalitní jazyky. Pro spoustu
studentů je zajímavé, že se mohou
zapsat do oborů třeba na pomezí
pedagogické a filozofické fakulty.

Osm fakult může jistě nabízet víc
zajímavých kombinací studia.
Mezioborová témata a studia jsou
to jedinečné, proč je dobré sem
chodit. Většina fakult nabízí dvou-
oborová atraktivní studia jako tře-
ba biologie – archeologie a další.
Máme tu i zahraniční studium,
a to je biologická chemie, což je
společný studijní obor bakalářský
i magisterský Keplerovy univerzity
v Linci.

Co ještě univerzitě schází?
Citelně tu chybí technické obory.
Region s tím stále zápasí, protože
je tu každý rok podstatná část čers-
tvýchmaturantů, kteří by šli studo-
vat nějaký technický obor, ale ne-
chce se jim ani do Prahy, ani do
Plzně. Proto se netajíme tím, že
chceme víc technických oborů.

Nepatří to spíš Vysoké škole tech-
nické a ekonomické?
Budějovická technika se snaží toto
místo zaplnit, ale vznikla na bázi
stavební vyšší odborné školy a to
je jen část techniky. Teď usiluje
o strojírenství a my také. Snažíme
se s ČVUT a firmou Bosch dát do-
hromady obor mechatronika, pro-
tože stále cítíme tlak strojíren-
ských firem, že jim chybí mladé
kvalifikované posily.

Na které fakultě najde mechatro-
nika zázemí?
Na přírodovědecké, protože s je-
jím rozvojem se nám podařilo zís-
kat do Budějovic velmi zdatnéma-
tematiky a fyziky, v krátké době se
tu podařilo dobře obsadit ústav
matematiky a ústav fyziky. A když
už ty odborníky máme, je škoda,
aby učili v ročníku pět studentů
matematiky a čtyři fyziky, kdyžmo-
hou učit technické obory třicet stu-
dentů.

A na co sem chcete nové studen-
ty nalákat?
Dají se přitáhnout přes biologii,
dají se přitáhnout přes biofyziku
a biomatematiku. Ale když vysoko-
školský učitel matematiky studuje
evoluční diferenciální rovnice apli-
kované do složitosti vývoje života,
tak je samozřejmě schopen vycho-
vávat techniky.

Proč tlačíte techniku, když sám
jste přírodovědec?
Možná právě proto, že jsem se
sám tímto směremnevydal, k tech-
nice odmalička vzhlížím a nesmír-
ně ji obdivuju. A cítím, že je to
něco, čím byměla univerzita regio-
nu přispívat. Ludmila MlsováPrvní muž Libor Grubhoffer je rektorem Jihočeské univerzity od loňského roku. Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

V září Nový komplex tří budov otevře na podzim fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech.

„Odmalička vzhlížím k technice“
Rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer
je manažerem jedné z největších organizací
v regionu. Univerzita má osm fakult, 14 tisíc
studentů a dva tisíce zaměstnanců.


