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1. Úvodní slovo rektora JU 

 Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích pova�uje za sv�j p�irozený prostor v�deckého, 
výzkumného a pedagogického rozvoje �iroce pojímaný region �esko-rakousko-bavorského pomezí, který 
charakterizuje mimo�ádné p�írodní a kulturní bohatství i dob�e vyu�itelné lidské zdroje. Tomu odpovídá 
sm��ování univerzity jako celku i jejích jednotlivých sou�ástí, a� jde o fakulty nebo o vysoko�kolské ústavy.  

 Ve v�dních oborech základního výzkumu � p�edev�ím v �iroce pojímaných biologických, 
fyzikálních, zem�d�lských, historických a n�kterých dal�ích spole�enských v�dách � se vysoká �kola 
p�ibli�uje výsledky své v�decké práce k výzkumnému pojetí univerzity. K posílení výzkumného charakteru 
je v�ak �ádoucí zvý�it po�et absolvent� a absolventek doktorských studijních program� a více otev�ít
vysokou �kolu poslucha��m ze zahrani�í, kte�í projevují zájem p�edev�ím o studium vybraných modul�
svých specializací. Výzkumný charakter uvedených v�dních obor� posiluje jejich úzká spolupráce 
s biologicky zam��enými ústavy Akademie v�d �eské republiky, které jsou dislokovány práv� v �eských 
Bud�jovicích. Slibný rozvoj zaznamenala ov�em také konkrétní badatelská spolupráce se 
spole�enskov�dními ústavy Akademie v�d �eské republiky, je� mají svá sídla v Praze. Oboustrann�
prosp��ná spolupráce mezi Jiho�eskou univerzitou v �eských Bud�jovicích a Akademií v�d �eské 
republiky, která se projevuje ve v�decké i pedagogické oblasti, p�edstavuje jeden z podstatných rys�
perspektivního rozvoje tohoto vysokého u�ení. Moderní univerzita v�ak stále �ast�ji musí pru�n� odpovídat 
na po�adavky a podn�ty, které p�iná�í spole�enská praxe, je� se dotýká p�edev�ím �iroce pojatého regionu. 
Tuto výzvu si Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích dob�e uv�domuje, jak dokládá dal�í rozvoj spí�e 
prakticky zam��eného výzkumu a studia u�itelských a o�et�ovatelských obor� �i sociální práce. Praktickým 
pot�ebám �iroce pojatého regionu ov�em vychází vst�íc také rozvoj ekonomického a zem�d�lského bádání, 
které se výrazn�ji profiluje v p�eshrani�ním prostoru. V zájmu p�iblí�ení výsledk� v�deckého bádání 
pot�ebám podnikatelské praxe se univerzita sna�í v sou�innosti s politickou reprezentací Jiho�eského kraje o 
budování prvních technologických center, v nich� budou pracovat inkubátory, kde bude docházet k vým�n�
poznatk� mezi v�deckou a podnikatelskou sférou. V té souvislosti lze za mimo�ádný úsp�ch pova�ovat 
dokon�ení Biotechnologického centra ve spole�ném areálu Jiho�eské univerzity a Akademie v�d �eské 
republiky v Nových Hradech. Ob�ma uvedeným sm�r�m � tedy základnímu i aplikovanému výzkumu � 
odpovídala v roce 2004 úsp��nost univerzity v získávání finan�ních prost�edk� na institucionální i ú�elové 
financování v�decké práce z domácích i zahrani�ních zdroj�. Z hlediska mezinárodní konkurence ve v�d� a 
výzkumu se zdá, �e jednu z perspektivních cest p�edstavuje utvá�ení v�deckých �kol kolem v�hlasných 
profesor� se zahrani�ními zku�enostmi, jejich� �innost nepochybn� podpo�í rozvoj kvalifika�ní struktury 
univerzity a vytvo�í p�dorys badatelské kontinuity. 

 Nové vedení univerzity, které za�alo pracovat 1. b�ezna 2004, si jako jeden ze svých dal�ích 
st��ejních úkol� stanovilo postupnou optimalizaci vnit�ní struktury vysoké �koly, která by v souladu 
s Dlouhodobým zám�rem rozvoje Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích lépe zrcadlila v�decké a 
pedagogické sm��ování jednotlivých v�dních obor� a byla ��iteln�j�í� pro uchaze�e o studium i pro dal�í 
partnery. Vedení univerzity tomuto úkolu p�izp�sobilo také metody své �ídící práce, kdy v�t�í d�raz kladlo 
na pracovní jednání s p�izvanými kolektivy kateder na stran� jedné a na utvá�ení �irokého diskusního 
prost�edí o dal�ím sm��ování univerzity v akademické obci vysoké �koly na stran� druhé. Pomocným 
nástrojem k postupné optimalizaci struktury univerzity se stalo nejen pr�b��né hodnocení výsledk�
v�decké, výzkumné a jiné tv�r�í �innosti na úrovni kateder v domácím i mezinárodním srovnávacím rámci, 
ale také z�ízení Akredita�ní komise Jiho�eské univerzity a Studentské rady Jiho�eské univerzity, které 
vyhodnocují úrove� akredita�ních materiál�, resp. úrove� p�edná�ek, seminá��, cvi�ení a dal�ích forem 
výuky. Po projednání v akademických grémiích univerzity byly v roce 2004 u�in�ny první kroky 
k vypracování návrhu na z�ízení Filozofické fakulty Jiho�eské univerzity, který bude v dubnu 2005 
p�edlo�en k akredita�nímu �ízení na Ministerstvo �kolství, mláde�e a t�lovýchovy �R, a k diskusím o 
vy�le�ování  ekonomických obor� do samostatného pracovi�t� ve struktu�e vysoké �koly. Nemalá 
pozornost byla ov�em v�nována i d�slednému napln�ní zásad strukturovaného studia v t�ch programech a 
oborech, kde k jeho prosazení zatím z r�zných p�í�in nedo�lo (p�edev�ím ve studiu u�itelství).

 Rozvoj Jiho�eské univerzity v p�irozeném prost�edí �esko-rakousko-bavorského regionu 
p�edpokládal b�hem roku 2004 navázat a smluvn� potvrdit konkrétní vazby spolupráce nejen k politické, 
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podnikatelské a kulturní reprezentaci Jiho�eského kraje a Statutárního m�sta �eské Bud�jovice, ale také 
k nejbli��ím univerzitním partner�m v zahrani�í � zvlá�t� k Universität Passau a Johannes-Kepler-
Universität Linz. S ob�ma uvedenými univerzitami se p�ipravují v rámci p�eshrani�ní spolupráce spole�né
studijní programy (biologická chemie, resp. st�edoevropská studia). 

 Modern� koncipovaná Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích chce podstatnou m�rou p�isp�t
k dal�ímu dobrému rozvoji vzd�lanosti, v�dy a výzkumu, chce prosp�t k utvá�ení kvalitního 
podnikatelského, ekologického i kulturního obrazu spole�nosti nejen na jihu �ech a v p�ilehlých 
p�eshrani�ních regionech. Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích hodlá i nadále výsledky v�decké
práce svých akademických pracovník� uplat�ovat v kvalitních �asopisech sv�tového významu, ve 
vynikajících v�deckých monografiích i p�i uspokojování praktických pot�eb rozvoje znalostní spole�nosti. 

                                 Prof. PhDr. Václav B��ek, CSc. 
                                                                                        rektor Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích
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2. Organiza�ní schéma JU 

2.1. Organiza�ní struktura JU 

REKTORÁT

FAKULTY VYSOKO�KOLSKÉ
ÚSTAVY

CELO�KOLSKÁ
PRACOVI�T�

Ú�ELOVÁ 
ZA�ÍZENÍ

Biologická 
fakulta

Pedagogická 
fakulta

Teologická 
fakulta

Zem�d�lská 
fakulta

Zdravotn�
sociální fakulta 

Historický ústav

Ústav fyzikální 
biologie 

Výzkumný ústav 
rybá�ský a 

hydrobiologický 

Centrum
informa�ních 
technologií

Institut pro etiku 
a regionální 

rozvoj

Evropské 
informa�ní

centrum

Jazykové 
centrum

Koleje a 
menzy

�kolní
zem�d�lský 

podnik
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2.2. Organiza�ní schéma Rektorátu JU 

Akademický senát JU se podílí na 
�ízení v rámci legislativn� správních 

vztah�.

Správní rada JU se podílí na �ízení 
v rámci legislativn� správních 

vztah�.

V�decká rada JU se podílí na �ízení 
v rámci metodicko správních vztah�.

Disciplinární komise JU se podílí na 
�ízení v rámci metodicko správních 

vztah�.

�editel
Výzkumného 

ústavu
rybá�ského a 
hydrobiolo-

gického 

Rektor 
Kancelá� rektora

Právní 
odd�lení

Interní audit 

BOZP a PO 

Public Relation

Kvestor Prorektor pro 
pedagogickou
�innost 

Prorektor pro 
v�du a 

výzkum 

Prorektor pro 
zahrani�ní 

vztahy 

Prorektor pro 
rozvoj

D�kan 
Biologické 

fakulty 

�editel
Historického 

ústavu

Sekretariát
kvestora 

Odd�lení pro 
pedagogickou
�innost 

Odd�lení pro 
v�du a 

výzkum 

Odd�lení pro 
zahrani�ní 

vztahy 

Odd�lení pro 
rozvoj

�editel Kolejí 
a menz 

�editel
�kolního 

zem�d�lského 
podniku 

D�kan 
Pedagogické

fakulty �editel  
Ústavu

fyzikální 
biologie 

D�kan 
Teologické 

fakulty 

D�kan 
Zdravotn�

sociální fakulty 

D�kan 
Zem�d�lské

fakulty 

Vedoucí Evropského 
informa�ního centra 

�editel  
Jazykového centra 

�editel Institutu pro 
etiku hospodá�ství a 

regionální rozvoj 

�editel Centra 
informa�ních
technologii 

Ekonomický 
odbor

Investi�ní 
odd�lení 

Útvar ú�táren

Útvar pokladny

Správa
nemovitostí 

Útvar rozpo�tu

Útvar práce a mezd 

Archiv

Prodejna skript 
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3. Slo�ení orgán� JU 

3.1. Vedení JU 

Rektor:  prof.  Ing. Franti�ek St�ele�ek, CSc. (do 29. 2. 2004) 
 prof. PhDr. Václav B��ek, CSc. (od 1. 3. 2004) 

Prorekto�i:
Prorektor pro pedagogickou �innost: doc. RNDr. P�emysl Zá�kodný, CSc. (do 29. 2. 2004) 
 prof. RNDr. Zden�k Brandl, CSc. (od 1. 4. 2004) 

Prorektor pro v�du a výzkum: prof. PhDr. Václav B��ek, CSc. (do 29. 2. 2004) 
 prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (od 15. 3. 2004) 

Prorektor pro zahrani�ní vztahy: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (do 29. 2. 2004) 
 prof. PaedDr. Vladimír Papou�ek, CSc. (od 15. 3. 2004) 

Prorektor pro rozvoj: prof. Ing. Václav �ehout, CSc. (do 29. 2. 2004) 
 prof. Ing. Franti�ek St�ele�ek, CSc. (od 15. 3. 2004) 

Kvestor: Ing. Hana Kropá�ková 

3.2. Správní rada JU 

P�edseda:
Ing. Vladimír Jandík �editel pobo�ky �eské národní banky v �eských Bud�jovicích 

Místop�edsedové:
JUDr. Petr Du�ek krajský státní zástupce, Krajské státní zastupitelství �eské 

Bud�jovice
Ing. Václav Hanke, CSc. �editel odboru program� výzkumu a vývoje M�MT �R, Praha 

�lenové:
MUDr. Ji�í Bouzek, MBA (do 20. 12. 2004) �editel Nemocnice �eské Bud�jovice, a. s. 
Ing. Zden�k Da�ha poradce hejtmana Jiho�eského kraje, Krajský ú�ad �eské

Bud�jovice
Ing. Ji�í Chmel �editel regionálního odboru Státního interven�ního fondu �eské

Bud�jovice
Ing. Karel Mach nám�stek ministra pro strukturální sekci, Ministerstvo 

zem�d�lství �R, Praha 
Mgr. Ing. Miroslav �imek (od 16. 1. 2004) vedoucí Územního pracovi�t� Pozemkového fondu �R

v �eských Bud�jovicích
Ing. Karel Ture�ek (do 15. 1. 2004) nám�stek ministra pro vodní hospodá�ství, Ministerstvo 

zem�d�lství �R, Praha 
doc. Ing. Zden�k �emli�ka, CSc. p�ednosta Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových - 

odlou�ené pracovi�t� Jind�ich�v Hradec 

Tajemník:
Mgr. Andrea Augustinová (do 9. 3. 2004) Rektorát Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích 
Bc. Tomá� Klimpera (od 10. 3. 2004) Rektorát Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích 
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3.3. V�decká rada JU 

V�decká rada JU do 29. 2. 2004 

Interní �lenové:
prof. RNDr. Pavel Bla�ka, CSc. Biologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
doc. RNDr. Zden�k Brandl, CSc. Biologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
prof. PhDr. Václav B��ek, CSc. Historický ústav JU, �eské Bud�jovice
prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. Zdravotn� sociální fakulta JU, �eské Bud�jovice
prof. MUDr. Ji�í Dunovský, DrSc. Zdravotn� sociální fakulta JU, �eské Bud�jovice
prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
doc. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.  Biologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
doc. Franti�ek Hude�ek, CSc. Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
Dr. Ji�í Ka�ný, Th.D. Teologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
doc. Ing. Franti�ek Klime�, CSc. Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
Ing. Jan Kou�il, Ph.D. Výzkumný ústav rybá�ský a hydrobiologický JU, Vod�any 
prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc. Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
Mgr. Ing. Tomá� Machula, Dr. Teologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
doc. RNDr. Franti�ek Mráz, CSc. Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
prof. RNDr. Miroslav Papá�ek, CSc. Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. Teologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
doc. PhDr. Dalibor Ture�ek, CSc. Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
prof. MUDr. Milo� Velemínský, CSc. Zdravotn� sociální fakulta JU, �eské Bud�jovice
doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. Zdravotn� sociální fakulta JU, �eské Bud�jovice
doc. RNDr. P�emysl Zá�kodný, CSc. Zdravotn� sociální fakulta JU, �eské Bud�jovice

Externí �lenové:
doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Filozofická fakulta UK, Praha 
prof. Dr. Pavel Filipi Evangelická teologická fakulta UK, Praha 
prof. Ing. Jan Hron, DrSc. Provozn� ekonomická fakulta �ZU, Praha 
prof. RNDr. Vratislav Kapi�ka, DrSc. P�írodov�decká fakulta MU, Brno 
RNDr. Josef Komenda, CSc. Mikrobiologický ústav AV �R, Praha 
Ing. Josef Kraus, CSc. Výzkumný ústav zem�d�lské ekonomiky, Praha 
prof. Dr. Ing. Imrich Okénka, CSc. Slovenská po�nohospodárska univerzita, Nitra 
prof. MUDr. Vladislav Potu�ník, DrSc. 2. léka�ská fakulta UK, Praha 
prof. RNDr. Franti�ek Sehnal, CSc. Entomologický ústav AV �R, �eské Bud�jovice
doc. PhDr. R��ena Vá�ová, CSc. Pedagogická fakulta UK, Praha 
RNDr. Ji�í Velemínský, DrSc. Ústav experimentální botaniky AV �R, Praha 
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV �R, Praha 
prof. Ing. Ji�í Zelenka, CSc. Mendelova zem�d�lská a lesnická univerzita, Brno 

V�decká rada JU od 7. 4. 2004 

Interní �lenové:
prof. RNDr. Zden�k Brandl, CSc.  Biologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
prof. PhDr. Václav B��ek, CSc. Historický ústav JU, �eské Bud�jovice
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.  Biologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.  Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
Dr. Ji�í Ka�ný, Th.D.  Teologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
Ing. Jan Kou�il, Ph.D.  Výzkumný ústav rybá�ský a hydrobiologický JU, Vod�any  
Mgr. Ing. Tomá� Machula, Dr.  Teologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.  Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
doc. MUDr. Leo� Navrátil, CSc.  Zdravotn� sociální fakulta JU, �eské Bud�jovice



11

PhDr. Miroslav Novotný, CSc.  Historický ústav JU, �eské Bud�jovice
prof. RNDr. Miroslav Papá�ek, CSc.  Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
prof. PaedDr. Vladimír Papou�ek, CSc.  Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.  Teologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
prof. Ing. Franti�ek St�ele�ek, CSc.  Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
Dr. Ing. Dagmar �kodová Parmová  Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
RNDr. Dalibor �tys, CSc.  Ústav fyzikální biologie JU, Nové Hrady 
prof. PhDr. Dalibor Ture�ek, CSc.  Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
prof. MUDr. Milo� Velemínský, CSc.  Zdravotn� sociální fakulta JU, �eské Bud�jovice
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.  Biologická fakulta JU, �eské Bud�jovice

Externí �lenové:
prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.  Slovenská po�nohospodárska univerzita, Nitra  
prof. JUDr. Du�an Hendrych, CSc.  Právnická fakulta UK, Praha  
prof. RNDr. Tomá� Herben, CSc.  Botanický ústav AV �R, Pr�honice 
prof. RNDr. Václav Ho�ej�í, CSc.  Ústav molekulární genetiky AV �R, Praha  
prof. Ing. Jan Hron, DrSc. Provozn� ekonomická fakulta �ZU, Praha
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.  Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha 
doc. PhDr. Jana Králová, CSc.  Filozofická fakulta UK, Praha 
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.  Univerzita Pardubice, Pardubice  
Mgr. Richard Machan, Th.D.  Univerzita Palackého, Olomouc  
doc. RNDr. Franti�ek Mráz, CSc.  Fakulta strojní �VUT, Praha
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.  Historický ústav AV �R, Praha 
prof. RNDr. Tomá� Scholz, CSc.  Parazitologický ústav AV �R, �eské Bud�jovice
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.  Mendlova zem�d�lská a lesnická univerzita, Brno  
RNDr. Ji�í Velemínský, DrSc.  Ústav experimentální botaniky AV �R, Praha 

3.4. Akademický senát JU 

P�edseda:  Dr. Ing. Alois K�i��an, Th.D.   

Místop�edsedkyn� komory
akademických pracovník�:  Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.   
   
Místop�edseda studentské komory: Jan Jukl

�lenové AS � akademi�tí pracovníci: Mgr. Zden�k Bezecný, Ph.D.  
 prof. RNDr. Pavel Bla�ka, CSc.  
 Mgr. Ond�ej Dosko�il
 RNDr. Iva Dostálková, Ph.D. (od 27. 10. 2004) 
 Mgr. Magdalena Ehrlichová  
 Ing. Darja Holátová, Ph.D.  
 JUDr. Rudolf Hrubý  
 Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.  
 RNDr. Jan Ka�tovský, Ph.D.  
 PhDr. Pavel Král, Ph.D.  
 doc. PaedDr. Milada Krej�í, CSc. 
 prof. PaedDr. Vladimír Papou�ek, CSc. (do 9. 3. 2004) 
 PhDr. Pavel Pavlík  
 RNDr. Petr Podlaha  
 doc. Robert Sak  
 prof. PaedDr. Gabriel �vejda, CSc.  
 Dr. Ing. Richard Tichý, CSc. (od 9. 3. 2004 do 30. 3. 2004) 
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 Mgr. Michal Van�ura, Ph.D. (od 6. 4. 2004) 
 prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (do 28. 2. 2004) 

�lenové AS - studenti: Lucie Bárt� (od 5. 10. 2004) 
 Martin Duda (do 31. 5. 2004) 
 Ji�ího Filistein (do 15. 6. 2004) 
 So�a Fixová (od 26. 10. 2004) 
 Mgr. Tomá� Hauer
 Robert Havlí�ek
 Bc. Pavel Holec (od 5. 10. 2004) 
 Martin Jílek (do 9. 6. 2004) 
 Mgr. Petr Koutecký  
 Miroslav Li�ka (do 27. 5. 2004) 
 Albín O�kay (od 5. 10. 2004) 

P�emysl Pape� (do 10. 6. 2004) 
 Michal Rohá�ek (od 5. 10. 2004) 
 Zden�k Rube�  
 Mgr. Rudolf Svoboda (do 4. 10. 2004) 
 Marie Va�ková (od 26. 10. 2004) 
 Hynek Volný 
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4. Vzd�lávací �innost

 Vedle standardní soustavné práce spojené s uskute��ováním studia v akreditovaných studijních 
programech a jejich oborech byla hlavním úkolem roku 2004 d�sledná snaha o brzké provedení 
restrukturalizace studijních program� do podoby t�ístup�ového �len�ní na bakalá�ské, navazující 
magisterské a p�ípadn� doktorské studium. K tomu cíli byly vyu�ity zejména reakreditace studijních 
program� v�ude tam, kde platnost p�vodních akreditací kon�ila v pr�b�hu roku 2004 nebo bude kon�it
v roce 2005, ale rovn�� tam, kde byly koncipovány studijní programy zcela nové. Restrukturalizace 
p�tiletých magisterských program� na samostatné bakalá�ské a na n� navazující magisterské programy se 
p�itom �ídí po�adavkem vytvo�it takové bakalá�ské programy, které budou svébytným uceleným a �ádn�
ukon�eným studiem. Absolvent studijního programu bakalá�ského typu, který je p�edstupn�m
k navazujícímu magisterskému programu, by m�l být nejen schopen pokra�ování v navazujícím studiu, ale 
sou�asn� získat i ucelené vysoko�kolské vzd�lání umo��ující mu profesní uplatn�ní. Zásadním problémem 
ov�em stále z�stalo dvoustup�ové uspo�ádání studijních program� U�itelství pro základní �koly a U�itelství 
pro st�ední �koly, na jeho� budoucí koncepci za�ala sice Pedagogická fakulta JU pracovat, ale vzhledem 
ke snaze o koordinaci uspo�ádání budoucího u�itelského studia jak s jinými subjekty uskute��ujícími tyto 
studijní programy v �R, tak i s po�adavky základního a st�edního �kolství, bude tato p�íprava pokra�ovat i 
v roce 2005.

 Na jednotlivých fakultách a ústavech JU pokra�oval v roce 2004 dal�í rozvoj skladby i kvality 
uskute��ovaných studijních program� v�etn� jejich roz�i�ování o akreditace k uskute��ování v cizím jazyce. 
Vedení JU zejména v druhé polovin� roku 2004 soust�edilo svoje úsilí na p�ehodnocení rozmíst�ní skupin 
program� a obor� na jednotlivých sou�ástech a hledání podoby takového budoucího uspo�ádání vnit�ní 
struktury univerzity, které by bylo jasn� �itelné zejména p�i pohledu zvn�j�ku a sou�asn� lépe roz�len�né 
z hlediska funk�nosti sou�ástí �koly. Z�eteln� nejdále v p�íprav� na vznik nov� uspo�ádaného celku se 
dostaly obory humanitn� zam��ené (historické, jazykov�dné), kde úsp��ná existence samostatného 
vysoko�kolského Historického ústavu JU s n�kolika akreditacemi ve v�ech typech studijních program� a 
s mno�stvím student� i uchaze�� o studium vytvo�ila dobré p�edpoklady pro sm��ování ke vzniku budoucí 
Filozofické fakulty JU. P�ehodnocení sou�asného stavu také ukázalo perspektivu dal�ího rozvoje 
ekonomických obor� Zem�d�lské fakulty JU, zejména ve spojitosti s mo�ným rozvojem studia 
orientovaného na informatiku. 

4.1. Studijní programy (obory) 

Tab. 4.1.1. - Po�ty studijních program� a obor� JU - �len�ní podle skupin obor� a typ� studijních 
program�

Studijní programy/obory 
Skupiny obor�

Kód
skupiny 
kmen.
obor�

bak. mag. mag.
navazující dokt.

Celkem
stud.prog. 

/obor�

p�írodní v�dy a nauky 11 a� 18 6/8 - 5/8 8/11 19/27 
technické v�dy a nauky 21 a� 39 1/1 - 1/1 - 2/2 
zem�d�l.-les. a veter. v�dy a nauky 41 a� 43 2/5 2/5 2/4 2/7 8/21 
zdrav., léka�. a farm. v�dy a nauky 51 a� 53 3/6 1/1 2/2 1/1 7/10 

spole�enské v�dy, nauky a slu�by 61,65,67,
71-74 5/11 3/4 2/3 2/3 12/21 

ekonomie 62 1/3 1/1 1/1 1/1 4/6 
právo, právní a ve�ejnosprávní 
�innost 68 - - - - 0 

pedagogika, u�itelství a sociál. pé�e 75 4/6 3/36 2/3 - 9/45 
obory z oblasti psychologie 77 1/1 - - - 1/1 
v�dy a nauky o kultu�e a um�ní 81,82 - - - 1/1 1/1 
Celkem 11 a� 82 23/41 10/47 15/22 15/24 63/134 
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Tab. 4.1.2. - P�ehled studijních program� a obor� akreditovaných v roce 2004 na jednotlivých 
sou�ástech JU - studijní programy bakalá�ského typu 

Fakulta Kód stud. 
programu

Název
studijního
programu

Název studijního 
oboru

Standardní
doba stud. 
v akadem. 

rocích

Navazující
magisterský

studijní 
program

Forma
studia, 

cizí
jazyk

Biologie 3 ano P 
B1501 Biologie Biomedicínská 

laboratorní technika 3 ano P 

B1504 Genetika (do 
31.12.2004) Rostlinné biotechnologie 3 ne P 

B1513 Biofyzika Biofyzika 3 ano P 

Biologická
fakulta JU 

B1601
Ekologie a 
ochrana
prost�edí 

Pé�e o �ivotní prost�edí 3 ano P 

B1103 Aplikovaná
matematika Finan�ní matematika 3 ne PK 

B1802 Aplikovaná
informatika Výpo�etní technika 3 ne P 

B2612 Elektronika a 
informatika

M��icí a výpo�etní 
technika 3 ano PK 

Aplikovaná filologie: 
Anglický jazyk a 
francouzský jazyk pro 
administrativu EU 

3 ne P 

Aplikovaná filologie: 
Ruský jazyk a n�mecký 
jazyk pro hospodá�skou
a obchodní sféru  

4 ne P 

Aplikovaná filologie: 
Anglický jazyk a 
n�mecký jazyk pro 
hospodá�skou a 
obchodní sféru 

3 ne P 

Bohemistika v praxi 3 ano P 

B7310 Filologie 

Cizí jazyky pro evropský 
a mezinárodní obchod 3 ne P 

B7401 T�lesná 
výchova a sport T�lesná výchova a sport 3 p�ipravuje se P 

Sociální pedagogika 3 ne PK 
Sociální pedagogika pro 
Policii �R 3 ne K B7507 Specializace v 

pedagogice U�itelství pro mate�ské 
�koly 3 ne PK 

Pedagogická 
fakulta JU 

B7701 Psychologie Arteterapie 4 ne K 
Humanistika 3 ne P 
Pastora�n� sociální 
asistent

3
dobíhající ano PK B6107 Humanitní 

studia 
Pastora�ní asistence 3 ano PK 

B6141 Teologie Nábo�enská a etická 
výchova 3 ano K 

B7501 Pedagogika Nábo�enská výchova a 
etika 3 ano PK 

B7502 Sociální pé�e Sociální a charitativní 
práce 3 p�ipravuje se PK 

Teologická 
fakulta JU 

B7505 Vychovatelství Pedagogika volného �asu 3 ano P 
Aplikovaná radiobiologie 
a toxikologie 3 ano PK Zdravotn�

sociální
fakulta JU B1513 Biofyzika Biofyzika a zdravotnická 

technika 3 ano P 



15

Fakulta Kód stud. 
programu

Název
studijního
programu

Název studijního 
oboru

Standardní
doba stud. 
v akadem. 

rocích

Navazující
magisterský

studijní 
program

Forma
studia, 

cizí
jazyk

Porodní asistentka 3 p�ipravuje se P B5341 O�et�ovatelství V�eobecná sestra 3 ano PK 
Rehabilita�ní �
psychosociální pé�e o 
posti�ené d�ti, dosp�lé a 
staré osoby 

3 ano PK 
B5342 Rehabilitace 

Prevence a rehabilitace 
sociální patologie 3 ano P 

Ochrana ve�ejného 
zdraví 3 p�ipravuje se P 

Zdravotn�
sociální
fakulta JU 

B5341 Specializace ve 
zdravotnictví Radiologický asistent 3 ano PK 

B4103 Zootechnika Rybá�ství 3 ano P 
Trvale udr�itelné 
systémy hospoda�ení
v krajin�

3 ne P 

Zem�d�lská technika, 
obchod, servis a slu�by 3 ne P 

Agroekologie 3 ano P 

B4131 Zem�d�lství

Zem�d�lské
biotechnologie 3 ano P 

Ú�etnictví a finan�ní
�ízení podniku 3 ano PK 

Zem�d�lská
fakulta JU 

B6208 Ekonomika a 
management Obchodní podnikání 3 ano P 

Archivnictví 3 ano P 
Archeologie 3 p�ipravuje se P 

JU a 
Historický 
ústav JU 

B7105 Historické v�dy
Historie 3 ano P 

Ústav fyzikální biologie JU se podílel na výuce v následujících bakalá�ských studijních 
programech: Biofyzika s Biologickou fakultou JU, Výpo�etní technika s Pedagogickou fakultou JU,
M��icí a výpo�etní technika s Pedagogickou fakultou JU.

Tab. 4.1.3. - P�ehled studijních program� a obor� akreditovaných v roce 2004 na jednotlivých 
sou�ástech JU - studijní programy magisterského a navazujícího magisterského typu 

Fakulta Kód stud. 
programu

Název
studijního
programu

Název studijního 
oboru

Standardní
doba stud. 
v akadem. 

rocích

Mo�nost
pokra�ovat 
v doktor. 
studijním
programu

Forma
studia,

cizí
jazyk

Parazitologie 2 ano P,A 
Experimentální  
biologie 2 ano P,A N1501 Biologie 

Klinická biologie 2 ne P 
N1502 Zoologie Zoologie 2 ano P,A 
N1507 Botanika Botanika 2 ano P,A 
N1513 Biofyzika Biofyzika 2 ne P 

Biologická
fakulta JU 

N1603 Ekologie Ekologie 2 ano P,A 

N2612 Elektrotechnika 
a informatika 

Aplikovaná m��icí a 
výpo�etní technika 3 ne P 

U�itelství fyziky pro 2. 
stupe� Z� 3 ne P 

Pedagogická 
fakulta JU  

N5303 U�itelství pro 
základní �koly U�itelství výpo�etní  

techniky s elektronikou 
pro 2. stupe� Z�

3 ne P 
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Fakulta Kód stud. 
programu

Název
studijního
programu

Název studijního 
oboru

Standardní
doba stud. 
v akadem. 

rocích

Mo�nost
pokra�ovat 
v doktor. 
studijním
programu

Forma
studia,

cizí
jazyk

U�itelství pro 1. stupe�
Z� 4 ne P 

U�itelství pro 1. stupe�
Z� � anglický jazyk pro 
1. stupe�  Z� 

5 ne P 

U�itelství pro 1. stupe�
Z� � n�mecký jazyk pro 
1. stupe� Z� 

5 ne P 

U�itelství hudby pro 
základní um�lecké �koly  5 ne P 

U�itelství výtvarné 
výchovy pro um�lecké 
�koly

5 ne P 

U�itelství anglického 
jazyka pro 2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství �eského jazyka 
a literatury pro 2. stupe�
Z�

5 ano P 

U�itelství d�jepisu pro 
2. stupe� Z� 5 ano P 

U�itelství francouzského 
jazyka pro 2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství fyziky pro 
2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství hudební 
výchovy pro 2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství chemie pro 
2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství p�írodopisu a 
p�stitelství pro 2. stupe�
Z�

5 ne P 

U�itelství technické 
výchovy a výpo�etní 
techniky pro 2. stupe� Z� 

5 ne P 

U�itelství výpo�etní 
techniky s elektronikou 
pro 2. stupe� Z�  

5 ne P 

U�itelství výpo�etní 
techniky 5 ne P 

U�itelství matematiky 
pro 2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství n�meckého 
jazyka pro 2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství ob�anské 
výchovy pro 2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství �pan�lského
jazyka pro 2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství technické 
výchovy pro 2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství t�lesné výchovy 
pro 2. stupe� Z� 5 ne P 

U�itelství výtvarné 
výchovy pro 2. stupe�
Z�

5 ne P 

Pedagogická 
fakulta JU  

M7503 U�itelství pro 
základní �koly

U�itelství zem�pisu pro 
2. stupe� Z� 5 ne P 



17

Fakulta Kód stud. 
programu

Název
studijního
programu

Název studijního 
oboru

Standardní
doba stud. 
v akadem. 

rocích

Mo�nost
pokra�ovat 
v doktor. 
studijním
programu

Forma
studia,

cizí
jazyk

U�itelství biologie 5 ne P 
U�itelství �eského jazyka 
a literatury pro S� 5 ano P 

U�itelství d�jepisu 5 ano P 
U�itelství fyziky 5 ne P 
U�itelství chemie 5 ne P 
U�itelství výpo�etní 
techniky 5 ne P 

U�itelství latiny 5 ne P 
U�itelství matematiky 5 ne P 
U�itelství n�meckého 
jazyka 5 ne P 

M7504 U�itelství pro 
st�ední �koly 

U�itelství t�lesné 
výchovy 5 ne P 

Pastora�n� sociální 
asistent 2 ano K N6107 Humanitní 

studia Pastora�ní asistence 2 ano PK 

N7504 U�itelství pro 
st�ední �koly 

U�itelství nábo�enství a 
etiky 2 ne PK 

Pastora�ní asistence 5 ano PK 
M6107 Humanitní 

studia Pastora�n� sociální 
asistent

5
dobíhající ano PK 

M6141 Teologie Teologie 5 ano P 

M7504 U�itelství pro 
st�ední �koly 

U�itelství nábo�enství a 
etiky 5 ano PK 

Teologická 
fakulta JU 

M7505 Vychovatelství Pedagogika volného �asu 5 ano P 

M5342 Rehabilitace 
Rehabilita�ní pé�e o 
posti�ené d�ti, dosp�lé a 
staré osoby  

5
dobíhající

ano PK

N1513 Biofyzika Krizová radiobiologie a 
toxikologie  2 p�ipravuje se PK 

N5341 O�et�ovatelství O�et�ovatelství 2 ano P 

Zdravotn�
sociální
fakulta JU 

N5342 Rehabilitace 

Rehabilita�ní �
psychosociální pé�e o 
posti�ené d�ti, dosp�lé a 
staré osoby 

2 ano PK 

Provozn� podnikatelský 
obor 5 ne PK 

V�eobecné zem�d�lství 5 ano PK 
Pozemkové úpravy a 
p�evody nemovitostí 5 ano P 

M4101 Zem�d�lské
in�enýrství

Rybá�ství 5 ano P 
M4103 Zootechnika Zootechnika 5 ano P 

M6208 Ekonomika a 
management 

Obchodn� podnikatelský 
obor 5 ano PK 

Agroekologie 2 ano P 
Rostlinné
biotechnologie 2 p�ipravuje se P N4101 Zem�d�lské

in�enýrství �ivo�i�né
biotechnologie 2 p�ipravuje se P 

Obchodní podnikání 2 ano P 

Zem�d�lská
fakulta JU 

N6208 Ekonomika a 
management Ú�etnictví a finan�ní

�ízení podniku 2 ano P 

M7105 Historické v�dy Kulturní historie 5 ano  JU a HÚ JU 
N7105 Historické v�dy Historie 2 ano  
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Ústav fyzikální biologie JU se podílel na výuce v následujících magisterských studijních 
programech: Biofyzika s Biologickou fakultou JU, Aplikovaná m��icí a výpo�etní technika 
s Pedagogickou fakultou JU.

Tab. 4.1.4. - P�ehled studijních program� a obor� akreditovaných v roce 2004 na jednotlivých 
fakultách a sou�ástech JU - studijní programy doktorského typu 

Fakulta Kód stud. 
programu

Název studijního 
programu Název studijního oboru 

Standardní
doba stud. 
v akadem. 

rocích

Forma
studia,

cizí
jazyk

Hydrobiologie 3 PK,A 
Parazitologie 3  PK,A P1501 Biologie 
Entomologie 3 PK,A 

P1502 Zoologie Zoologie 3 PK,A 
P1507 Botanika Botanika 3 PK,A 

P1511 Fyziologie a imunologie Fyziologie a vývojová 
biologie 3 PK,A 

P1515 Molekulární a bun��ná
biologie

Molekulární a bun��ná
biologie a genetika 3 PK,A 

Biologická
fakulta JU 

P1603 Ekologie Ekologie 3 PK,A 
Pedagogická 
fakulta JU P8106 Teorie a d�jiny literatury D�jiny nov�j�í �eské 

literatury 3 PK 

Teologická 
fakulta JU P6141 Teologie  Teologická antropologie 

a etika 3 PK.N 

Zdravotn�
sociální fakulta 
JU P5345 Specializace ve 

zdravotnictví 

Prevence, náprava a 
terapie zdravotn� sociální 
problematiky d�tí a 
mláde�e 

3 PK

P1407 Chemie Zem�d�lská chemie 3 PK,A 

P1601 Ekologie a ochrana 
prost�edí 

Aplikovaná a krajinná 
ekologie 3 PK 

Obecná produkce 
rostlinná 3 PK 

Speciální produkce 
rostlinná 3 PK P4102 Fytotechnika 

Ochrana rostlin 3 PK,A 
Obecná zootechnika 3 PK 
Speciální zootechnika 3 PK 

P4103 Zootechnika Zoohygiena a prevence 
chorob hospodá�ských
zví�at

3 PK 

Zem�d�lská
fakulta JU 

P6208 Ekonomika a 
management 

�ízení a ekonomika 
podniku 3 PK 

JU a HÚ JU P7105 Historické v�dy �eské d�jiny 3 PK,N 
JU a ÚFB JU P1701 Fyzika Biofyzika 3 PK 
JU a VÚRH JU P4103 Zootechnika Rybá�ství 3 PK,A 



19

4.2. Studijní programy garantované VV� a uskute��ované na VO� 

 Tyto programy Jiho�eská univerzita nemá. 

4.3. Studijní programy realizované mimo sídlo vysoké �koly �i fakulty 

 V roce 2004 Jiho�eská univerzita neuskute��ovala �ádný studijní program mimo sídlo vysoké �koly 
�i jejích sou�ástí. 

4.4. Vyu�ívání kreditního systému na JU 

 Kreditní systém studia je na Jiho�eské univerzit� zaveden od roku 1999 (na n�kterých fakultách od 
vzniku univerzity). Kreditní hodnocení jednotlivých p�edm�t� a nápln� studijních program� odpovídá 
zásadám systému ECTS s pr�m�rem 30 kredit� na jeden semestr studia a celkovým po�adavkem zisku 180 
kredit� ve studijních programech bakalá�ského typu a 120 kredit� ve studijních programech navazujícího 
magisterského typu (300 kredit� celkem u dosavadních p�tiletých magisterských program�). Podíl volitelné 
a p�edepsané povinné slo�ky studijních program� se li�í na jednotlivých fakultách s povinnou slo�kou 
obecn� více zastoupenou u profesních program� sm��ujících k diplom�m profesních specialist�
s certifikovanou kvalifikací (�kolství, zdravotnictví). Na celé univerzit� je d�sledn� uplat�ováno uznávání 
kredit� získaných v pr�b�hu zahrani�ních studijních stá�í student� (programy Socrates-Erasmus, apod.), 
p�ípadn� studia volitelných p�edm�t� na jiných fakultách univerzity nebo jiných vysokých �kolách. 

4.5. Programy celo�ivotního vzd�lávání uskute��ované na JU  

 Programy C�V uskute��uje v�t�ina fakult Jiho�eské univerzity. P�esto sou�asný stav t�chto 
vzd�lávacích aktivit na Jiho�eské univerzit� dosud nevyu�ívá v�ech mo�ností, které fakulty a sou�ásti 
Jiho�eské univerzity mají. Ze strany státních orgán� i dal�ích institucí p�sobících v regionu jsou opakovan�
formulovány po�adavky na r�zné programy celo�ivotního vzd�lávání, které v regionu chybí. �ást z nich 
(strojírenství, stavebnictví) nelze realizovat silami a prost�edky Jiho�eské univerzity, proto�e ani sou�asná 
skladba studijních program� ani výhled do budoucnosti neobsahuje obory nezbytné k zaji�t�ní takových 
po�adavk�. Vedle toho v�ak �ást postrádaných a v regionu �ádaných vzd�lávacích aktivit charakteru C�V 
spadá do okruhu studijních program� Jiho�eské univerzity. Zaji�t�ní a nabídka takových program� v r�zné 
podob� v rámci C�V je jedním z nejbli��ích úkol� univerzity. 

 Z program� C�V uskute��ovaných v rámci akreditovaných studijních program� fakult jsou 
nejpodstatn�j�í programy realizované na dvou fakultách. Na Pedagogické fakult� JU jsou to  dvou- a� 
�estisemestrální kurzy kombinovaného roz�i�ujícího studia t�etího aproba�ního p�edm�tu pro absolventy 
magisterského studia u�itelství. Na Zdravotn� sociální fakult� JU je to dvou- nebo t�íleté roz�i�ující 
studium Speciální pedagogika ur�ené pro pracovníky s pedagogickým vzd�láním, kte�í pracují 
s handicapovanými d�tmi a mláde�í.  

�ada kurz� C�V byla uskute��ována mimo rámec akreditovaných studijních program�, zejména 
na Zem�d�lské fakult� JU v�etn� jejího deta�ovaného pracovi�t� v Tábo�e, ale té� na fakultách 
Zdravotn� sociální, Teologické, Pedagogické i v Ústavu fyzikální biologie JU.
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Tab. 4.5.1. - Po�ty program� celo�ivotního vzd�lávání na JU 
Programy C�V 

v rámci akredit. SPSkupiny obor� Kód skupiny 
kmen. bor� bezplatné placené 

Ostatní Celkem

p�írodní v�dy a nauky 11 a� 18 0 2 3 5 
technické v�dy a nauky 21 a� 39 0 0 1 1 
zem�d�l.-les. a veter. v�dy a nauky 41 a� 43 0 0 5 5 
zdravot., léka�. a farm. v�dy a nauky 51 a� 53 1 0 0 1 
spole�enské v�dy, nauky a slu�by 61,65,67,71-74 0 0 27 27 
ekonomie 62 0 4 0 4 
právo, právní a ve�ejnosprávní 
�innost 68 0 1 0 1 

pedagogika, u�itelství a sociál. pé�e 75 0 23 2 25 
obory z oblasti psychologie 77 0 0 1 1 
v�dy a nauky o kultu�e a um�ní 81,82 0 0 2 2 
Celkem 11 a� 82 1 30 41 72 

Tab. 4.5.2. - Po�ty ú�astník� program� celo�ivotního vzd�lávání na JU 
Programy C�V v rámci 

akredit. SPSkupiny obor� Kód skupiny 
kmen. bor� bezplatné placené 

Ostatní Celkem

p�írodní v�dy a nauky 11 a� 18 0 43 32 75 
technické v�dy a nauky 21 a� 39 0 0 0 0 
zem�d�l.-les. a veter. v�dy a nauky 41 a� 43 0 0 11 11 
zdravot., léka�. a farm. v�dy a nauky 51 a� 53 150 0 0 150 
spole�enské v�dy, nauky a slu�by 61,65,67,71-74 0 0 240 240 
ekonomie 62 0 41 0 41 
právo, právní a ve�ejnosprávní 
�innost 68 0 0 0 0 

pedagogika, u�itelství a sociál. pé�e 75 0 477 27 504 
obory z oblasti psychologie 77 0 0 0 0 
v�dy a nauky o kultu�e a um�ní 81,82 0 0 17 17 
Celkem 11 a� 82 150 561 327 1038 

4.6. Univerzita t�etího v�ku na JU 

 Na uskute��ování studia Univerzity t�etího v�ku (U3V) se na JU podílejí t�i fakulty - Zdravotn�
sociální (v roce 2004 celkem 150 ú�astník�, z toho 66 promovalo), Teologická (v roce 2004 celkem 85 
ú�astník�) a Zem�d�lská (v roce 2004 celkem 41 ú�astník� v Tábo�e). Frekventanti studia se sdru�ili do 
Klubu absolvent� U3V, jeho� �innost se významn� uplat�uje p�i zkvalit�ování programu U3V. 

             Na Zdravotn� sociální fakult� JU je pro zájemce v d�chodovém v�ku s motivací ke studiu a 
p�edchozím st�edo�kolským, p�ípadn� vysoko�kolským vzd�láním p�ipraven studijní program U3V �Pé�e o 
�lov�ka a jeho zdraví�, který je specificky orientován na zdravotní a sociální problematiku pé�e o �lov�ka ve 
zdraví i nemoci. Studium v n�m je �ty�semestrové s mo�ností pokra�ovat v postgraduálním dvou-
semestrovém cyklu. Výuka je pravidelná, koná se 1x v týdnu po celou dobu studia. P�ijímací zkou�ky na 
Univerzitu t�etího v�ku se nekonají. 

 Na Teologické fakult� JU b��í �ty�semestrální studijní program U3V s názvem �Pé�e o duchovní 
rozm�r �lov�ka�  v rozsahu 112 výukových hodin. 
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 Na Zem�d�lské fakult� JU je U3V zam��ena jednak na oblast cestovního ruchu (6 h), jednak na 
výpo�etní techniku (20 h). 

4.7. Zájem o studium na JU 

 Ve v�ech fázích p�ijímacího �ízení od po�tu podaných p�ihlá�ek a� po po�et zapsaných nových 
student� prvních ro�ník� jsou celkové po�ty za celou Jiho�eskou univerzitu vy��í ne� v p�edchozím roce 
2003. Nejv�t�í vzestup zájmu podle po�tu podaných p�ihlá�ek (o více ne� t�etinu) nastal u ekonomických 
obor�, co� sv�d�í o neustávajícím zájmu uchaze�� o tento typ kvalifikace a sou�asn� nazna�uje pot�ebu 
ur�it této skupin� studijních program� �iteln�j�í postavení v rámci struktury univerzity. Podobn� výrazný 
vzestup po�tu p�ihlá�ek ve skupin� zdravotnických obor� je d�sledkem uplatn�ní po�adavk� Evropské 
unie na vysoko�kolskou kvalifikaci d�íve st�edních zdravotnických kádr�. K mírnému poklesu po�tu
podaných p�ihlá�ek do�lo u obor� zem�d�lských a spole�enských v�d, k výraznému poklesu ve skupin�
obor� technických. Ve stejném sm�ru i pom�ru se vyvíjely i po�ty skute�n� zapsaných student�.

Tab. 4.7.1. - Zájem uchaze�� o studium na JU 
Po�et

Skupiny obor�
Kód

skupiny 
kmen.
obor�

podaných
p�ihlá�ek

1)

p�ihlá�e-
ných

2)

p�ijetí
3)

p�ijatých
4)

zapsaných
5)

Celkem 11 - 82 10 783 8 421 4 139 3 526 2 570 
p�írodní v�dy a 
nauky 11 a� 18 1 101 1 032 499 475 332 

technické v�dy a 
nauky 21 a� 39 170 169 93 92 64 

zem�d�l.-les. a 
veter. v�dy a nauky  41 a� 43 1 046 928 581 526 347 

zdravot., léka�. a 
farm. v�dy a nauky 51 a� 53 2 212 1 900 477 445 374 

spole�enské v�dy,
nauky a slu�by 

61,65,67,
71 a� 74 783 752 318 310 193 

ekonomie 62 1 403 1 245 514 464 316 
právo, právní a 
ve�ejnospr. �innost 68 0 0 0 0 0 

pedagogika, 
u�itelství a sociál. 
pé�e

75 3 903 3 384 1 637 1 469 924 

obory z oblasti 
psychologie 77 165 165 20 20 20 

v�dy a nauky o 
kultu�e a um�ní 81,82 0 0 0 0 0 

1)  Po�et v�ech podaných p�ihlá�ek.
2)  Po�et uchaze�� o studium. Vyjad�uje po�et fyzických osob, ve skupinách obor� jsou zahrnuty vícenásobné 

p�ihlá�ky.
3)  Po�et v�ech kladn� vy�ízených p�ihlá�ek. 
4)  Po�et p�ijatých uchaze��. Údaj celkem vyjad�uje po�et fyzických osob, ve skupinách obor� jsou zahrnuti 

vícenásobn� p�ijatí.
5)  Po�et p�ijatých student�, kte�í se zapsali ke studiu. 

 P�ijímací �ízení pro akademický rok 2004/2005 prob�hlo v souladu se zn�ním zákona �. 111/98 
Sb. Podmínky p�ijetí ke studiu byly schváleny v akademických senátech fakult a pro p�ijímací �ízení 
uskute��ovaná na vysoko�kolských ústavech JU v Akademickém senátu JU. Podmínky spolu s termíny 
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konání zkou�ek a dal�ími pokyny byly zve�ejn�ny na ú�edních deskách fakult 15. 11. 2003. Podrobn�j�í
informace byly zp�ístupn�ny na webových stránkách univerzity a fakult. K lep�í informovanosti uchaze��
p�isp�ly ji� tradi�ní akce � setkání s výchovnými poradci st�edních �kol v listopadu a zejména pak �Den 
otev�ených dve�í�, který se na v�ech sou�ástech Jiho�eské univerzity uskute�nil v lednu 2004. 

 Pom�r po�tu zapsaných a p�ijatých uchaze�� se v roce 2004 op�t mírn� zvý�il z p�edchozích 68 na 
tém�� 73 %. 

 Podrobné �íselné údaje k p�ijímacímu �ízení pro akademický rok 2004/2005 lze nalézt na adrese 
http://www.jcu.cz  v �ásti Studium, Zpráva o p�ijímacím �ízení 1 a 2.

Tab. 4.7.2. - P�ijímací �ízení na JU � rozlo�ení na jednotlivé fakulty a ústavy JU 

Fakulta/ústav Podáno 
p�ihlá�ek

Ú�astník�
p�ijímacího 
�ízení

P�ijato 
Skute�n�
studovalo 

k 31.10.2004
Biologická 607 416 239 152 
Pedagogická 4 614 3 953 1 887 993 
Teologická 552 483 249 209 
Zdravotn� sociální 2 339 1 911 582 437 
Zem�d�lská 2 449 2 095 1 095 648 
Historický ústav 222 175 87 45 
Celkem nových student� JU 10 783 9 061 4 139 2 484 

4.8. Po�ty student�

 Po�ty student� v jednotlivých typech studijních program� a v t�íd�ní podle skupin kmenových 
obor� jsou uvedeny v následující tabulce s tím, �e jde o po�ty aktuáln� platných zápis� k 31. �íjnu 2004 do 
studijních program� v té dob� uskute��ovaných na Jiho�eské univerzit� (bez student�, kte�í v uvedené 
dob� m�li studium p�eru�eno).  

Tab. 4.8.1. - Po�ty student� JU 
Studenti ve studijním programu 

Skupiny obor�
Kód

skupiny 
kmen.
obor�

bak. mag. mag.
navazuj. dokt.

Celkem
studenti

p�írodní v�dy a nauky 11 a� 18 631 0 227 197 1 055 
technické v�dy a nauky 21 a� 39 163 0 23 0 186 
zem�d�l.-les. a veter. v�dy a nauky 41 a� 43 130 1 014 0 93 1 237 
zdravot., léka�. a farm. v�dy a nauky 51 a� 53 879 267 145 59 1 350 

spole�enské v�dy, nauky a slu�by 61,65,67,
71-74 365 200 20 21 606 

ekonomie 62 588 382 188 14 1 172 
právo, právní a ve�ejnosprávní �innost 68 - - - - - 
pedagogika, u�itelství a sociál. pé�e 75 434 2 325 23 0 2 782 
obory z oblasti psychologie 77 87 0 0 0 87 
v�dy a nauky o kultu�e a um�ní 81,82 0 0 0 23 23 
Celkem 11 a� 82 3 277 4 188 626 407 8 498 

 Oproti p�edchozímu roku se po�et student� Jiho�eské univerzity zvý�il o více ne� 11 %, a to 
zejména v kategorii student� bakalá�ských studijních program� (vzestup o tém�� 32 %). Výrazn� se zvý�il i 
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po�et student� v navazujících magisterských studijních programech (o více ne� polovinu), zatímco po�et
student� v utlumovaném typu p�tiletých magisterských program� se ji� kone�n� za�íná sni�ovat, by� zatím 
o necelých 5 %. Studenti t�chto program� i nadále po n�kolik let z�stanou hlavní kategorií student�
univerzity, a to zejména ve skupin� obor� u�itelství. Povzbudivý byl i nár�st po�tu student� doktorských 
studijních program� (17 %). 

 Pokud jde o skupiny obor�, nejvýrazn�j�í nár�st se týkal obor� zdravotnických (bakalá�ské studium 
o�et�ovatelství) i obor� p�írodních v�d (ob� kategorie se týkají zejména Zdravotn� sociální fakulty JU).
Pokles zaznamenaly pouze obory technického charakteru, zatímco ve v�ech ostatních skupinách obor�
do�lo k vzestupu po�tu zapsaných student� nebo alespo� ustálenému stavu s nepatrným vzestupem 
(ekonomické obory). 

4.9. Po�ty zahrani�ních student�

 V�t�inu student� - cizích státních p�íslu�ník� aktuáln� studujících v roce 2004 na JU tvo�ili ob�ané 
Slovenské republiky. Student� s ob�anstvím jiných stát� bylo celkem 32. Z nich 11 studovalo v re�imu 
zvlá�tní dotace z Domu zahrani�ních styk�. Rozlo�ení mezi fakulty bylo následující: Biologická 13, 
Pedagogická 16, Teologická 4, Zdravotn� sociální 13, Zem�d�lská 22, vysoko�kolské ústavy JU 13. 

Tab. 4.9.1. - Po�ty zahrani�ních student� JU 
Studenti ve studijním programu 

Skupiny obor�
Kód

skupiny 
kmen.
obor�

bak. mag. mag.
navazuj. dokt.

Celkem
studenti

p�írodní v�dy a nauky 11 a� 18 1 0 4 26 31 
technické v�dy a nauky 21 a� 39 0 0 0 0 0 
zem�d�l.-les. a veter. v�dy a nauky 41 a� 43 0 6 0 7 13 
zdravot., léka�. a farm. v�dy a nauky 51 a� 53 8 3 0 0 11 

spole�enské v�dy, nauky a slu�by 61,65,67,
71-74 2 4 0 0 6 

ekonomie 62 1 4 0 1 6 
právo, právní a ve�ejnosprávní �innost 68 0 0 0 0 0 
pedagogika, u�itelství a sociál. pé�e 75 1 4 0 0 5 
obory z oblasti psychologie 77 5 0 0 0 5 
v�dy a nauky o kultu�e a um�ní 81,82 0 0 0 4 4 
Celkem 11 a� 82 18 21 4 38 81 

4.10. Po�ty absolvent�

 Po�et absolvent� studijních program� oproti p�edchozímu roku vzrostl zhruba o 10 %, a to 
zejména v d�sledku významného nár�stu po�tu absolvent� bakalá�ských studijních program� (tém�� o 
t�etinu). Prakticky nezm�n�n z�stal po�et absolvent� dosavadních p�tiletých magisterských studijních 
program�, kde je�t� i v budoucnu budou noví absolventi. Mírn� v�ak u� stoupl po�et absolvent�
navazujících magisterských program�.
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Tab. 4.10.1. - Po�ty absolvent� JU 
Absolventi ve studijním programu 

 Skupiny obor�
Kód

skupiny 
kmen.
obor�

bak. mag. mag.
navazující dokt.

Celkem
absolventi

p�írodní v�dy a nauky 11 a� 18 105 0 42 16 163 
technické v�dy a nauky 21 a� 39 58 0 0 0 58 
zem�d�l.-les. a veter. v�dy a nauky 41 a� 43 11 116 0 7 134 
zdravot., léka�. a farm. v�dy a nauky 51 a� 53 99 91 0 0 190 

spole�enské v�dy, nauky a slu�by 61,65,67,
71-74 37 24 3 2 66 

ekonomie 62 97 156 81 5 339 
právo, právní a ve�ejnosprávní �innost 68 0 0 0 0 0 
pedagogika, u�itelství a sociál. pé�e 75 36 322 3 0 361 
obory z oblasti psychologie 77 16 0 0 0 16 
v�dy a nauky o kultu�e a um�ní 81,82 0 0 0 0 0 
Celkem 11 a� 82 459 709 129 30 1 327 

4.11. Inovace ji� uskute��ovaných studijních program�

Teologická fakulta JU se zam��ila na standardizaci studijních program� v rámci jejich 
reakreditace s cílem vytvá�et v�t�í prostor  pro samostatnou práci student�. V roce 2004 bylo inovováno 
p�t p�edm�t� v rámci projekt� FRV� a vybavení dal�ích p�edm�t� bylo posíleno z prost�edk� rozvojových 
program�.

 Na Zem�d�lské fakult� JU bylo v rámci projekt� FRV� a rozvojových program� inovováno 38 
stávajících p�edm�t� p�evá�n� cestou transformace studijních materiál� do ulo�ení jejich elektronické 
podoby na serveru e-Amos. Dále byl vytvo�en anglický modul pro výuku ekonomických p�edm�t�
obsahující 9 tematických okruh� (mj. právo, finance, management, ekonomie, atd.). Pro dva obory dosud 
uskute��ované v p�tiletém typu magisterských program� (Zootechnika a Pozemkové úpravy a p�evody 
nemovitostí) byly v rámci projekt� FRV� p�ipraveny podklady pro jejich akreditaci ve strukturované 
podob�.

4.12. Nové bakalá�ské, magisterské a doktorské studijní programy

 Vedle periodických reakreditací uskute��ovaných studijních program� byly v pr�b�hu roku 2004 
na p�ti sou�ástech JU akreditovány nové studijní programy nebo nové obory stávajících program�,
p�ípadn� roz�í�ena uskute��ovaná forma studia. Vedle toho byly nov� akreditovány obory ve strukturované 
podob� k nahrazení dosud akreditovaných p�tiletých magisterských program�. V jednom z nov�
akreditovaných obor� (na Zdravotn� sociální fakult� JU) jsou ji� zapsáni studenti, v ostatních budou 
p�ijímáni pro zahájení studia v roce 2005.  

            Na Pedagogické fakult� JU byly nov� akreditovány v bakalá�ském studijním programu Filologie 
nové obory Bohemistika v praxi a Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod a nový navazující 
magisterský studijní program Filologie s oborem Bohemistika. 

             Na Teologické fakult� JU byl akreditován nový bakalá�ský studijní program Vychovatelství 
s oborem Pedagogika volného �asu.

             Na Zdravotn� sociální fakult� JU je to navazující magisterský program O�et�ovatelství s oborem 
O�et�ovatelství (v tomto programu ji� jsou zapsáni studenti). 
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             Na Zem�d�lské fakult� JU jde o nový studijní obor Obchodní podnikání navazujícího 
magisterského programu Ekonomika a management. Dále zde nov� získaly akreditaci strukturované typy 
(bakalá�ský a navazující magisterský) studijního oboru Rybá�ství v programu Zootechnika dosud 
uskute��ovaného jako p�tiletý magisterský typ programu. 

 V Historickém ústavu JU byl akreditován nový obor Archeologie v bakalá�ském studijním 
programu Historické v�dy.

 O kombinovanou formu výuky byly roz�í�eny dva obory studijního programu Biofyzika na 
Zdravotn� sociální fakult� JU (bakalá�ský obor Aplikovaná radiobiologie a toxikologie a navazující 
magisterský obor Krizová radiobiologie a toxikologie) a dva obory studijního programu Ekonomika a 
management na Zem�d�lské fakult� JU (bakalá�ský obor Obchodní podnikání a navazující magisterský 
obor Ú�etnictví a finan�ní �ízení podniku). 

 B�hem roku 2004 rovn�� probíhala p�íprava nových studijních program� tak, aby mohly být 
p�edlo�eny k akredita�nímu �ízení v roce 2005. Zem�d�lská fakulta JU p�ipravuje dva nové obory 
v programu Ekonomika a management (navazující magisterský obor Rozvoj venkovských region� a 
bakalá�ský obor Matematické projektování v ekonomii) a dal�í obor ve spolupráci s Biologickou fakultou 
JU (bakalá�ský obor Biologie a ochrana zájmových organism� v programu Zem�d�lská specializace). 

4.13. Nové sm�ry v p�íprav� pedagogických pracovník�

 Vzhledem k soust�ed�nému úsilí univerzity o brzké p�evedení studijních program� do 
strukturované podoby spo�ívající ve sledu bakalá�ských a na n� navazujících dvouletých magisterských 
program� byla t��i�t�m práce na zm�nách a inovacích vzd�lávání pedagogických pracovník� p�íprava nové 
koncepce studia u�itel� aproba�ních p�edm�tových kombinací základních a st�edních �kol na Pedagogické
fakult� JU. Pracovníci fakulty se podíleli i na práci celostátní komise p�sobící pod �ízením a garancí 
M�MT. Výsledkem této práce by m�la být nová struktura u�itelských studií slo�ených z program�
bakalá�ského a navazujícího magisterského typu s dostate�nou flexibilitou pro studenta procházejícího 
ob�ma návaznými stupni studia. P�íprava nové koncepce bude je�t� pokra�ovat se snahou univerzity 
akreditovat a zahájit nové uspo�ádání studia je�t� d�íve, ne� skon�í platnost akreditace sou�asných 
p�tiletých magisterských program� u�itelského studia. 

 Pokra�ovalo rovn�� zavád�ní efektivn�j�ích metod ve vzd�lávání, zejména s vyu�itím 
elektronických verzí výukových materiál�. Na více sou�ástech JU (Historický ústav, Biologická fakulta,
Ústav fyzikální biologie, Teologická fakulta) byly organizovány vzd�lávací akce pro u�itele st�edních 
�kol.

 Vedení univerzity v�novalo zvý�enou pé�i prosazování po�adavk� na absolvování postgraduálního 
doktorského studia u v�ech mladých pedagog� univerzity, kte�í tohoto stupn� kvalifikace dosud nedosáhli. 

4.14. Hodnocení nabídky studijních obor� s ohledem na uplatn�ní
absolvent� na trhu práce 

 Uplatn�ní absolvent� na trhu práce je hodnoceno pr�b��n� jednotlivými fakultami a dále 
v pravidelných víceletých cyklech (naposled v roce 2002) na úrovni celé univerzity.  

 �ir�í p�írodov�dný základ, který je sou�ástí v�ech program� na Biologické  fakult� JU, je dobrým 
základem pro schopnost adaptace absolvent� na r�znorodé mo�nosti zam�stnání. Studenti se uplat�ují ve 
výzkumných a vývojových laborato�ích, ve zdravotnických za�ízeních, farmaceutických firmách, ve státní 
správ�, ve správách národních park� a v neposlední �ad� i ve �kolství.



26

 Studium na Pedagogické fakult� JU vede absolventa k orientaci v �irokém v�dním a 
spole�enském základu a poskytuje dobré p�edpoklady pro flexibilní adaptaci na �iroký okruh zam�stnání. 
Vedle pedagogického resortu se absolventi uplat�ují ve sd�lovacích prost�edcích, správních orgánech a 
ve�ejnoprávních institucích. Studenti profesn� orientovaných bakalá�ských studijních obor� jsou cílen�
p�ipravováni na pracovní za�azení, které jim umo�ní dobré uplatn�ní na domácím trhu práce i v rámci 
Evropské unie. 

 Absolventi Teologické fakulty JU oboru Pedagogika volného �asu se uplat�ují jako vychovatelé 
v internátech, dru�inách, domovech mláde�e, vedoucí st�edisek mláde�e a volného �asu. V�t�í okruh 
uplatn�ní mají nyní absolventi oboru Pastora�n� sociální asistent, a to jako sociální kuráto�i pro d�ti 
a mláde�, jako vedoucí charity a také jako ú�edníci v resortu ministerstva spravedlnosti (proba�ní
a media�ní slu�ba), dále jako humanitní pracovníci v armád� a v sociálních oborech m�stských ú�ad�.
Absolventi oboru Teologie nalézají uplatn�ní jak v církvi, tak mimo ni jako odborníci v programech 
církevn� nábo�enské tematiky. Absolventi oboru U�itelství nábo�enství a etiky s dal�í aprobací studovanou 
na Pedagogické fakult� nacházejí uplatn�ní na v�ech typech základních a st�edních �kol v�etn� �kol 
církevních. Pro absolventy oboru Sociální a charitativní práce se nabízí uplatn�ní v sociální a charitativní 
práci. 

 Nedostatek kvalifikovaných odborník� ve zdravotnických a sociálních státních i nestátních 
za�ízeních a institucích a probíhající reforma ve státní správ� a p�edev�ím transformace zdravotnického 
systému v�etn� uplatn�ní po�adavk� Evropské unie na kvalifikaci zdravotnických pracovník� umo��uje
absolvent�m Zdravotn� sociální fakulty JU uplatnit se ve studovaném oboru nejen v �R, ale i v zemích 
EU.

Zem�d�lská fakulta JU, také díky dlouhodob� organizovaným kontakt�m s absolventy fakulty, 
má soustavn� údaje o uplatn�ní svých absolvent�. Výsledky pr�zkumu ukazují, �e absolventi se uplat�ují
z více jak dvou t�etin ve svých oborech, které rovn�� v tomto pom�ru pova�ují za perspektivní.  

 Rovn�� absolventi Historického ústavu JU nacházejí dobré uplatn�ní na trhu práce, a to  
v institucích zabývajících se historickou v�dou, památkovou pé�í, v muzeích, institucích státní správy a 
samosprávy i v médiích. 

4.15. Uplatn�ní nových forem studia

 Hlavním sm�rem vyu�ití nových forem výuky na JU je tvorba elektronických verzí studijních 
materiál� a jejich zp�ístup�ování pomocí internetové sít�. K podpo�e této �innosti jsou vyu�ívány i projekty 
FRV�. Na Pedagogické fakult� JU je provozován server e-Amos, který slou�í pro pot�eby celé univerzity 
k podpo�e výuky pomocí Internetu. Vedle publikování výukových materiál�, pro které je zatím hlavn�
vyu�íván, umo��uje ve své administrátorské sekci i interaktivní provoz mezi u�itelem a jednotlivými 
studenty �e�ícími zadané úlohy i z�ízení diskusního fóra. Kapacitní mo�nosti tohoto systému je�t� zdaleka 
nejsou vyu�ity.  

 Jednotlivé sou�ásti JU dále pokra�ovaly v roz�i�ování vybavení výukových prostor technikou (nap�.
dataprojektory) umo��ující zapojit do výuky formy informace ulo�ené na r�zných nosi�ích, v�etn� p�ímého
p�ipojení ke zdroj�m obsa�eným na Internetu. Rovn��, a to i s podporou rozvojového projektu JU, 
pokra�ovala tvorba studijních materiál� vydávaných pro studenty v podob� CD materiál�. Na 
Historickém  ústavu JU pokra�ovalo budování seminární knihovny jako oborového centra informací. 

4.16. Studijní neúsp��nost

 Pr�b�h studia, zisk p�edepsaného po�tu kreditních bod� a spln�ní povinností stanovených 
Studijním a zku�ebním �ádem JU jsou sledovány s vyu�itím jednotného programu Studijní agenda, v n�m� 
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jsou evidovány ve�keré údaje o zapsaných p�edm�tech, získaných zápo�tech a vykonaných zkou�kách v�ech 
student�. Proto�e studijní neúsp��nost je vy��í zejména v prvním roce studia, jsou samostatn�
vyhodnocovány výsledky ji� po prvním semestru a studium neúsp��ných student�, kte�í nesplnili 
po�adavky ur�ené Studijním a zku�ebním �ádem JU, je ukon�ováno. Po�ty student�, kte�í ukon�ili studium 
bez �ádného absolvování studijního programu, udává ní�e uvedená tabulka. Vedle t�chto zcela neúsp��ných
student� je stálým problémem celková délka studia, kterou proti standardní dob� stanovené studijním 
programem prodlu�uje o jeden a n�kdy i dva semestry zna�ný podíl student�, ani� jsou za toto prodlou�ení 
studia p�i stávající legislativ� n�jak posti�eni. 

Tab. 4.16.1. - Po�ty neúsp��ných student� JU 
Neúsp��ní studenti ve stud. 

programu Skupiny obor�
Kód

skupiny
kmen.
obor� bak. mag. mag.

navazující dokt.

Celkem
neúsp��ní 

stud.

p�írodní v�dy a nauky 11 a� 18 84 0 10 17 111 
technické v�dy a nauky 21 a� 39 32 0 1 0 33 
zem�d�l.-les. a veter. v�dy a nauky 41 a� 43 29 153 0 5 187 
zdravot., léka�. a farm. v�dy a nauky 51 a� 53 50 3 6 7 66 

spole�enské v�dy, nauky a slu�by 61,65,67,
71-74 57 20 0 7 84 

ekonomie 62 39 7 4 3 53 
právo, právní a ve�ejnosprávní 
�innost 68 0 0 0 0 0 

pedagogika, u�itelství a sociál. pé�e 75 28 309 9 0 346 
obory z oblasti psychologie 77 5 0 0 0 5 
v�dy a nauky o kultu�e a um�ní 81,82 0 0 0 1 1 
Celkem 11 a� 82 324 492 30 40 886 

Pozn.: Údaje k 31. 10. zahrnují v�echny formy studia a po�ty student� v�etn� cizinc�.

4.17. Mo�nost studia handicapovaných uchaze��

 Studium handicapovaných uchaze�� na JU je v zásad� limitováno dv�ma okruhy skute�ností - 
první vyplývá z po�adavk� na zdravotní zp�sobilost absolventa k výkonu povolání, které platí pro n�které 
profesn� orientované studijní programy (nap�. obory, ve kterých absolventi získávají zp�sobilost k výkonu 
zdravotnických povolání). Druhou, postupn� p�ekonávanou limitací je dosud neúplná vybavenost objekt�
JU bezbariérovým p�ístupem do budov a výukových prostor. 

Na Biologické fakult� JU je bezbariérový p�ístup do v�ech p�edná�kových prostor a v�t�iny 
laborato�í. Vzhledem k charakteru studia a velikému rozsahu praktik, terénních cvi�ení a exkurzí musí 
ka�dý handicapovaný uchaze� individuáln� posoudit své mo�nosti, nicmén� na fakult� úsp��n� studují 
handicapovaní studenti v�etn� studenta vázaného na pohyb na vozí�ku. 

Teologická fakulta JU sice nemá bezbariérový p�ístup, av�ak i zde studují t�lesn� posti�ení 
studenti (obor U�itelství nábo�enství a etiky), kterým ve studiu pomáhá rodina. Tito studenti studují podle 
individuálního studijního plánu. 

Zdravotn� sociální fakulta JU ji� v minulosti neomezovala p�ijímání handicapovaných uchaze��
do studijního oboru Rehabilita�ní pé�e o posti�ené d�ti, dosp�lé a staré osoby, co� samoz�ejm� nadále platí 
i nyní. Tém�� ve v�ech ro�nících tohoto oboru studují handicapovaní studenti. Pouze ve studijních 
oborech, ve kterých absolventi získají zp�sobilost k výkonu zdravotnického povolání (V�eobecná sestra, 
Porodní asistentka, Radiologický asistent a Ochrana ve�ejného zdraví), mohou studovat pouze studenti, 
jejich� zdravotní stav spl�uje zdravotní kritéria stanovená pro výkon povolání v souladu s platnými 
legislativními normami. 
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Zem�d�lská fakulta JU s výjimkou svého pracovi�t� v Tábo�e není technicky vybavena tak, aby 
umo��ovala studium handicapovaných uchaze��. I zde lze �e�it konkrétní p�ípady  individuáln� s ohledem 
na po�adavky p�íslu�ného studijního programu a oboru. Vzhledem k rozlo�ení výuky do jednotlivých 
pavilon� je pro handicapované studenty vhodn�j�í ú�ast na kombinované form� studia. 

 Studium handicapovaných uchaze�� na ostatních sou�ástech JU je mo�né, je v�ak výrazn�
limitováno neexistencí bezbariérového p�ístupu do budov, kde probíhá výuka. 

4.18. �Joint degrees� 

 V pr�b�hu roku 2004 probíhala jednání a p�ípravné práce pro vytvo�ení a akreditaci studijního 
programu realizovaného ve spolupráci  Ústavu fyzikální biologie JU a t�í dal�ích zahrani�ních univerzit 
(N�mecko, �védsko, Rakousko) tak, aby výsledný program (v oboru Léka�ské a farmaceutické 
biotechnologie) mohl být p�edlo�en k akreditaci v pr�b�hu roku 2005. V p�íprav� jsou i dva �dual degree� 
programy s Fachhochschule Hagenberg, Rakousko (bioinformatika) a University of Applied Science Krems 
(biotechnologie pro farmacii a biomedicinu). Dal�í jednání byla vedena mezi Biologickou fakultou JU a 
Keplerovou univerzitou v Linci o p�íprav� spole�ného studijního programu biologické chemie. 
Zem�d�lská fakulta JU za�ala jednat s Fachhochschule Weihenstephan o studiu MBA v oboru 
Zem�d�lství a management.  
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5. Informa�ní a komunika�ní technologie 

5.1. Nov� vybudované prvky informa�ní infrastruktury JU

V akademické digitální telefonní síti JU byl s podporou transforma�ního rozvojového projektu 
M�MT roz�í�en systém IP telefonie, tak�e mohl být v roce 2004 na JU ji� vyu�íván rutinn�, a to zejména 
v rámci Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech a jednotliv� i v dal�ích lokalitách.

V pr�b�hu roku 2004 byl instalován a zprovozn�n nový webový portál JU, který díky pou�itým 
progresivním technologiím umo�nil zavedení nových slu�eb v prost�edí webu JU a efektivn�j�í správu 
obsahu, v�etn� jeho vícejazy�né podpory. Stejné �e�ení, v�etn� pou�ívaného hardwaru, pro sv�j webový 
portál vyu�ila i Zdravotn� sociální fakulta JU.

Mana�erský informa�ního systém JU (MIS) byl roz�í�en o dal�í sestavy, tak�e nyní krom�
souhrnných dat z ekonomiky (systém FIS), ze studijní agendy (STAG), z personalistiky (systém Mzdy na 
JU), z v�dy a výzkumu (systém OBD) a dal�ích odkaz� obsahuje také sestavy generované ze systému pro 
centrální správu tisku a kopírování (systém SmartQ).   

S výraznou finan�ní podporou transforma�ního rozvojového projektu M�MT bylo na JU 
realizováno roz�í�ení identifika�ního a p�ístupového systému. Jednotné �ipové identifika�ní karty byly 
v roce 2004 vydávány krom� student� také zam�stnanc�m JU. Byl instalován p�ístupový systém, který 
pomocí více ne� 68 bezkontaktních sníma�� �ipových karet pomáhá kontrolovat vstupy do budov, 
kancelá�í a u�eben na v�ech fakultách a Kolejích a menzách JU a vjezd na parkovi�t� Zem�d�lské
fakulty JU. Byl vybudován základ jednotného digitálního kamerového systému, jen� zahrnuje 10 kamer a 
monitoruje prostor ve vybraných PC studovnách a u�ebnách a na parkovi�ti Kolejí a menz JU a archivuje 
provoz na kamerovém serveru. Byl zprovozn�n jednotný systém pro správu tisk� a kopírování SmartQ, do 
n�ho� bylo zapojeno 7 kopírek a 8 laserových tiskáren (z toho dv� barevné) na rektorátu JU a v�ech 
fakultách JU. Systém SmartQ efektivn� �e�í zpoplatn�ní tisk� a kopírování a u�ivatelé ovládají jednotlivá 
za�ízení pomocí svých identifika�ních karet. Celý systém byl dopln�n �ty�mi pokladními místy (na 
Pedagogické fakult� JU, Zdravotn� sociální fakult� JU a rektorátu JU) k dopl�ování kreditu. 

V rámci studijního systému STAG byl zprovozn�n modul Absolvent. Rutinn� byl ji� vyu�íván 
p�ístup k aplikaci STAG p�es WWW rozhraní, a to zejména v t�chto funkcích - prohlí�ení údaj� jako zdroj 
informací pro katedry a dal�í u�ivatele, p�edzápis, informace o výsledcích p�ijímacího �ízení, vypisování 
termín� zkou�ek a p�ihla�ování se student� na zkou�ky.  

Byla posílena bezpe�nost koncových stanic restriktivn�j�ím nastavením centrálního firewallu JU, 
instalací systému NOD32 na v�echny po�tovní servery JU a zprovozn�ním systému na kontrolu 
nevy�ádané po�ty.  

Pro zvý�ení výpo�etního výkonu byl roz�í�en po�íta�ový cluster, který slou�í náro�ným
biochemickým výpo�t�m na Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech. 

B�hem roku 2004 do�lo k modernizaci a roz�í�ení PC u�eben a poslucháren prakticky na v�ech 
fakultách JU:  

� na Biologické fakult� JU byla nov� vybavena 1 PC u�ebna a dal�í u�ebna dopln�na laserovou 
tiskárnou a kopírkou; 

� na Pedagogické fakult� JU byla provedena úplná p�estavba PC u�ebny na multimediální 
u�ebnu se 17 výkonnými PC, dataprojektorem a stanicí pro st�ih videa a v dal�í PC u�ebn� byl 
díky provedeným stavebním úpravám zvý�en po�et stanic o 12, dal�í posluchárna byla 
dopln�na o PC s dataprojektorem; 

� na Zdravotn� sociální fakult� JU vznikla nová u�ebna se 14 PC v budov� U Výstavi�t� a 
dal�í PC laborato� na poliklinice Jih; 
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� na Zem�d�lské fakult� JU byly na táborském pracovi�ti katedry cestovního ruchu dv�
nejv�t�í posluchárny vybaveny PC s dataprojektorem, vznikla zde nová multimediální jazyková 
u�ebna s 5 PC a pracovi�t� pro digitální st�ih videa, na Zem�d�lské fakult� JU v �eských 
Bud�jovicích pak bylo 20 starých PC nahrazeno novými multimediáln� vybavenými stanicemi a 
n�kolik poslucháren vybaveno dataprojektory; 

� na celouniverzitní úrovni byla z�ízena nová multimediální jazyková laborato� s 20 PC, 
dataprojektorem a odpovídajícím programovým vybavením pro výuku angli�tiny, n�m�iny a 
francouz�tiny; do�lo také k roz�í�ení poskytovaných slu�eb v celouniverzitní PC-lab Bobík 
po�ízením barevné laserové tiskárny, kopírky a sí�ového skeneru; 

� kompletní multimediální technikou byla vybavena Aula JU. 

5.2. Rychlost koncových p�ipojení pracovi�� JU na CESNET2  

JU i nadále disponuje kvalitním p�ipojením do Internetu: 2x1 Gb/s linky mezi �eskými 
Bud�jovicemi a Brnem a �eskými Bud�jovicemi a Plzní. Také v roce 2004 zabezpe�ovala JU provoz uzlu 
sít� národního výzkumu CESNET2 (na který je p�ímo napojeno 12 dal�ích subjekt�) v �eských 
Bud�jovicích a podílela se na realizaci n�kterých výzkumných projekt� v rámci této sít� (IPv6, IP telefonie). 
JU poskytuje rovn�� nep�ímé p�ipojení do sít� CESNET2 institucím, které spl�ují zásady p�ijatelného 
pou�ití této sít� (Gymnázium v �eské ulici, SP�SE v Dukelské ulici, V�ERS, Attavena, Daphne). 

V roce 2004 pokra�ovala výstavba optické páte�ní po�íta�ové sít� JU. Z p�vodn� plánované trasy 
Pedagogická fakulta JU Dukelská � Teologická fakulta JU Kn��ská � Pedagogická fakulta JU
Kn��ská v�ak byla realizována jen �ást a kv�li stavební uzáv��e muselo být p�ipojení d�kanátu Teologické 
fakulty JU a pracovi�t� Pedagogické fakulty JU v Kn��ské ulici p�esunuto do první poloviny roku 2005. 
P�i probíhající rekonstrukci Krumlovského mostu muselo být provedeno také p�elo�ení optických tras JU, 
které vedou tímto mostem a spojují areál JU ve �ty�ech Dvorech s budovami JU v centru m�sta.

Nov� bylo instalováno mikrovlnné pojítko na budovu polikliniky Jih propojující pracovi�t�
Zdravotn� sociální fakulty JU s budovou JU v Dukelské ulici. Technologie wi-fi byla vyu�ita rovn�� p�i
bezdrátovém propojení hlavní budovy Výzkumného ústavu rybá�ského a hydrobiologického JU ve 
Vod�anech s rybí líhní a s experimentální halou s pokusnictvím (které byly také zasí�ovány technologií 
strukturované kabelá�e) a dále budovy Zdravotn� sociální fakulty JU U Výstavi�t�, která vyu�ívá wi-fi 
p�ipojení firmy Jintes. Na sklonku roku 2004 za�ala realizace bezdrátové wi-fi sít� v budov� d�kanátu 
Pedagogické fakulty JU. Tato sí� usnadní p�ipojení mobilních u�ivatel� Pedagogické fakulty JU do 
univerzitní sít�.

Nov� byly pomocí technologie ADSL do internetu p�ipojeny budovy Zdravotn� sociální fakulty 
JU v ulici Starom�stská, Vod�anská a �eská, a to rychlostí 1024/256 kbps.  

Stávající po�íta�ová sí� Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech byla roz�í�ena do 
novostavby biotechnologické haly a nov� vzniklé laborato�e v prostorách zámku. Zárove� pokra�ovala 
pr�b��ná obnova stávajících aktivních sí�ových prvk� v lokálních sítích jednotlivých sou�ástí JU. Díky 
tomu mohla být nap�. p�ipojena budova d�kanátu Biologické fakulty JU a agrochemie Zem�d�lské 
fakulty JU do gigabitové páte�ní sít� JU. 

5.3. E-learning, stav a plán rozvoje na JU 

JU v�nuje problematice e-learningu trvalou pozornost. Centrum technologické  podpory vzd�lávání 
- pracovi�t� s celouniverzitní p�sobností - i nadále zabezpe�ovalo provoz a rozvoj jednotného                   
e-learningového systému JU eAmos a podporu tvorby výukových materiál�. V oblasti e-learningu byl 
realizován dal�í transforma�ní projekt M�MT, který byl zam��en práv� na tvorbu e-learningových materiál�
a rozvoj systému eAmos. Do tohoto systému byl nov� integrován modul eTask, který byl ji� rutinn�
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nasazen ve výuce. V systému eAmos bylo pro studenty zve�ejn�no více ne� 200 kurz�, které vyu�ívalo více 
ne� 3000 student� JU. 

Do systému eAmos byl za�len�n modul pro video webcasting, v n�m� bylo zp�ístupn�no cca 12 
videokurz� z oblasti informatiky, biologie a pro výuku jazyk�.

V pr�b�hu roku 2004 byly p�ipraveny dal�í projekty sm��ující k rozvoji e-learningu na JU, a to jak 
v rámci transforma�ních projekt� M�MT, tak i do Fondu rozvoje V�.  
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6. Vysoko�kolské knihovny,                                                  
knihovnicko � informa�ní slu�by

 Knihovnicko-informa�ní slu�by na JU jsou zaji��ovány knihovnami: 
� Spole�ná knihovna biologických ústav� AV �R a Biologické fakulty JU,
� Úst�ední knihovna Pedagogické fakulty JU,
� Knihovna Teologické fakulty JU,
� Knihovna Zdravotn� sociální fakulty JU,
� Fakultní v�decká knihovna Zem�d�lské fakulty JU (v�etn� Knihovny katedry cestovního 

ruchu Zem�d�lské fakulty JU v Tábo�e), 
� Odd�lení v�decko-technických informací Výzkumného ústavu rybá�ského a 

hydrobiologického JU ve Vod�anech, 
� Seminární knihovna Historického ústavu JU.

6.1. Dopl�ování knihovního fondu 

 Knihovní fond je dopl�ován s vyu�itím finan�ních prost�edk� fakult, ústav�, grantových zdroj�,
výzkumných zám�r�, z dar� a poz�stalostí. 

Tab. 6.1.1. - Dopl�ování knihovního fondu  
BF JU PF JU TF JU ZSF JU ZF JU VÚRH JU 

p�ír�stky 1 066 2 723 4 633 2 015 2 654 165 
fond 49 943 142 692 26 522 9 430 152 545 25 478 

6.2. Dostupnost elektronických informa�ních zdroj� (internet � intranet) 

 Elektronické informa�ní zdroje se stávají stále významn�j�í slo�kou informa�ního zaji�t�ní
pedagogické a v�decko-výzkumné �innosti univerzity. Díky programu M�MT 1N a finan�ní podpo�e JU 
byla v podstat� zachována nabídka databází z minulého roku, nov� byl získán p�ístup do databází BioOne, 
ECONLIT a PSYNDEX. P�ehled dostupných databází v�etn� on-line p�ístup� je zve�ejn�n na webové 
stránce knihoven JU. 

 Jako velmi ú�inný nástroj pro práci s elektronickými �asopisy na internetu byla na konci roku 2004 
zprovozn�na Elektronická knihovna �asopis� (EZB). 

6.3. Zabezpe�ení knihovnicko-informa�ních slu�eb

 U�ivateli knihoven JU jsou studenti JU, akademi�tí a dal�í pracovníci JU, studenti jiných �kol i 
odborná ve�ejnost. Ostatním knihovnám jsou poskytovány slu�by prost�ednictvím meziknihovní výp�j�ní
slu�by.

 Knihovny zaji��ují pro u�ivatele absen�ní i prezen�ní výp�j�ky, meziknihovní slu�by, re�er�ní 
slu�by, reprografické slu�by, referen�ní, konzulta�ní a poradenské slu�by. 

 V roce 2004 významn� vzrostl po�et výp�j�ek i u�ivatel� p�edev�ím v knihovn� Teologické 
fakulty JU, tento nár�st z�ejm� zap�í�inilo atraktivní umíst�ní knihovny v centru m�sta.
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 Tradi�n� vysoký po�et meziknihovních výp�j�ních slu�eb (MVS) ve Spole�né knihovn�
biologických ústav� AV �R a Biologické fakulty JU je mimo jiné ovlivn�n atraktivní skladbou �asopis�,
které tato knihovna odebírá a které jsou pak �ádány jinými knihovnami.   

Tab. 6.3.1. - Zabezpe�ení knihovnicko-informa�ních slu�eb 
BF JU PF JU TF JU ZSF JU ZF JU VÚRH JU 

výp�j�ky 19 553 30 848 29 564 15 539 18 657 495 
u�ivatelé 1 401 3 959 1 932 1 661 3 465 53 
MVS* 2 944 339 80 45 184 29 
MMVS** 252 115 10 0 6 0 

* meziknihovní výp�j�ní slu�ba 
** mezinárodní meziknihovní výp�j�ní slu�ba 

6.4. Elektronické slu�by pro V� 

 V�echny knihovny komunikují s u�ivateli prost�ednictvím elektronické po�ty, mohou elektronicky 
dodávat dostupné dokumenty, zaji��ují p�ístup k databázím a internetu. V roce 2004 byla instalována dal�í 
verze knihovnického systému T-Series, která mj. umo��uje generování a odesílání výzev �tená��m
elektronickou po�tou p�ímo ze systému. Knihovna Pedagogické fakulty JU nabízí u�ivatel�m
elektronickou �ádanku MVS. Samoz�ejmostí je mo�nost prohledávání katalog� knihoven prost�ednictvím 
internetu, pravideln� jsou zve�ej�ovány nové p�ír�stky knihoven. V knihovnách Biologické fakulty JU a 
Pedagogické fakulty JU byl zakoupen a nainstalován program TinCirculation, který �tená��m umo��uje 
kontrolu, prodlu�ování a rezervování knih z webového rozhraní. Stále aktualizovány jsou webové stránky 
knihoven.

6.5. Vzd�lávání a výchova u�ivatel�

 Na webové stránce knihoven JU je dostupný kurz Informa�ní výchova � Jak se orientovat ve sv�t�
informací. V�echny knihovny po�ádají instruktá�e o slu�bách knihoven a konzultace o práci s databázemi. 
P�edná�ky o informa�ní výchov� jsou sou�ástí p�edm�tu Práce s VTI na Zem�d�lské fakult� JU. Na 
Zem�d�lské fakult� JU také pravideln� probíhá semestrový kurz Informa�ní a databázové systémy 
v rostlinoléka�ství. Systematické �kolení pro u�ivatele o r�zných databázích po�ádá knihovna Biologické 
fakulty JU.

6.6. Pracovníci � kvalifika�ní struktura, celo�ivotní vzd�lávání

 V jednotlivých knihovnách JU pracuje 35 pracovník� na 32,7 úvazku, 2 pracovníci, kte�í rovn��
zaji��ují knihovnické slu�by, jsou zam�stnanci rektorátu JU. Z celkového po�tu pracovník� má knihovnické 
vzd�lání 21. 

Tab. 6.6.1. - Pracovníci knihoven JU 
BF JU PF JU TF JU ZSF JU ZF JU VÚRH JU 

úvazky 6 8,8 3,6 4 8 2,3 
z toho V� 2 2 2,6 2 4 0,8 

 Pracovníci se pr�b��n� zú�ast�ují odborných seminá�� a konferencí, nav�t�vují r�zné kurzy 
k dopln�ní kvalifikace p�edev�ím v oblasti po�íta�ové gramotnosti.  
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6.7. Dal�í aktivity 

 Knihovna Teologické fakulty JU podala úsp��n� grant FRV� 1363/2005 Zkvalitn�ní
knihovnicko-informa�ních slu�eb na Teologické fakult� JU, realizován bude v roce 2005.  

 V roce 2004 za�ala systém T-Series vyu�ívat také knihovna Zdravotn� sociální fakulty JU.

�innost zahájila Seminární knihovna Historického ústavu JU.

 Knihovna Zem�d�lské fakulty JU p�evzala fond Evropského dokumenta�ního st�ediska, ve�keré 
materiály jsou v knihovn� dostupné prezen�n�.

 Odd�lení VTI Výzkumného ústavu rybá�ského a hydrobiologického JU ve Vod�anech vydalo 
18 �ísel Dokumenta�ního zpravodaje, který byl distribuován v ti�t�né form� i na CD-ROM, dostupný je 
také elektronicky. 

 V�echny knihovny se podílely na p�íprav� a zaji�t�ní Celostátní porady vysoko�kolských knihoven, 
která se konala v �eských Bud�jovicích 3. - 4. 11. 2004. 

 Byly zahájeny p�ípravné práce na slou�ení knihoven v nové univerzitní knihovn�, zatím p�edev�ím 
v oblasti sjednocování metodik. 

Tab. 6.7.1. - Knihovny JU   
P�ír�stek knihovního fondu za rok 2004 13 256 
Knihovní fond celkem 406 610 
Po�et odebíraných titul� periodik: 
- fyzicky (n�které tituly jsou multiplicitní) 
- elektronicky (odhad)4

1 038 
25

Otevírací doba za týden1 (fyzicky) 46 
Po�et absen�ních výp�j�ek2 114 656 
Po�et u�ivatel�3 12 471 
Po�et studijních míst 188 
Po�et svazk� umíst�ných ve volném výb�ru 56 323 

1)  Rozumí se po�et otevíracích hodin týdn� toho provozu vysoko�kolské knihovny, který má nejdel�í otevírací dobu. 
Otevírací doby jednotlivých provoz� se nes�ítají. Termínem �fyzicky� se rozumí osobní náv�t�va knihovny, nikoli 
elektronická komunikace. 

2)   V�etn� prolongace. 
3) Uvád�jí se zaregistrovaní u�ivatelé k 32.12.2004 - fyzické nebo právnické osoby zaregistrované v knihovn�, které 

jsou oprávn�né p�j�ovat si dokumenty z jejího fondu (dom� nebo prezen�n�) a které b�hem vykazovaného 
období byly nov� zaregistrovány nebo jejich registrace byla obnovena. 

4)   Uvád�jí se pouze tituly periodik, které knihovna sama p�edplácí (resp. získává darem, vým�nou) v papírové nebo 
elektronické verzi; nezahrnují se dal�í periodika, k nim� mají u�ivatelé knihovny p�ístup v rámci konsorcií na 
plnotextové zdroje. 
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7. Výzkum a vývoj 

 Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích se z hlediska dlouhodobého zám�ru orientuje na 
univerzitu výzkumného typu. S tím souvisejí i priority výzkumného zam��ení, které jsou formulovány tak, 
aby vytvá�ely dlouhodobé nosné programy v�deckovýzkumné práce a umo��ovaly cílev�domé technické i 
personální vybavování pracovi��. JU je tvo�ena fakultami a vysoko�kolskými ústavy velmi odli�ného 
zam��ení a v�deckovýzkumná práce je z tohoto d�vodu zna�n� r�znorodá. Na univerzit� je �e�ena
problematika p�írodních v�d (p�edev�ím biologie, biofyziky a aplikované biologie), dále zem�d�lských a 
environmentálních v�d, jako� i v�d humanitních (zejména �eské d�jiny a �eská literatura). Významnou a 
charakteristickou slo�kou v�deckovýzkumné �innosti na Jiho�eské univerzit� je spolupráce s ústavy 
Akademie v�d �R, p�edev�ím v p�írodních v�dách a v historii (spole�ná pracovi�t� JU a AV �R).  

 Základní politika vedení JU v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) byla v roce 2004 zam��ena t�emi 
hlavními sm�ry. V první �ad� jde o snahu o posílení kvality výsledk� VaV v mezinárodním kontextu a o její 
pr�b��nou evaluaci kompatibilní s metodami hodnocení VaV v �eské republice, které pou�ívá Rada pro 
výzkum a vývoj �R. Výsledky komparativního hodnocení VaV na Jiho�eské univerzit� 2000 - 2004 byly 
zve�ejn�ny na podzim 2004 v univerzitním �asopise a v sou�asné dob� probíhá dal�í fáze hodnocení 
s upravenou metodikou. 

 Druhým základním cílem je aktivizovat tv�r�í �innost na JU v oblasti aplikovaného výzkumu a 
vývoje. Sou�ástí tohoto sm��ování je p�edev�ím úzká spolupráce s Jiho�eskou hospodá�skou komorou, 
ú�ast vedoucích pracovník� JU na �innosti Steering Commitee pro podporu inovací v Jiho�eském kraji 
(SCI), jeho� místop�edsedou je prorektor JU pro VaV, ú�ast na p�íprav� mezinárodního inova�ního 
programu MATEO i na p�íprav� základních inova�ních projekt� Jiho�eského kraje. 

 Kone�n� posledním záva�ným cílem v oblasti VaV je dal�í zapojení student� v�ech stup�� studia 
do �e�ení výzkumných projekt� v souladu s racionálním vyu�íváním dotace na specifický výzkum. Slou�í 
tomu p�edev�ím �innost Grantové agentury JU (viz 7.1.1.) i obdobných grantových agentur n�kterých 
sou�ástí JU (viz 7.7.), které jsou zam��eny p�edev�ím nebo výhradn� na podporu studentské tv�r�í �innosti. 

7.1. Oblasti výzkumu a vývoje, na které se JU zam��uje 

 Na Biologické fakult� JU byly v rámci ekologických obor� studovány biogeochemické cykly a 
procesy p�em�n hlavních biogenních prvk� v ekosystémech s d�razem na kontinentální vody. Mezi 
významné priority fakulty pat�í rozvoj obor� zabývajících se genetikou a molekulární biologií a roz�i�ování 
molekulárních p�ístup� v ekologii, evolu�ní a systematické biologii. V této oblasti výzkumu a výuky je 
pozornost zam��ena p�edev�ím na molekulární genetiku rostlin a molekulární i popula�ní genetiku 
obratlovc� i bezobratlých, hlavn� hmyzu. Intenzivní spolupráce s ústavy AV �R probíhá nap�. v oborech 
parazitologie a zoologie, p�edev�ím p�i studiu diverzifikace, evoluce a �í�ení parazitických organism� a 
hmyzu, fylogeneze a etologie �ivo�ich�, i v oborech ekologie, p�dní biologie a hydrobiologie p�i studiu 
biologických a chemických proces� v p�dách povodí �umavských jezer nebo p�i studiu proces�
probíhajících ve výsypkách po t��b� hn�dého uhlí na Sokolovsku. Významná je i spolupráce p�i studiu 
emisí stopových plyn� z p�d a sediment� do atmosféry. 

 Na Pedagogické fakult� JU je výzkumná a tv�r�í �innost tvo�ena aktivitami v oblasti v�decké a 
badatelské, druhou integrální oblastí jsou um�lecké tv�r�í výkony. Výzkum je zam��en na problematiku 
tvo�ící specifickou sou�ást u�itelské p�ípravy, tedy na pedagogiku, psychologii a speciální oborové didaktiky; 
p�edev�ím je ov�em uskute��ován v návaznosti na jednotlivé p�stované odborné disciplíny, 
spole�enskov�dné i p�írodov�dné. Výzkum byl zam��en v humanitních oborech na problematiku �eské 
národní kultury v nadnárodních kontextech, k otázkám rakouské literatury, germanistické medievalistiky, 
psychologie emocí a motivace, na prozkoumání romanistických fond� zámeckých knihoven, k sociologické 
a ekonomické problematice Evropské unie, k otázkám osvojování cizích jazyk�. V p�írodov�dné oblasti a 
matematice se výzkum soust�edil k problematice biodiverzity spole�enství vod, k otázkám trvale 
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udr�itelného rozvoje venkova, k optickým metodám v analýze plazmatu, k didaktickým problém�m
p�írodov�dných a matematických disciplín. Významnou sou�ástí tv�r�í práce je �innost um�lecká. Na 
Pedagogické fakult� JU je rozvíjena um�lecká tvorba v oboru výtvarném a literárním, a to v rámci 
studijního programu u�itelství hudební, respektive výtvarné výchovy pro Z�, a dále v jednooborovém 
studiu u�itelství pro základní um�lecké �koly. Dominantní oblastí výtvarné um�lecké tvorby je malba a 
plastika, v p�ípad� tvorby hudební pak nástrojová interpretace se zam��ením na klavír a dále na sólový a 
sborový zp�v.

 Teologická fakulta JU se ve své v�decko-pedagogické �innosti dlouhodob� zam��uje jak 
na oblast teologie a filozofie, tak na oblast sociální práce a výchovy, kde je kladen d�raz na k�es�anské, 
etické, kulturní a sociální hodnoty. Mezi hlavní sm�ry výzkumu Teologické fakulty JU v oblasti teologie 
pat�í teologická antropologie, ekumenická teologie a vztah teologie a p�írodní v�dy. V oblasti filozofie je to 
st�edov�ký a novov�ký aristotelismus (p�edev�ím tzv. druhá scholastika), vztah neoaristotelismu a 
analytické filozofie a témata systematické filozofie, která mají souvislost s problematikou nábo�enství. 
V oblasti pedagogiky a sociální práce jde o otázky hodnotové orientace mláde�e, nábo�enské pedagogiky a 
vztah církve a ob�anské spole�nosti. D�le�itou sou�ástí posledního zmín�ného bodu je oblast konfesního 
práva, tzn. právní problematika, kterou �e�í jak civilní, tak i církevní právo.  

 Výzkumná �innost Zdravotn� sociální fakulty JU je v oblasti ochrany zdraví obyvatelstva 
orientována na rychlou diagnostiku a následné �e�ení d�sledk� po�kození organismu vlivem radia�ních, 
chemických a biologických nox vzniklých pr�myslovou �inností, u nich� nelze vylou�it ani jejich mo�né 
teroristické zneu�ití (krizové �ízení), a na mo�ná preventivní opat�ení, a to i v terénních podmínkách. 
P�ínosem pro v�deckou �innost fakulty jsou výzkumné úkoly �e�ené v souvislosti s oborem o�et�ovatelství. 
V oblasti zdravotn� sociální je výzkum zam��en na vybrané skupiny obyvatel, a to d�ti (d�tská práva, 
drogová problematika, prevence úraz� a otrav, volno�asové aktivity, rekondi�ní pobyty), seniory (kvalita 
�ivota, sebevzd�lávání), zdravotn� posti�ené osoby (programy rehabilitace, informa�ní seminá�e, integrace) 
a men�inové skupiny (právní postavení Rom�, integrace imigrant� a uprchlík�).

 Zem�d�lská fakulta JU se orientuje p�evá�n� na cílený výzkum. Mezi významné okruhy pat�í
aplikace molekulárn� biologického studia biochemických a molekulárních marker� v genetice a �lecht�ní 
hospodá�ských zví�at a rostlin, vypracování �lechtitelských postup� a metod hodnocení u�itkových 
vlastností skotu a prasat, výzkum zdravotn� významných látek v potravinách, zem�d�lských produktech, 
krmivech a �ivotním prost�edí. Výzkum metod p�ispívajících k trvale udr�itelnému hospoda�ení je náplní 
�ady tematických okruh� �e�ených na fakult� � výzkum biologických metod regulace �kodlivých �initel� a 
podíl na vývoji biopreparát�, studium p�doochranných systém�, hledání vhodných zp�sob� zem�d�lského
hospoda�ení v podhorských a horských oblastech, zvlá�t� pak v oblastech s ekologicky zp�ísn�ným 
re�imem hospoda�ení, studium ekologické funkce mok�ad�, ekosystém� povrchových vod, monitorování a 
ochrana genofondu. V návaznosti na biologicky orientovaný výzkum jsou zpracovány analýzy 
ekonomického a výrobního zam��ení zem�d�lských podnik� v marginálních oblastech a navrhovány 
varianty jejich restrukturalizace a dal�ího rozvoje adaptace na podmínky Evropské unie. 

 Historický ústav JU se ve v�decké práci systematicky a dlouhodob� zam��uje p�edev�ím na 
v�estranný výzkum d�jin spole�nosti raného novov�ku (s d�razem na sociální a kulturní d�jiny elit), 
studium d�jin ka�dodenní kultury od st�edov�ku do po�átku 20. století, bádání o d�jinách vy��ích 
spole�enských vrstev 19. a po�átku 20. století, historii �esko-francouzských vztah�, d�jiny pozitivistické 
historiografie, problematiku kulturních osobností jiho�eského regionu (v�etn� studia prom�n duchovní 
tvá�nosti jihu �ech) a recepci antického d�dictví v �eské kultu�e 16. - 19. století. V�decké sm��ování ústavu 
vychází v zásad� ze základního výzkumu a je podporováno domácími i zahrani�ními granty. V návaznosti 
na mezinárodní v�decké projekty v�nují pracovníci ústavu prvo�adou badatelskou pozornost �lecht� na 
císa�ském dvo�e, formám a model�m neinstitucionálního chování vy��ích spole�enských struktur na prahu 
novov�ku, modern� pojímaným gender studies, reflexi rituál� v �ivotním cyklu od 16. století do p�elomu 
19. a 20. století a také konstrukcím �obrazu druhého� v novov�ku.

 Sjednocujícím tématem v�deckého programu Ústavu fyzikální biologie JU je základní výzkum 
p�írodních systém� fyzikálními, matematickými, biologickými, chemickými a dal�ími exaktními metodami. 
Obecným cílem je dosa�ení maximální p�esnosti a objektivity p�i popisu m��ení na v�ech úrovních 
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struktury, organizace a regulace �ivých systém�. Soub��n� se základním výzkumem ÚFB JU sleduje a 
aktivn� podporuje mo�nosti vyu�ití svých výzkumných výsledk� v praxi, zejména vyu�ití nov� vyvinutých 
p�ístroj�, technik a materiál�. V rámci Akademického a univerzitního centra v Nových Hradech (spole�né
pracovi�t� JU a AV �R) byl vybudován podnikatelský bioinkubátor, jeho� ú�elem je posílení efektivního 
p�enosu výsledk� výzkumu a vývoje do praxe. Hlavním výzkumným projektem ústavu bylo výzkumné 
centrum LN00A141 �Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy�. 

 Pro Výzkumný ústav rybá�ský a hydrobiologický JU p�edstavuje aplikovaný a základní výzkum 
v oboru rybá�ství hlavní nápl� �innosti. VÚRH JU ve t�ech výzkumných odd�leních pokra�oval v �e�ení 
dvou výzkumných zám�r� zam��ených na biologické základy sladkovodní akvakultury a na hodnocení 
interakcí mezi rizikovými faktory ve vodním prost�edí a ekosystémy a byl �e�itelem, resp. spolu�e�itelem t�í
projekt� GA �R, zam��ených na studium spermií ryb a na biologii a popula�ní ekologii invazních druh�
rak�. Nové technologie, farmakovigilance v chovech ryb, ochrana chov� kapra obecného p�ed nov� se 
objevujícím virovým onemocn�ním a mo�nosti vyu�ití hromadné selekce p�i zvy�ování u�itkovosti kapra 
obecného byly p�edm�tem �e�ení �ty� projekt� Národní agentury pro zem�d�lský výzkum. Pracovníci 
ústavu pracovali rovn�� jako spolu�e�itelé na grantových projektech M�P p�i výzkumu �í�ení látek typu 
PCB v potravních �et�zcích a na projektu Labe IV, kde byla pozornost v�nována zji��ování vlivu 
významných zne�i��ovatel� �eky Labe na populace ryb vyskytujících se v jejich blízkém okolí. Dal�í ú�ast 
ústavu jako spolu�e�itel� dvou projekt� GA AV �R se týkala vyu�ití biologicky aktivních látek v reprodukci 
a chovu ryb a biodiverzit� a funkci ekologických soustav. T�emi projekty se ústav zapojil do �e�ení 
mezinárodních projekt� v rámci 5. a 6. RP p�i vylep�ování technologií intenzivního chovu ryb a p�i
vytvá�ení podp�rné sít� pro p�enos inova�ních technologií v evropské akvakultu�e.

7.1.1. Grantová agentura Jiho�eské univerzity 

 V roce 2004 pokra�ovala ve své �innosti Grantová agentura JU, jejím� cílem je podporovat 
v�decké, výzkumné a jiné tv�r�í aktivity p�stované na JU, je� mají vysokou kvalitu a jsou srovnatelné 
s mezinárodní úrovní daného oboru, vytvo�it motiva�ní prost�edí pro projekty, jejich� �e�ení se následn�
m��e p�esunout do dal�ích národních �i mezinárodních grantových agentur. O projekt v Grantové 
agentu�e JU se mohou ucházet interní studenti doktorských program� p�stovaných na JU a akademi�tí
pracovníci JU v období do 3 let po obhájení doktorské diserta�ní práce. V sekci p�írodov�dných a 
zem�d�lských obor� bylo v roce 2004 �e�eno 9 projekt� v celkové hodnot� 831 000,- K�, v sekci 
spole�enskov�dních, ekonomických a um�leckých obor� 10 projekt� v celkové hodnot� 479 750,- K�.
�e�itelé v�ech projekt� odevzdali do 15. prosince 2004 záv�re�né zprávy o �e�ení projektu, které byly 
posouzeny oborovými radami GA JU. V�echny projekty byly �e�eny úsp��n� a vy�erpané prost�edky byly 
vyu�ity hospodárn� a v souladu s návrhy projekt�.

 V zá�í 2004 vyhlásil rektor JU svým opat�ením 4. kolo GA JU, v�echny p�ihlá�ené projekty byly 
posouzeny a k �e�ení v roce 2005 bylo doporu�eno celkem 23 projekt�. V pr�b�hu roku 2004 byla 
rekonstruována grantová rada (p�edseda: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., �lenové: Mgr. Michal Kaplánek, 
Th.D., doc. Ing. Vladimír �urn, Ph.D., Ing. Hana Kropá�ková, Ing. Karel Pexa, Ph.D.) i ob� oborové rady 
GA JU (OR pro humanitní a ekonomické obory - p�edseda: Mgr. Michal Kaplánek, Th.D., �lenové:        
doc. PaedDr. Michal Bauer, CSc., Mgr. Stanislav Dole�al, Ph.D., prof. RNDr. Ji�í Pato�ka, DrSc.; OR pro 
p�írodov�dné a zem�d�lské obory - p�edseda: doc. Ing. Vladimír �urn, Ph.D., �lenové: doc. RNDr. Václav 
Hyp�a, CSc., doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc., RNDr. Martin Tichý, Ph.D.). Vedení Jiho�eské univerzity 
konstatovalo, �e GA JU beze zbytku plní stanovené cíle a lze ji pova�ovat za vysoce p�ínosnou.

7.1.2. Cena rektora JU za presti�ní v�deckou publikaci 

 Základní poslání Ceny rektora JU za presti�ní v�deckou publikaci vychází ze snahy o ve�ejné 
oce�ování vynikajících výsledk� v�decké, výzkumné a dal�í tv�r�í �innosti akademických a v�deckých 
pracovník� JU, které jsou srovnatelné s mezinárodním standardem jednotlivých v�dních obor�
p�stovaných na JU. Ocen�ní se ji� n�kolikátým rokem ud�lovalo za vynikající v�decké publikace, které 
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zvy�ují v�deckou presti� JU v domácích a zvlá�t� zahrani�ních v�deckých kruzích; za vynikající p�vodní 
v�decké práce syntetického charakteru, které p�iná�ejí nové v�decké poznatky a jsou ur�eny �ir�ímu 
mezinárodnímu, pop�. národnímu okruhu u�ivatel�; za vynikající p�vodní v�decké studie, které p�iná�ejí 
nové v�decké poznatky; za modern� zpracovanou vysoko�kolskou u�ebnici vybraného v�dního oboru, 
která se vyu�ívá na více univerzitách; za vynikající populariza�ní dílo monografického charakteru, které 
p�ibli�uje vybraný v�dní obor zvlá�t� mláde�i a �ir�ímu �tená�skému publiku. 

 Rada Grantové agentury JU vyhodnotila roku 2004 do�lé návrhy z fakult a ústav� JU pro ud�lení 
Ceny rektora JU za presti�ní v�deckou publikaci a na základ� tohoto doporu�ení ud�lil rektor dv� ocen�ní:

PhDr. Martin Horyna (PF JU): Wenceslai Philomathis Musicorum libri quattuor  
(vydalo nakladatelství KLP - Koniasch Latin Press ve spolupráci s Jiho�eskou univerzitou v �eských 
Bud�jovicích a Nadací pro d�jiny kultury ve st�ední Evrop�, Praha 2003, ISBN 80-86791-02-5 (KLP) a 80-
7040-644-5 (JU)) 

 Kniha je kritickou edicí latinsky psaného díla p�edního �eského humanisty Václava Philomathesa 
�ty�i knihy o hudb�. Toto dílo se nalézá v podn�tném sousedství tvorby Jana Blahoslava a bylo jednou 
z nejoblíben�j�ích i nejroz�í�en�j�ích hudebních u�ebnic 1. poloviny 16. století a následn� ovlivnilo celou 
�adu hudebních pedagog� i skladatel�, a to nejen v �eském prost�edí, ale i v N�mecku. Kniha Martina 
Horyny zahrnuje p�vodní studii o Philomathesov� díle, op�enou z podstatné �ásti o zahrani�ní teoretickou 
a historickou literaturu; hlavní �ástí je edice obsahující latinský text, jeho p�evod do �e�tiny a zejména 
p�vodní notový materiál a jeho transpozici do sou�asných nota�ních systém�. Také edice je bohat�
komentována poznámkami, odkazy na literaturu p�edm�tu a získává charakter práce zasazující konkrétní 
text do �irokých kulturních souvislostí. Nezanedbatelnou sou�ástí knihy jsou poznámky analyzující hudební 
styl a zárove� slou�ící k mo�nému provedení skladby.  

PhDr. Pavel Král, Ph.D. (HÚ JU): Smrt a poh�by �eské �lechty na po�átku novov�ku
(vydal Historický ústav Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích v roce 2004, ISBN 80-7040-697-6) 

 Základní kostru práce tvo�í chronologický princip sledování smrti, v jeho� st�edu stojí p�íslu�ník 
nobility. V prvé �ad� jde o zachycení toho, jak �lechtic jako �len ran� novov�ké spole�nosti vnímal smrt 
v pr�b�hu svého �ivota, o teologické a laické chápání smrti v raném novov�ku, o rozmanité a nejednotné 
p�edstavy o záhrobním sv�t�, o dobový model p�ípravy na smrt v�etn� testamentární praxe a o ideální a 
ka�dodenní pr�b�h poledních okam�ik� �ivota urozenc�. V následujících �ástech je sledován pr�b�h a 
symbolický význam poh�ebních ob�ad� okolo mrtvého t�la, a to op�t v chronologickém po�adí. Výklad se 
v�nuje �lechtickým poh�ebním rituál�m od úpravy mrtvého t�la, p�es organizaci funerální slavnosti a� 
k poh�ebnímu pr�vodu a hostin�. V neposlední �ad� se pozornost zam��ila na poh�ebi�t� urozených 
po�átkem novov�ku. Jedním z d�le�itých vytý�ených cíl� p�edkládané práce bylo pracovat s co nej�ir�í 
�kálou historických pramen�, které umo��ují sledovat jednotlivé aspekty z r�zných úhl� pohledu, a v�dy, 
kdy� to dochování pramenné základny dovolilo, byla snaha konfrontovat písemnosti normativního �ádu
(teologicko-mravokárné p�íru�ky a právní spisy) s prameny, které do d�jepisného diskurzu vná�ely osobní 
pro�itek (�lechtické testamenty, deníky a vydaná i v rozli�ných �lechtických archivech ulo�ená osobní 
korespondence). Stranou pozornosti v neposlední �ad� nez�staly ani ikonografické a hmotné prameny. 
T��i�t� práce le�í v p�edb�lohorském období vývoje �eského státu s �asovým p�esahem k roku 1650, kdy 
�eská spole�nost pro�la zna�nými politickými, nábo�enskými, sociálními, hospodá�skými i kulturními 
prom�nami. Zám�rn� byl p�ekro�en mezník roku 1620, který je mnohými historiky zd�raz�ován jako 
d�le�itý p�ed�l v �eských d�jinách raného novov�ku. Na základ� interpretace zm�n, ke kterým ve vnímání 
smrti a poh�ebních rituál� ve �lechtickém prost�edí do�lo, bylo mo�né potvrdit pracovní hypotézu, �e na 
po�átku 17. století byly sledované my�lenkové p�ístupy a �ivotní rituály ovlivn�ny zm�nou duchovního 
klimatu, která se �asov� tém�� kryla s mezníky politických d�jin zem�.
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7.2. Zam��ení výzkumných zám�r� JU 

 Na Jiho�eské univerzit� bylo ke konci roku 2004 ukon�eno �e�ení 15 výzkumných zám�r�.

 Biologická fakulta JU �e�ila t�i výzkumné zám�ry:  
1) �Mechanismy p�enosu vn�j�ích signál� v organismech� (MSM 123100002). �e�itelé publikovali 

v roce 2004 celkem 6 v�deckých prací a p�ednesli 3 sd�lení na mezinárodních konferencích (2x 
USA, 1x Austrálie).

2) �Molekulární mechanismy evoluce a ekologie v biologických systémech" (MSM 123100003). 
�e�itelé publikovali v roce 2004 celkem 26 p�vodních v�deckých prací (z toho 10 publikaci 
bylo p�ijato do tisku nebo je ji� v tisku a dal�ích 12 p�ipraveno nebo odesláno do tisku) a 46 
sd�lení (p�edná�ky a postery) na mezinárodních konferencích. Cíle vytý�ené ve v�ech 3 
tematických oblastech a celkem 6 díl�ích podoblastech výzkumného zám�ru byly spln�ny s tím, 
�e publika�ní produkce byla v posledním roce trvání VZ zavr�ena ú�astí kmenového 
pracovníka zám�ru v autorském kolektivu práce publikované v Science.  

3) �Struktura a funk�ní vztahy v ekosystémech voda - rostlina - p�da� (MSM 123100004). 
�e�itelé publikovali v roce 2004 celkem 28 v�deckých prací a 9 sd�lení na mezinárodních 
konferencích a 20 dal�ích prací je v tisku.  

 Cíle byly úsp��n� spln�ny ve v�ech �esti tematických okruzích. 

 Na Pedagogické fakult� JU bylo �e�eno celkem p�t výzkumných zám�r�:
1) MSM 12410000 �Biodiverzita a spole�enstva vod� � �e�itelé publikovali celkem 27 výstup�

v�etn� dvou záv�re�ných shrnujících monografií.  
2) �e�itelé MSM 124100002 �Emo�ní determinanty u�ení a vyu�ování� publikovali 20 prací, 

výsledky p�ednesli na 5 významných mezinárodních konferencích. 1 monografie je v tisku, 1 
v recenzním �ízení; 3 studie v impaktovaných �asopisech jsou v tisku, dal�í 3 odeslány. 

3) Z �e�ení MSM 124100004 �Studium nízkoteplotního plazmatu sondovými a optickými 
metodami� vze�lo v roce 2004 celkem 11 výstup�, z toho 5 v impaktovaných �asopisech. 
Dal�ích 6 prací je p�ijato do tisku.  

4) �e�itelský tým MSM 124100003 �Nadnárodní kontexty národní kultury� zorganizoval v roce 
2004 dv� konference mezinárodního charakteru a publikoval 25 výstup� v�etn� jedné 
monografie a shrnující záv�re�né práce sborníkového typu.  

5) V rámci výzkumného zám�ru MSM 124100006 �Odraz sou�asného vývoje technických 
disciplín v p�íprav� u�itel� matematiky� vzniklo 21 výstup� v�etn� 4 u�ebnic a 6 sd�lení na 
významných mezinárodních konferencích.  

 V�echny výzkumné zám�ry Pedagogické fakulty JU byly v roce 2004 dokon�eny. 

 Zem�d�lská fakulta JU dokon�ila v roce 2004 �e�ení �ty� výzkumných zám�r�:
1) V rámci výzkumného zám�ru �Ekonomické a výrobní zam��ení zem�d�lství marginálních 

oblastí s ohledem na jejich celkový rozvoj� (MSM 122200001) byla v roce 2004 byla jako 
výstup výzkumu publikována jedna odborná monografie, 9 v�deckých a 7 odborných �lánk�.
Odborná ve�ejnost byla s výsledky výzkumu seznamována na 4 konferencích a 15 dal�ích 
akcích (p�edná�ky, projekty, konzultace, studie). Výsledky výzkumu p�isp�ly k ovliv�ování 
agrární politiky �R, p�edev�ím formulování zásad pro poskytování podpor do zem�d�lství a 
vytvá�ení p�edpoklad� pro racionální uspo�ádání multifunk�ní výrobní struktury zem�d�lských
subjekt� v podhorských a horských oblastech �R.

2) Výstupy VZ �Vhodné zp�soby zem�d�lského hospoda�ení v podhorských a horských 
oblastech zam��ené na vytvá�ení souladu mezi jejich produk�ním a mimoproduk�ním
uplatn�ním� (MSM 122200002) a souvisejícího výzkumu byly prezentovány v podob� 7 
odborných knih nebo kapitol v odborných knihách, 17 p�ísp�vk� v impaktovaných v�deckých 
�asopisech, 64 p�ísp�vk� v recenzovaných v�deckých �asopisech, na 14 mezinárodních 
konferencích a v �ad� odborných nebo popularizujících výstup�. Výsledkem VZ bylo 6 
patent�.

3) Výsledky VZ �Interakce chemických slo�ek v povrchových vodách� (MSM 122200003) byly 
v roce 2004 prezentovány v 7 impaktovaných a 14 recenzovaných v�deckých �asopisech a na 
11 mezinárodních konferencích.  
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4) Hlavními výstupy VZ �Aplikace molekulární genetiky v hodnocení variability zví�at a rostlin� 
(MSM 122200004) bylo 15 v�deckých �lánk�, z toho 7 v impaktovaných �asopisech, 12 
prezentací na mezinárodních konferencích a soubor metodik.  

 Historický ústav JU byl v letech 1999 - 2004 vykonavatelem jednoho výzkumného zám�ru:
1) Hlavním tématem výzkumného zám�ru ��lechta v d�jinách novov�ku 16. - 19. století� (MSM 

124100005) byla problematika �lechty v kontextu dlouhého vývoje novov�ké spole�nosti 
�eských zemí od 16. do 19. století, která v teoretické rovin� v�deckého výzkumu p�edstavovala 
vztah elit k ostatním spole�enským strukturám, p�edev�ím k duchovenstvu, m���an�m a 
poddanskému obyvatelstvu venkova. �e�itelé publikovali 3 v�decké monografie, 8 v�deckých 
studií v zahrani�í a 11 v domácích �asopisech. Celkem p�ednesli 13 sd�lení na zahrani�ních 
(Francie, Polsko, Rakousko, N�mecko, USA) a 12 na domácích konferencích a pracovních 
setkáních. 

 Výzkumný ústav rybá�ský a hydrobiologický JU ve Vod�anech zakon�il v roce 2004 �e�ení 
dvou výzkumných zám�r�:
1) V rámci �e�ení VZ �Biologické základy sladkovodní akvakultury� (MSM 126100001) bylo v 

posledním roce �e�ení publikováno celkem 12 prací v impaktovaných v�deckých �asopisech, 20 
p�ísp�vk� bylo prezentováno na mezinárodních v�deckých konferencích a 22 na národních 
konferencích nebo v odborném �eském periodiku. Jednotlivé publikace a p�ísp�vky vze�ly bu�
výhradn� z �e�ení zám�ru, nebo z �e�ení zám�ru a obsahov� navazujících projekt� a grant�.

2) Výstupem VZ �Hodnocení interakcí mezi rizikovými faktory ve vodním prost�edí a 
ekosystémy� (MSM 126100003) bylo v roce 2004 celkem 5 �lánk� v impaktovaných v�deckých 
�asopisech, 6 p�ísp�vk� na mezinárodních konferencích a 9 na národních konferencích a 
v odborném periodickém tisku. 

7.3. V rámci �R unikátní pracovi�t� JU pro výzkum a vývoj 

 Z hlediska Jiho�eské univerzity je unikátní p�edev�ím její úzká spolupráce s ústavy AV �R; v�t�ina 
významných pracovi�� i výsledk� JU je proto uvedena v kapitole 7.4. 

Biologická fakulta JU rozvíjí ekologické a bionomické obory a etologii obratlovc� i práce na 
úrovni celulární a molekulární. Specifické jsou pro fakultu zejména bun��ná a vývojová biologie, genetika a 
genové in�enýrství rostlin a fyziologie rostlin i �ivo�ich�. BF JU pokrývá prakticky celý rozsah biologie. 
Významnou výhodou BF JU oproti v�em ostatním fakultám podobného zam��ení je a v budoucnu v�dy 
bude její úzká spolupráce s ústavy AV �R v �eských Bud�jovicích a v T�eboni, co� umo��uje vyu�ití a 
sdílení jak pracovník�, tak nákladných p�ístroj� p�i výuce i výzkumu.

 Klí�ovými v�deckými obory Pedagogické fakulty JU jsou v humanitních oborech �eská literární 
historie, pedagogická psychologie, v p�írodov�dné oblasti fyzika, biologie a didaktika matematiky � v t�chto
oborech byly také na fakult� �e�eny výzkumné zám�ry, které byly v roce 2004 dokon�eny. Významné 
postavení v rámci PF JU zaujímá katedra bohemistiky, její� v�decká a tv�r�í �innost se zam��uje
v lingvistických disciplínách na aktuální otázky stylistiky a lexikologie sou�asného jazyka, historické 
gramatiky a dialektologie; v literárních disciplínách na d�jiny �eské literatury, literární v�du a literaturu pro 
d�ti a mláde�. Katedra bohemistiky PF JU spole�n� s Historickým ústavem JU zárove� usiluje o vznik 
filozofické fakulty, která by mohla být z�ízena k 1. lednu 2006. Filozofická fakulta JU bude nejen nabízet 
obory, které najdeme v sou�asné dob� na Historickém ústavu JU jako nap�íklad historie, kulturní historie, 
archivnictví, archeologie, dále potom neu�itelské studium bohemistiky, ale jsou p�ipravené dal�í obory - 
estetika, d�jiny um�ní �i management kultury. 

 Laborato� aplikované ekologie na Zem�d�lské fakult� JU byla vybudována v rámci projektu VS 
96072 (posílení výzkumu na V�). Je vybavena pro dlouhodobá sledování v terénu, experimentální m��ení in 
situ i laboratorní experimenty, speciální analytické metody a metody hodnocení dru�icových a leteckých 
snímk�. V úzké spolupráci s katedrou chemie zam��enou na analýzu slo�ek prost�edí (s vyu�itím 
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moderních metod nap�. hmotnostní spektrometrie s induk�n� vázaným plasmatem) a s vyu�itím 
multifunk�ních p�ístroj� pro terénní m��ení a záznam dat m��e LAE provád�t komplexní hodnocení stavu 
ekosystému a funkcí krajinných celk�. Tyto p�ístupy umo��ují LAE ú�inn� vstupovat do spolupráce jak 
v rámci republiky (s ústavy AV �R nap�. projekt Czech Carbo s UEK), tak i do mezinárodní spolupráce 
(University Regensburg, Berlin, Uppsala aj.). Biotechnologická laborato� byla vybudována na Zem�d�lské
fakult� JU v rámci realizace výzkumného zám�ru MSM122200004 �Aplikace molekulární genetiky v 
hodnocení variability zví�at a rostlin� a z dal�ích prost�edk� ZF JU, projekt� a grant�. Bylo docíleno 
nadpr�m�rného materiáln� technického vybavení srovnatelného s �adou zahrani�ních pracovi��. Laborato�
spolupracuje s Ústavem molekulární biologie rostlin AV �R umíst�ném v kampusu univerzity a dal�ími 
specializovanými laborato�emi v �R. Laborato� rostlinných biotechnologií se zabývá postupy pro aplikaci 
molekulárních marker� v progresivním sm�ru �lecht�ní hybridní �epky, hodnocení odr�d �paldy a je�mene, 
mezirodových hybrid� pícních trav a studiem genofondu ohro�ených planých rostlin a hub. V oblasti 
molekulární biologie protein� a proteinového in�enýrství byly stanoveny postupy pro detekci a studium 
biologické aktivity n�kterých cyklických peptid� a vyvinut nový imunosupresivní preparát. V programech 
biologické ochrany rostlin je výzkum sm��ován na vyu�ití preparát� na bázi entomopatogenních hub u 
skleníkových kultur, brambor, ale i regulaci lýko�routa v NP �umava. 

Historický ústav JU se systematicky a dlouhodob� zam��uje p�edev�ím na v�estranný výzkum 
d�jin spole�nosti raného novov�ku (s d�razem na sociální a kulturní d�jiny aristokratických elit), na studium 
d�jin ka�dodenní kultury od st�edov�ku do po�átku 20. století, na bádání o d�jinách vy��ích spole�enských 
vrstev 19. a po�átku 20. století, na historii �esko-francouzských vztah�, na d�jiny pozitivistické 
historiografie, na problematiku kulturních osobností jiho�eského regionu (v�etn� studia prom�n duchovní 
tvá�nosti jihu �ech) a na recepci antického d�dictví v �eské kultu�e 16.-19 století. HÚ JU pravideln� po�ádá 
ve spolupráci s domácími i zahrani�ními univerzitními a akademickými pracovi�ti mezinárodní symposia 
k vybraným témat�m kulturních a sociálních d�jin raného novov�ku, která se konají v�dy v t�íletých
intervalech na zámku v �eském Krumlov�. Zvlá�t� ve spolupráci s víde�skou univerzitou organizuje 
workshopy pro doktorandy a mladé v�decké pracovníky k aktuálním metodologickým otázkám historických 
v�d. Velmi významná je rovn�� spolupráce HÚ JU a Historického ústavu AV �R, která v roce 2004 
vyústila ve z�ízení Centra ran� novov�kých studií se sídlem v �eských Bud�jovicích, které je spole�ným
pracovi�t�m t�chto dvou institucí. Jeho jedine�nost a hlavní v�decké poslání spo�ívá � vedle mnoha dal�ích 
aktivit � p�edev�ím v kritickém edi�ním zp�ístup�ování pramen� k �eským d�jinám raného novov�ku.

 V pr�b�hu roku 2004 byla na Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech realizována  
nejvýznamn�j�í investi�ní akce ústavu posledních let, a to výstavba objektu laborato�í a skleníkové haly 
Centra biologických technologií ÚFB JU. Projekt byl realizován za p�isp�ní prost�edk� Evropské unie z 
Programu p�eshrani�ní spolupráce Phare CBC 2001 ve vý�i 1,36 milionu euro (43,1 milionu K�) co� 
p�edstavovalo 62 % z celkových náklad� na realizaci stavby a vybavení. Zbývající náklady byly uhrazeny JU 
a z �ásti z dotace Státního fondu �ivotního prost�edí. Objekty laborato�í a skleníkové haly Centra 
biologických technologií ÚFB JU, které se stanou p�irozeným základem výzkumu, vývoje a vzd�lávání 
v oboru biologických technologií na úrovni srovnatelné s výzkumnými centry v ostatních zemích Evropské 
unie, budou slou�it zejména k podpo�e inovací v p�íhrani�ním �esko-rakousko-bavorském prostoru. Tím 
umo�ní vyu�ívat moderní biologické technologie p�i rozvoji malého a st�edního podnikání.  

 Výzkumný ústav rybá�ský a hydrobiologický JU ve Vod�anech je standardním výzkumným 
pracovi�t�m, zam��eným na cílený i badatelský výzkum. Vedle toho ale ústav rovn�� zaji��uje udr�ování 
geneticky významných rezerv a �lecht�ní hospodá�sky významných druh� ryb, poradenství v rybá�ství a 
navazujících disciplínách, testování krmiv a lé�iv, provádí analýzy vod a krmiv a vy�et�ování zdravotního 
stavu ryb. Ke své práci ústav vyu�ívá nov� rekonstruovanou rybí líhe�, �labovou odchovnu, dva areály 
pokusných parcelových rybní�k� a soustavu v�t�ích produk�ních rybník� o celkové vým��e 40 ha, akvarijní 
místnosti, specializované laborato�e a nejv�t�í rybá�skou knihovnu v �eské republice. V pr�b�hu roku 2004 
bylo úsilí ústavu soust�ed�no na �e�ení dvou výzkumných zám�r� a celé �ady �eských a n�kolika 
mezinárodních projekt�. Významná byla rovn�� ú�ast v p�íprav� projekt� 6. RP EU se zam��ením na chov 
okouna a lína (první z nich zahájen koncem roku 2004, druhý zahájen od po�átku roku 2005).
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7.4. Významná spolupráce JU ve výzkumu a vývoji se subjekty v �R

 Jiho�eská univerzita se z hlediska dlouhodobého zám�ru orientuje na univerzitu výzkumného typu, 
s �ím� souvisí i prioritní orientace na spolupráci s ústavy Akademie v�d �R. V dubnu 1999 byla podepsána 
Smlouva o vzájemné spolupráci p�i uskute��ování doktorských studijních program� mezi Jiho�eskou
univerzitou a Akademií v�d �R. Smlouva znamenala kvalitativní zlom ve vztazích JU s pracovi�ti AV �R a 
�tvrtý rok jejího pln�ní ukázal celkové zkvalitn�ní p�ípravy doktorand�. P�edpokladem k úsp�chu diserta�ní 
práce je publikace dosa�ených výsledk� v relevantním v�deckém periodiku, v naprosté v�t�in� p�ípad�
v zahrani�ním �asopise s náro�ným recenzním �ízením. Pravidlem se stala spolupráce pracovník� obou 
institucí p�i organizaci mezinárodních konferencí a workshop� �i podíl na spole�ných publikacích. 

 P�ínosem pro Biologickou, Zem�d�lskou a Pedagogickou fakultu (p�edev�ím katedry biologie 
a geografie), Ústav fyzikální biologie i Výzkumný ústav rybá�ský a hydrobiologický JU je jejich t�sná
spolupráce s biologickými ústavy Akademie v�d �R. Krom� �eskobud�jovických ústav� AV �R � 
Entomologického, Hydrobiologického, Parazitologického, Ústavu molekulární biologie rostlin, Ústavu 
p�dní biologie �i Ústavu ekologie krajiny � probíhá tradi�ní spolupráce s t�ebo�skými pracovi�ti 
Botanického ústavu a Mikrobiologického ústavu i nov� navazovaná kooperace s dal�ími pracovi�ti AV �R
(Ústav biologie obratlovc� v Brn�, Ústav molekulární genetiky v Praze, Ústav �ivo�i�né fyziologie a 
genetiky v Lib�chov�).

 Spolupráce Ústavu fyzikální biologie JU s Mikrobiologickým ústavem, Ústavem ekologie krajiny 
a Ústavem molekulární biologie rostlin AV �R je dána p�edev�ím spole�ným projektem výzkumného 
centra LN00A141 Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy.

 Zvlá�t� je t�eba vyzvednout spole�né pracovi�t� Výzkumného ústavu rybá�ského a 
hydrobiologického JU (odd�lení fyziologie a genetiky ryb) s Ústavem �ivo�i�né fyziologie a genetiky AV 
�R a tradi�ní spolupráci s ichtyology Ústavu biologie obratlovc� a Hydrobiologického ústavu AV �R. 
Z ostatních v�deckých a odborných institucí je spolupráce ústavu orientována ponejvíce na Výzkumný 
ústav vodohospodá�ský T. G. M., orgány ochrany p�írody a inspekce �ivotního prost�edí.

Zem�d�lská fakulta JU spolupracuje nejrozsáhleji s Ústavem ekologie krajiny a Ústavem 
molekulární biologie rostlin AV �R p�i výuce v doktorských studijních programech a �e�ení výzkumných 
projekt�. Na spolupráci se podílí 48 pracovník� ústav� AV �R, z toho 12 ve funkci �kolitel� a 6 ve funkci 
�len� oborových rad. Nej�ir�í spolupráce je rozvinuta s resortními ústavy MZe �R, a to s Výzkumným 
ústavem zem�d�lské ekonomiky, Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Výzkumným ústavem �ivo�i�né
výroby, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany p�d a �adou privátních výzkumných ústav�, profesních 
sdru�ení, svaz� a dal�ích organizací a institucí z resortu M�P, MMR, Jiho�eským krajem, Hospodá�skou 
komorou a výrobními a zpracovatelskými podniky. 

 Tradi�ní p�írodov�dné zam��ení spolupráce JU s pracovi�ti AV �R bylo zvlá�t� v posledních letech 
dopln�no o intenzivní spolupráci s pracovi�ti humanitní a spole�enskov�dné orientace. Na Pedagogické 
fakult� JU byl rozvíjen spole�ný doktorský program v oboru D�jiny nov�j�í �eské literatury s Ústavem pro 
�eskou literaturu AV �R (v roce 2004 byla prodlou�ena akreditace do roku 2012, bude následovat �ádost o 
p�iznání habilita�ních a jmenovacích práv). Úsp��n� se rozvíjely dal�í kontakty v humanitních oborech � se 
Slovanským ústavem, Ústavem soudobých d�jin, Filozofickým ústavem a Psychologickým ústavem AV �R.
P�edm�tem spolupráce byly i jednotlivé výzkumné projekty (Lexikon �eské literatury �i D�jiny �eské 
literatury).

 Na Teologické fakult� JU existuje spolupráce s Filozofickým ústavem AV �R (p�edev�ím katedra 
filosofie a religionistiky). S církevními subjekty je fakulta v kontaktu nap�. v souvislosti s Plenárním sn�mem 
katolické církve (pracovník TF JU je jeho generálním sekretá�em). S pracovi�ti zam��enými na sociální práci 
spolupracuje TF JU v rámci Asociace vzd�lavatel� v sociální oblasti a v oblasti volno�asové pedagogiky 
s Institutem d�tí a mláde�e M�MT.   

Historický ústav JU úzce spolupracuje s Historickým ústavem AV �R, obzvlá�t� v oblasti 
výzkumu ran� novov�kých d�jin �i p�i p�íprav� historických atlas� m�st. Potvrzením úzké spolupráce je 



43

skute�nost, �e na po�átku roku 2004 vzniklo spole�né pracovi�t� Centrum ran� novov�kých studií se 
sídlem v �eských Bud�jovicích. Jeho jedine�nost a hlavní v�decké poslání spo�ívá p�edev�ím v kritickém 
edi�ním zp�ístup�ování pramen� k �eským d�jinám raného novov�ku. K prezentaci výsledk� práce centra 
slou�í spole�ný edi�ní projekt obou ústav�, který nese název Prameny k �eským d�jinám 16. - 18. století 
(Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia). Spolupráce obou institucí probíhá 
také p�i p�íprav� v�deckého dorostu, kdy� zam�stnanci HÚ AV �R jsou �leny oborové rady doktorského 
studijního programu �eské d�jiny i �leny vedení doktorského týmu doktorského projektu podporovaného 
Grantovou agenturou �R.

Zdravotn� sociální fakulta JU v roce 2004 spolupracovala p�i �e�ení výzkumných úkol� s 
Ústavem molekulární biologie rostlin a Biofyzikálním ústavem AV �R (projekty COST), se Sociologickým 
ústavem AV �R (projekt MPSV �R a MZV �R), s 1. a 2. léka�skou fakultou UK (IGA MZ �R), s Fakultou 
vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové (IGA MZ �R), s Nemocnicí �eské 
Bud�jovice, a. s. (IGA MZ �R), s Územním st�ediskem záchranné slu�by v �eských Bud�jovicích (IGA 
MZ �R), se spole�ností �lov�k v tísni (p�íprava INCO), se Spole�ností dialyzovaných a transplantovaných 
nemocných, jejich rodinných p�íslu�ník� a p�átel dialýzy v Praze (projekt MZ �R). 

7.5. Významná mezinárodní spolupráce JU ve výzkumu a vývoji 

 Spolupráce se zahrani�ím probíhá ve dvou rovinách, které se v �ad� p�ípad� prolínají a dopl�ují.
Jde o spolupráci na základ� smluv se zahrani�ními institucemi, ale také o v�deckou spolupráci u�itel� a 
v�deckých pracovník� vycházející z individuálních styk� �i ze spole�ných domácích a zahrani�ních 
projekt�. Institucionalizovaná spolupráce se opírá o bilaterální smlouvy, a to na úrovni univerzitní �i
fakultní. Fakultní spolupráce je podstatn� rozsáhlej�í, co� souvisí s tím, �e do konce roku 1998 byly fakulty 
samostatnými právními subjekty. 

 Na Biologické fakult� JU jsou realizovány v�decké projekty v �iroké mezinárodní spolupráci 
v�etn� projekt� financovaných Evropskou unií a dal�ími mezinárodními a národními institucemi (ú�ast na 
mezinárodním projektu výzkumu Antarktidy, projekty KONTAKT aj.). Pracovníci BF JU spolu se studenty 
se v roce 2004 op�t zapojili do �e�ení velkého po�tu mezinárodních badatelských program�. P�íkladem
mohou být na jedné stran� granty ud�lené Evropskou unií �i NATO, na druhé stran� spole�né projekty 
s univerzitními pracovi�ti v USA � nap�. University of California nebo University of Connecticut � �i
v Japonsku. Spolupráce se zahrani�ními institucemi má pochopiteln� výrazný vliv na studenty, na jejich styl 
práce. P�i mo�nosti výb�ru zahrani�ních pobyt� dávali studenti BF JU p�ednost cíleným pracovním 
aktivitám na sesterských pracovi�tích k získání dal�ích zku�eností a poznatk� v oboru svých diplomových 
prací p�ed absolvováním kurz� v rámci b��né výuky. V posledních n�kolika letech je tento posun stále 
výrazn�j�í. Tento stav je ov�em pozorovatelný také na západních badatelských fakultách.  

 Mezinárodní spolupráce se na Pedagogické fakult� opírá o dlouhodob� p�stované kontakty 
jednotlivých pracovník� se zahrani�ními výzkumnými institucemi. Výsledkem bylo v roce 2004 
organizování 4 mezinárodních konferencí a prezentace pracovník� fakulty na více ne� 20 mezinárodních 
konferencích, koncertech �i výstavách (Francie, N�mecko, Polsko, USA, Slovinsko, Austrálie, Velká 
Británie, Holandsko, Estonsko, Rakousko). Standardn� je bohatá vzájemná tv�r�í vým�na jazykov�
orientovaných kateder s jejich prot�j�ky v N�mecku, Rakousku, Francii, �pan�lsku, Itálii. V ostatních 
oborech do�lo k prohloubení spolupráce s univerzitami ve Wroclavi (matematika), Stavangeru (spole�enské 
v�dy), Vídni (biologie), Minnesot� a Oslo (psychologie) a s Ústavem experimentálnej psychológie SAV 
(smluvní spolupráce s katedrou pedagogiky a psychologie PF JU). Na fakult� je �e�eno celkem 6 
zahrani�ních projekt� (Aktion, Kontakt, Ceepus, Socrates � Comenius).  

 Na Teologické fakult� JU pokra�uje spolupráce s partnerskými institucemi v N�mecku a 
Rakousku. Do�lo k prohloubení spolupráce s teologickou fakultou univerzity v nizozemském Nijmegen 
(p�edev�ím v oblasti systematické teologie) a teologickými fakultami v nizozemském Tilburgu a 
v n�meckém Benediktbeuern (v oblasti pastorální teologie a pedagogiky mláde�e). V oblasti filosofie se 
rozvíjí spolupráce se slovenskými subjekty. Na TF JU dlouhodob� p�sobí n�kolik zahrani�ních profesor�.
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TF JU pokra�uje v mezinárodním projektu �The Concept of God in Contemporary Europe�, který 
sdru�uje velký po�et evropských teologických fakult z celé �ady zemí. 

 Mezinárodní spolupráce Zdravotn� sociální fakulty JU ve výzkumu a vývoji v roce 2004 byla p�i
�e�ení projekt� COST s celou �adou evropských v�deckých pracovi��, z nich� nejvýznamn�j�ími jsou 
Universita Johannese Keplera v Linci v Rakousku (Biofyzikální ústav); Universita Bremen, N�mecko; 
Vojenská léka�ská akademie v Sankt Peterburgu, Sankt-Peterburgská léka�ská akademie postgraduálního 
vzd�lávání, V�eruské onkologické centrum Akademie léka�ských v�d v Moskv� (v�e Rusko); Gomelská 
státní univerzita Franciska Skoriny a Mezinárodní státní ekologická univerzita A. D. Sacharova v Minsku 
(B�lorusko). V rámci pilotního projektu programu Leonardo da Vinci pokra�ovala spolupráce 
s Hanzehogeschool Groningen v Holandsku. Malý projekt International Visegrad Fund se �e�il ve 
spolupráci s Teologickou univerzitou Adama Mickiewicza v Poznani v Polsku. Pokra�ovala mezinárodní 
spolupráce ZSF JU s Fachhochschule Landshut, N�mecko; Clemson University, USA a Potchefstroom 
University for Christian Higher Education v JAR. Úzká spolupráce je i se slovenskými vysokými �kolami, a 
to zejména s Trnavskou a �ilinskou univerzitou. 

 Na Zem�d�lské fakult� JU se postupn� rozvíjí mezinárodní spolupráce zalo�ená na osobních 
kontaktech jednotlivých pracovník� a spolupráci kateder s více ne� 30 zahrani�ními univerzitami a 
výzkumnými pracovi�ti p�evá�n� sousedních zemí, ale i s partnery ve Francii, �védsku, Velké Británii, 
Izraeli, �ín� apod. Pracovníci fakulty se podílejí na t�ech projektech v rámci programu Kontakt, Phare 0, na 
1 projektu COST, 6. RP NO FOOD (-CT-2004-003375) Channel, jsou rozpracovány dal�í dva projekty pro 
6. RP, dva projekty INTERREG III, v�etn� pokra�ujícího rozvoje poradenského a konzulta�ního st�ediska
�esko-rakouské spolupráce Zelená laguna. Výzkumná spolupráce se zahrani�ními partnery byla 
prezentována na �ty�ech konferencích s mezinárodní ú�astí. Studentských v�deckých konferencí (SVO�)
pro studenty v�ech stup�� studia se ú�astní ka�doro�n� rovn�� studenti z partnerských univerzit 
(Slovensko, Polsko) a recipro�n� pak studenti Zem�d�lské fakulty JU nav�t�vují obdobné zahrani�ní 
konference. ZF JU je zástupcem �R v nov� z�ízeném webovém �asopise Journal of Central European 
Agriculture.

 Historický ústav JU se dlouhodob� sna�í o zasazení svého v�deckého sm��ování do zahrani�ního 
kontextu bádání. Výsledkem t�chto snah jsou �ilé kontakty sm�rem k obdobn� zam��eným univerzitním a 
akademickým pracovi�tím p�edev�ím v N�mecku (Göttingen, Kostnice, Kassel, Lipsko, Mnichov, Münster) 
a v Rakousku (Víde�, Innsbruck). Probíhá v�ak i v�decká spolupráce s francouzskými (Pa�í�, Montpellier) a 
polskými v�dci (zvlá�t� Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk ve Var�av�). Perspektivní 
spolupráce p�i srovnávacích výzkumech �lechty se rozvinula s badateli Akademie v�d Ma�arska, zájem o 
srovnávací studium kavalírských cest projevila univerzita v italském Viterbu a o srovnávací studium hmotné 
kultury �lechtických a m���anských sídel usiluje univerzita v estonském Tallinnu. Z mimoevropských 
univerzit se zejména p�i zkoumání vlivu konfesionalizace na �ivotní cyklus �lechtice a srovnávacích 
výzkumech �lechtických elit 16. a 17. století rozvíjí spolupráce s Western Michigan University v Kalamazoo 
(USA). Výsledky t�chto kontakt� se projevují zejména spolupo�ádáním v�deckých setkání, vzájemnou 
ú�astí na v�deckých konferencích a podílem na mezinárodních projektech. 

 Ústav fyzikální biologie JU se profiluje jako pracovi�t� výzkumu a vývoje schopné konkurence 
s obdobnými pracovi�ti v Evrop� i ve sv�t�. �leny jeho v�decké rady jsou p�ední v�dci z N�mecka, 
Rakouska, Itálie a Izraele. Na pracovi�ti ÚFB JU strávila krat�í i del�í dobu celá �ada zahrani�ních v�dc�.
V tomto roce byla dokon�ena výstavba biologického inkubátoru podporovaná projektem Evropské unie 
Phare.

 Výzkumný ústav rybá�ský a hydrobiologický JU ve Vod�anech spolupracoval se zahrani�ními 
univerzitami a instituty z Polska, N�mecka, Francie, Itálie a Ruska v rámci mezinárodní spolupráce na 
spole�ných cílech v oblasti výzkumu a vývoje a rozvíjel té� expertní �innost v rámci mezinárodních 
organizací EIFAC-FAO a EAS. Ústav byl zapojen do �e�ení mezinárodních bilaterálních projekt� typu 
KONTAKT zam��ených na charakteristiku p�írodních a genomov� manipulovaných populací lína v �R a 
�ín�, programu Barannde s Francií zabývající se selek�ními metodami kapra obecného a ú�astnil se na 
�e�ení t�í projekt� v rámci 5. a 6. Rámcového programu EU. Na ústavu pracovala na krátkodobých i 
dlouhodob�j�ích stá�ích �ada specialist� a student� ze zahrani�í. Výzkumní pracovníci ústavu naopak 
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nav�tívili presti�ní zahrani�ní pracovi�t� a m�li mo�nost nejen si roz�í�it obzory v oboru, ale i p�edat
dlouholeté zku�enosti p�i �e�ení jednotlivých cíl� v �R.

7.6. Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z ú�elových
prost�edk� státního rozpo�tu

Tab. 7.6.1. - Zapojení JU do �e�ení projekt� podporovaných z ú�elových prost�edk� � JU celkem 
Kód

programu Název programu podpory výzkumu a vývoje Po�et
projekt�

Dotace
(v tis.K�)

GA Standardní projekty 28 7 323 
GD Doktorské granty 4 5 506 
GP Postdoktorandské granty 18 3 433 
OC COST 4 858 
NE Výzkum a vývoj v oblasti Pediatrie a genetiky 1 355 
NJ Výzkum a vývoj v oblasti Zdraví a �ivotních podmínek 2 676 
ME KONTAKT 4 1 986 

IA Granty výrazn� badatelského charakteru zam��ené na oblast 
výzkumu rozvíjeného v sou�asné dob� zejména v AV �R 1 134 

KJ Juniorské badatelské grantové projekty 5 1 525 
KS Program rozvoje badatelského výzk. v klí�ových oblastech v�dy 3 901 
QC Program I 2 678 
QD Program II 3 745 
QF Program výzkumu MZE 13 5 885 
SA Hydrosféra II 3 1 840 
RB V�decké projekty z oblasti mezinárodních vztah� 2 394 

1K Program podpory za�ínajících pracovník� výzkumu a vývoje 
(Národní program výzkumu) 2 823 

LN Výzkumná centra 1 37 830 
GA AV Grantová agentura Akademie v�d �R 1 145 

HS Výzkum pro státní správu v oblasti sociální politiky, 
zam�stnanosti a bezpe�nosti práce 1 50 

1B Kvalitní a bezpe�ná vý�iva (Národní program výzkumu) 4 1 759 
1G Vyu�ití p�írodních zdroj� (Národní program výzkumu) 1 494 
SM �ivotní prost�edí a ochrana p�írodních zdroj� (TP1/DP4) 1 477 

Celkem  104 73 817 

Tab. 7.6.2. - Zapojení JU do �e�ení projekt� podporovaných z jiných zdroj� v �R a ze zahrani�í

Název programu podpory výzkumu a vývoje Po�et
projekt�

Dotace
(v tis. K�)

5. rámcový program (TCOS, EUROLAN, VISTA, TLINKS, MIDI-CHIP-
TOX) 5 2 940 

Comenius 87636-CP-1 1 432 
Národní plán vyrovnání p�íle�itostí pro ob�any se zdravotním posti�ením 
MZ�R 7 67 

Projekt podpory zdraví MZ�R 1 55 
Projekty Jiho�eského kraje 2 110 
Leonardo da Vinci � projekty mobilit 1 305 
International Visegrad Fund 1 38 
5. RP - IFIBO 1 650 
6. RP - CRAFT 1 480 
Celkem 20 5 077 
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Tab. 7.6.3. - Zapojení JU do �e�ení výzkumných zám�r�

Název výzkumného zám�ru
P�id�lené

prost�edky 2004 
(v tis. K�)

Mechanismy p�enosu vn�j�ích signál� u rostlin a �ivo�ich� 2 521 
Molekulární mechanismy evoluce a ekologie v biologických systémech 6 749 
Struktury a funk�ní vztahy v ekosystémech voda - rostlina - p�da 6 025 
Biodiverzita a spole�enstva vod 1 381 
Emo�ní determinanty u�ení a vyu�ování 989 
Nadnárodní kontexty �eské národní kultury 1 126 
Studium nízkoteplotního plazmatu sondovými a optickými metodami 990 
Odraz sou�asného vývoje technických disciplín v p�íprav� u�itel� matematiky 1 030 
Ekonomické a výrobní zam��ení zem�d�lství marginálních oblastí s ohledem na 
jejich celkový rozvoj 662

Vhodné zp�soby zem�d�lského hospoda�ení v podhorských a horských oblastech 
zam��ené na vytvá�ení souladu mezi jejich produk�ním a mimoproduk�ním
uplatn�ním

3 373 

Interakce chemických slo�ek v povrchových vodách 9 834 
Aplikace molekulární genetiky v hodnocení variability zví�at a rostlin 1 160 
�lechta v novov�kých d�jinách �eských zemí (16. - 19. století) 998 
Význam struktury komplex� membránových bílkovin pro �ízení bun��ných 
pochod�
Biologické základy sladkovodní akvakultury 4 953 
Hodnocení interakcí mezi rizikovými faktory ve vodním prost�edí a ekosystémy 1 662 
Interakce chemických slo�ek u povrchových vod  
Celkem dotace z ve�ejných prost�edk� 6 615 

Tab. 7.6.4. - Biologická fakulta JU 
Katedra/
obor DSP 

Spolupracující  
ústav AV �R Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
parazitologie  

Parazitologický ústav  

Ústav biologie 
obratlovc�

Entomologický ústav 

� studium diverzifikace, evoluce a �í�ení
parazitických organism�, molekulární 
mechanismy evoluce a studium ekolog. 
vztah� v biologických systémech 

� spole�ná pracovi�t� BF A PAÚ: 
Laborato� elektronové mikroskopie, 
Laborato� molekulární ekologie parazit�,
Laborato� molekulární taxonomie 

� mechanismy p�enosu patogen� klí��aty

� evolu�ní a molekulární fylogeneze hmyzu  

V oborové rad� DSP:  

- 7 prac. PAÚ AV �R

katedra
zoologie

Entomologický ústav  

Parazitologický ústav  

Ústav �ivo�i�né 
fyziologie a genetiky 

Ústav p�dní biologie 

� fylogeneze a etologie �ivo�ich�
(obratlovci, bezobratlí) 

� studium diverzifikace, evoluce a �í�ení
parazitických organism�, molekulární 
mechanismy evoluce a studium 
ekologických vztah� v biologických 
systémech

V oborové rad� DSP: 

- 1 prac. PAÚ AV �R

- 4 prac. ENTÚ AV �R

- 1 prac. HBÚ AV �R

- 1 prac. ÚPB AV �R

- 1 prac. ÚBO AV �R

- 1 prac. Ú�FG AV �R
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Katedra/
obor DSP 

Spolupracující  
ústav AV �R Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
zoologie

Ústav biologie 
obratlovc�

Hydrobiologický ústav 

Ústav ekologie krajiny 

- 1 prac. ÚEK AV �R

katedra
ekologie a 
hydrobiologie

Entomologický ústav 

Ústav p�dní biologie  

Hydrobiologický ústav  

Botanický ústav 

� struktura a funk�ní vztahy v 
ekosystémech voda - rostlina - p�da

� p�i studiu biolog. a chem. proces�
v p�dách povodí �umavských jezer nebo 
p�i studiu proces� probíhajících ve 
výsypkách po t��b� hn�dého uhlí na 
Sokolovsku; významná je i spolupráce p�i
studiu emisí stopových plyn� z p�d a 
sediment� do atmosféry 

V oborové rad� DSP: 

- 3 prac. ÚPB AV �R

- 2 prac. BÚ AV �R

- 5 prac. HBÚ AV �R

- 3 prac. ENTÚ AV �R

katedra
molekulární a 
bun��né 
biologie & 
katedra
genetiky 

Parazitologický ústav  

Entomologický ústav  

Ústav molekulární 
biologie rostlin 

Mikrobiologický ústav 

� molekulární genetika rostlin a molekulární 
i popula�ní genetika obratlovc� i 
bezobratlých, hlavn� hmyzu 

� Laborato� genomiky BF a ÚMBR 

V oborové rad� DSP: 

- 2 prac. PAÚ AV �R

- 3 prac. ENTÚ AV �R

- 2 prac. ÚMBR AV �R

- 2 prac. MBÚ AV �R

katedra
fyziologie
rostlin & 
katedra
fyziologie
�ivo�ich�

Ústav molekulární 
biologie rostlin  

Mikrobiologický ústav 

Entomologický ústav  

Ústav experimentální 
botaniky

� spolupráce ve výzkumném centru 
Mechanismus, ekofyziologie a 
biotechnologie fotosyntézy, studium 
zm�n ve struktu�e biomembrán 

V oborové rad� DSP: 

- 2 prac. ENTÚ AV �R

- 1 prac. ÚEB AV �R

- 3 prac. ÚMBR AV �R

- 1 prac. MBÚ AV �R

katedra
botaniky Botanický ústav  

� ekologie mok�ad�, mechanismy sukcese 
v �lov�kem pozm�n�né krajin�,
biodiverzita a ekologie sinic 

V oborové rad� DSP: 

- 1 prac. BÚ AV �R

- 1 prac. ENTÚ AV �R

spole�ná
knihovna BF 
JU a AV �R

�eskobud�jovické
ústavy AV �R

� knihovna slou�í spole�n� pro studenty a 
akademické pracovníky Biologické fakulty 
JU a �eskobud�jovických ústav� AV �R

Tab. 7.6.5. - Pedagogická fakulta JU 
Katedra/
obor DSP 

Spolupracující  
ústav AV �R Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
psychologie Psychologický ústav  � p�íprava spole�ných publikací a zapojení 

student� do spole�ného výzkumu 

katedra
biologie

Entomologický ústav 

Hydrobiologický ústav 

Botanický ústav 

� podíly na grantech a výzkumném zám�ru 
Biodiverzita a spole�enstva vod 

� spolupráce p�i vedení diplomových prací 
a zapojení student� do výzkumu 
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Katedra/
obor DSP 

Spolupracující  
ústav AV �R Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
biologie

Parazitologický ústav � náv�t�vy pracovi�� AV p�i výuce 
(Laborato� elektronové mikroskopie) 

katedra
bohemistiky 

Ústav pro �eskou 
literaturu

Slovanský ústav  

� podíl na spole�ných projektech (nap�.
podáván spole�ný doktorský grant GA 
�R), spolupo�ádání konferencí, vydávání 
sborník�, kooperace na projektu Lexikon 
�eské literatury, D�jiny �eské literatury po 
roce 1945 

� �lenství ve v�deckých a redak�ních
radách

� vyu�ívání bibliografické databáze, 
publikace v ústavem vydávaném �asopise,
�lenství ve v�deckých a redak�ních
radách

V oborové rad� DSP: 

- 3 prac. Ú�L AV �R

- spole�n� akreditovaný 
DSP �eská literatura 

katedra
spole�. v�d

Filozofický ústav 

Masaryk�v ústav  
� podíl na výuce student�

� podíl na výuce student�

Tab. 7.6.6. - Teologická fakulta JU 
Katedra/
obor DSP 

Spolupracující  
ústav AV �R Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
filosofie a 
religionistiky 

Filozofický ústav  

� ú�ast �lena TF JU v redak�ní rad�
Filosofického �asopisu (vydává FLÚ AV 
�R)

� ú�ast �len� FLÚ AV �R v redak�ní rad�
Studia Neoaristotelica (vydává TF JU) 

� spolupráce jednotlivc�

Tab. 7.6.7. - Zdravotn� sociální fakulta JU 
Katedra/
obor DSP Spolupracující ústav Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
sociální
práce
a sociální 
politiky

Sociologický ústav  

� spole�né seminá�e s tematikou gender, 
spoluú�ast na projektu GA �R Násilí 
v rodinách 

� projekt MPSV �R

� spolupráce na posuzování publikací 
z oblasti sociologie 

- podíl na výuce 
doktorand�

katedra
zdravotnické 
fyziky a 
biofyziky

Ústav mikrobiologie 
rostlin

Biofyzikální ústav 

� detekce patogen� (viry a bakterie) v rámci 
projektu COST 

� biofyzikální výzkum protinádorových 
farmak v rámci projektu COST 

- �kolení doktorandky  

katedra
klinických
obor�

2. LF UK, Praha  � spole�né �e�ení projektu IGA MZ�R
s tematikou zdravotn� sociální 
problematiky utonutí 

� vedení diplomových prací 

� p�íprava spole�né publikace 

- �kolení doktorand�
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Katedra/
obor DSP Spolupracující ústav Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
klinických
obor�

Územní st�edisko 
záchranné slu�by �eské 
Bud�jovice

Spole�nost
dialyzovaných a 
transplantovaných 
nemocných, jejich 
rodinných p�íslu�ník� a 
p�átel dialýzy 

� spole�né �e�ení projektu IGA MZ�R
s tematikou zdravotn� sociální 
problematiky utonutí 

� podíl na výuce student�

� projekt MZ �R

� spolupo�ádání celostátního seminá�e

� p�íprava spole�né publikace

katedra
radiologie a 
toxikologie

Fakulta vojenského 
zdravotnictví 
Univerzity obrany,     
H. Králové 

1. LF UK, Praha 

� spole�né �e�ení projektu IGA MZ�R
s tématikou monitoring vlivu radia�ní
zát��e obyvatel Jiho�eského kraje 
biodozimetrickými postupy 

� zapojení do výuky 

� spole�né �e�ení projektu IGA MZ�R
s tematikou monitoring vlivu radia�ní
zát��e obyvatel Jiho�eského kraje 
biodozimetrickými postupy 

� spole�ná publika�ní �innost

více kateder 
ZSF JU 

Nemocnice �eské 
Bud�jovice, a. s. 

� podíl pracovník� na teoretické i praktické 
výuce

� zapojení do p�ípravy a �e�ení grant. úkol�

� spolupo�ádání konferencí se zdravotní 
problematikou

katedra
supervize a 
odborné 
praxe

Spole�nost �lov�k
v tísni 

� p�íprava evropského projektu INCO 

� vydání spole�né publikace 

Tab. 7.6.8. - Zem�d�lská fakulta JU 
Katedra/
obor DSP 

Spolupracující ústav  
AV �R a jiná výzk. pr. Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
ekologie

(Aplikovaná
a krajinná 
ekologie)

Ústav ekologie krajiny 

Ústav p�dní biologie 

Ústav biologie 
obratlovc�

Botanický ústav 

Mikrobiologický ústav 

Hydrobiologický ústav 

� podíl pracovník� ústavu na výuce 

� podíl pracovník� ústavu na výuce  

� spolupráce na projektu "Typy 
ichtyocenóz a biotická integrita tok� v 
návaznosti na zdraví �í�ních systém� v 
�R"

� vedení diplomant�, podíl na výuce 

- vedení student� DSP 

V oborové rad� DSP: 

- 1 prac. ÚEK a ÚBP 
AV �R

- vedení student� DSP 

- vedení student� DSP 

- vedení student� DSP  

- vedení student� DSP 

- vedení student� DSP 
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Katedra/
obor DSP 

Spolupracující ústav  
AV �R a jiná výzk. pr. Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
obecné 
produkce 
rostlinné

(Obecná 
produkce 
rostlinná)

Ústav ekologie krajiny 

Ústav p�dní biologie 

Ústav molekulární 
biologie rostlin 

VÚMOP Praha 
Zbraslav 

VÚRV Praha Ruzyn�

VUZT Praha Ruzyn�

� oboustranné vyu�ití p�ístroj�, spole�ný
výzk. grant GA �R �Biologické cykly 
�ivin v horských ekosystémech povodí -
 jezero: Antropogenní vlivy a mo�nost 
zotavení�; práce na p�íprav� 6. RP EU 
s Výzkumným a vývojovým centrem 
v Nových Hradech; �kolení doktorand�

� spolupráce v rámci grantu COST 

� oboustranné vyu�ívání p�ístroj�

� vzájemné lektorování studijní literatury 
(skripta) s ÚPB AV �R

� vedení diplomových prací 

� výzkumná spolupráce (QF 3044) 

� v�deckopedagogická spolupráce 

� spolupráce na projektech NAZV � 2       
(p�doochranné systémy, vý�iva rostlin, 
plevele) 

� v�deckopedagogická a publika�ní
spolupráce

� �lenství ve VR 

� p�doochranné systémy 

� spolupráce na projektu NAZV 1 
(transformace p�dní organické hmoty 
v p�doochranných systémech) 

V oborové rad� DSP: 

- 1 prac. ÚPB AV �R

- vedení doktorand�

- �kolitelé 1, �len OR 1 

- p�edná�ející DSP 3 

- �len OR 1 

katedra
rostlinné
výroby a 
katedra
pícniná�ství

(Ochrana 
rostlin)

Ústav ekologie krajiny 

Ústav p�dní biologie 

Ústav molekulární 
biologie rostlin 

Parazitologický ústav 

Entomologický ústav 

Výzkumný ústav 
pícniná�ský Troubsko 

VÚRV Praha Ruzyn�

� výuka fytofarmacie a legislativy vochran�
rostlin; výuka mykologie; vedení 
diplomant�

� externí a konzulta�ní �innost
(identifikace vláknitých 
entomopatogenních hub); spole�né 
publikace

� výuka virologie a bakteriologie; p�íprava
diplomant�

� výzkumná spolupráce (model    
biologické aktivity sekundárních 
metabolit�)

� výuka (fytofarmacie, informa�ní a 
databázové systémy v rostlinoléka�ství); 
spolupráce ve vyu�ívání p�ístroj�

� biologie p�dy

� spole�né projekty ochrana rostlin, 
GA�R, NAZV 

V oborové rad� DSP: 

- 1 prac. PAÚ AV �R

- 1 prac.ÚMBR AV �R

- 1 prac. ENTÚ AV �R

- �kolitel 1, �len OR 1 
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Katedra/
obor DSP 

Spolupracující ústav  
AV �R a jiná výzk. pr. Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
rostlinné
výroby a 
katedra
pícniná�ství

IVAX � CR a.s., Opava 

� VR � 1 

� V�decké projekty, zakázky, spolupr. 
laborato�, mykotoxikologie, výuka vedení 
diplomant�

- �kolitel 1, �len OR 1 

katedra
pícniná�ství

(Speciální
produkce 
rostlinná)

Ústav ekologie krajiny 

Ústav p�dní biologie 

Ústav molekulární 
biologie rostlin 

Botanický ústav 

VÚRV Praha Ruzyn�

Výzkumný ústav 
pícniná�ský Troubsko 

Výzkumný ústav 
bramborá�ský 
Havlí�k�v Brod 

Oseva PRO s.r.o. 

VÚMOP Praha 
Zbraslav 

� vedení diplomant�

� vzájemné lektorování studijní literatury, 
spole�ná publikace v�deckovýzkumných 
prací s ÚPB AV �R

� výuka diplomant� (genové in�enýrství 
rostlin, biotechnologické metody); 
spolupráce na �e�ení grantových projekt�
NAZV (Molekulární markery ve 
�lecht�ní �epky; odhad rizik transgenních 
rostlin)           

� spolupráce na �e�ení projektu GA �R
(�Vliv zp�sobu hospoda�ení na kvalitu 
travních porost� v horských chrán�ných 
územích� a na projektu �Studium 
invazních rostlin�); výuka (produk�ní
ekologie)

� projekty NAZV, GA�R (QC 1362- 
molekulární biologie, QF 3044-ekologie 
TTP) 

� �len VR 1 

� p�doochranné systémy, biologické 
metody hospoda�ení

� projekty NAZV � technologie p�stování
brambor EZ 

� projekty NAZV- ekologie TTP (VST 
Ro�nov � Zub�í)

� Výzkumná a pedagogická spolupráce 
(vedení katedry PÚPN, projekty NAZV, 
studie MZe 

� �len VR 1 

- spolupr. doktorand�
v oblasti mol. technik, 
mykologii a ekologii 
rostlin

V oborové rad� DSP: 

- 1 prac. ÚMB a ÚPB 
AV �R

- výuka doktorand�
(genové in�enýrství) 

- �len OR 1, �kolitel 2 

- �len OR 1, �kolitel 2 

katedra
chemie 

(Zem�d�lská
chemie) 

Ústav ekologie krajiny 

Botanický ústav 

� vzájemné vyu�ívání analytických 
p�ístroj�; �kolení diplomant�; �lenství ve 
v�decké rad� ÚEK   

� biosystematika a metody molekulární 
biologie

V oborové rad� DSP: 

- 1 prac. HBÚ AV �R

- 2 prac. ÚEK AV �R

- 1 prac BÚ AV �R
T�ebo�

- 2 prac. ÚEK AV �R
jsou �koliteli, jeden 
vede doktorandku I.r., 
zkou�ení doktorand�.
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Katedra/
obor DSP 

Spolupracující ústav  
AV �R a jiná výzk. pr. Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra
anatomie a 
fyziologie
hospodá�.
zví�at

(Zoohygiena 
a prevence 
hospodá�.
zví�at)

Parazitologický ústav 

VÚVL Brno 

MBÚ (pracovi�t�
T�ebo�)

VÚ�V Uh�ín�ves

� konzultace pro doktorandy a diplomanty 
ZF JU s tématy prácí v oblasti 
parazitologie, spolupráce v identifikaci a 
genotypizaci kmen� kryptosporidií u 
skotu a prasat za ú�elem jejich bli��ího 
molekulárn� biologického ur�ení,
vyu�ívání za�ízení Laborato�e
elektronové mikroskopie p�i ur�ení
patogenity kryptosporidií slezu skotu a 
st�ev prasat  

� grant NAZV (regulace obsahu jódu 
v potravinách �ivo�i�ného p�vodu) 

� spolupráce na p�íprav� grantových 
projekt� - ú�innost selenu vázaného 
v biomase sladkovodních �as

� výzkum termoregulace hospodá�ských
zví�at

� p�edná�ková a expertní �innost

V oborové rad� DSP: 

- 2 prac. PAÚ AV �R

katedra
genetiky, 
�lecht�ní a 
vý�ivy zví�at 

(Obecná 
zootechnika)

Entomologický ústav  

VÚ�V Praha Uh�ín�ves

VÚCHS Rapotín 

Laborato� gen. 
Lib�chov

SVÚ Brno 

� zapojení do výuky 

� spolupráce v rad� genových zdroj� pro 
záchranu �.�.

� sledování stravitelnosti krmiv 

� ú�ast na seminá�ích pro doktorandy 

� gen. aspekty biotechnologií 

� aplikovaná molek. genetika 

� skríning d�di�ných chorob skotu 

katedra
speciální
zootechniky 

(Speciální
zootechnika)

VÚ�V Praha Uh�ín�ves

Výzkumný ústav chovu 
skotu Rapotín 

� spolupráce v �ad� genových �ivo�i�ných
rezerv (p�e�tické �ernostrakaté, �umavka) 

� �len VR 1 

� výuka, vedení diplomových prací 

� granty NAZV ( chov skotu, reprodukce) 

� výuka

- �kolitel � specialista 2 

- �len OR 2 

- �kolitel � specialista 1 

ekonomika a 
�ízení

Výzkumný ústav 
ekonomiky zem�d�lství

� projekty NAZV 

� studie MZe 

� �lenství ve VR - 2 
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Tab. 7.6.9. - Historický ústav JU 
Katedra/
obor DSP 

Spolupracující  
ústav AV �R Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

HÚ JU Historický ústav AV 

� spolupráce na v�deckých projektech 
s d�razem na d�jiny raného novov�ku
(nap�. v r. 2002 podíl na p�íprav�
Historického atlasu �. Krumlova) 

� �innost v�deckých komisí obou 
pracovi��

� ú�ast v redak�ních radách v�deckých 
�asopis� a sborník� (nap�. prof. B��ek 
v ��H a Folia historica bohemica)  

� spole�né pracovi�t� HÚ JU a HÚ AV 
v �eských Bud�jovicích, zam��ené 
hlavn� na kritické edice pramen�
k d�jinám raného novov�ku

V oborové rad� DSP: 

- 2 prac. HÚ AV �R

Tab. 7.6.10. - Ústav fyzikální biologie JU 
Katedra/
obor DSP 

Spolupracující  
ústav AV �R Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

ÚFB JU 

Mikrobiologický ústav 

Ústav ekologie krajiny 

Ústav molekulární 
biologie rostlin 

� fyziologie a biofyzika autotrofních 
mikroorganism�

� spolupráce p�evá�n� na spole�ném
projektu výzkumného centra 
Mechanismus, ekofyziologie a 
biotechnologie fotosyntézy 

� ekofyziologie rostlin 

� biofyzika fotosyntézy, spolupráce na 
výzkumném zám�ru Význam struktury 
komplex� membránových bílkovin pro 
�ízení bun��ných pochod�

- DSP Biofyzika 

V oborové rad� DSP: 

- 1 prac. ÚMBR AV �R

- 1 prac. MBÚ AV �R

- 1 prac. ÚEK AV �R

Tab. 7.6.11. - Výzkumný ústav rybá�ský a hydrobiologický JU 
Katedra/
obor DSP 

Spolupracující  
ústav AV �R Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

VÚRH JU 

Ústav �ivo�i�né 
fyziologie a genetiky 

Ústav organické chemie 
a biochemie 

Ústav biologie 
obratlovc�

Hydrobiologický ústav  

� spole�ná laborato� genetiky, fyziologie a 
reprodukce ryb 

� spolupráce na publikacích a projektech 
(nap�. Vyu�ití biologicky aktivních látek 
v reprodukci a chovu ryb a na dal�ích 2 
ní�e uvedených projektech s ÚBO) 

� vývoj nových technologií odchovu 
hospodá�sky významných �í�ních druh�
ryb a rak� ohro�ených degradací 
�ivotního prost�edí  

� studium potravního chování pl�dku 
dravých ryb 
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7.7. Konkrétní vyu�ití institucionální podpory specifického výzkumu na JU 

 Biologická fakulta JU hospoda�ila s prost�edky na specifický výzkum ve vý�i 10 081,5 tis. K�. Na 
�e�ení projekt� Grantové agentury JU bylo p�id�leno 577 tis. K�, na �e�ení výzkumných projekt�
Studentské grantové agentury BF JU (SGA) bylo vy�erpáno 281 tis. K�. Prost�edky ve vý�i 6 629 tis. K�
byly pou�ity na úhradu mezd akademických pracovník�, kte�í studenty magisterských a doktorských 
program� p�i výzkumné �innosti �ídí; s tím souvisí poji�t�ní ve vý�i 2 348 tis. K�. Na odpisy investi�ních 
p�ístroj� a za�ízení pou�ívaných p�i výzkumné �innosti �inil p�ísp�vek z tohoto zdroje 57 tis. K�. Zbývající 
finan�ní prost�edky byly �erpány na slu�by, stipendia, chemikálie a jiný spot�ební materiál související 
s výzkumem provád�ným studenty magisterského �i doktorského studia p�i p�íprav� diplomových nebo 
diserta�ních pracích. 

 Dotace na specifický výzkum ve vý�i 2 523 tis. K� byla na Pedagogické fakult� JU vyu�ita na 
úhradu osobních a v�cných náklad� spole�ného výzkumu provád�ného akademickými pracovníky a 
studenty magisterských a doktorských studijních program� p�i �e�ení výzkumných projekt� kateder, 
výzkumných zám�r� a projekt� GA �R. Prost�edky byly pou�ity na osobní náklady akademických 
pracovník�, kte�í studenty p�i výzkumné �innosti �ídí a dohlí�ejí na jejich práci, a na v�cné náklady,  
tj. odpisy hmotného majetku a provozní náklady pracoven a laborato�í, které studenti vyu�ívají. Na úhradu 
náklad� projekt� �e�ených podle pravidel GA JU z ní bylo �erpáno 92 tis. (prost�edky byly pou�ity na 
osobní a v�cné náklady, v�etn� náklad� publika�ních). 

 Dotace na specifický výzkum se na Teologické fakult� JU rozd�luje zp�sobem, který ur�uje 
opat�ení d�kana �. 61/2004. Prost�edky jsou vyu�ívány výhradn� pro oblast badatelské a tv�r�í �innosti 
student� magisterských a doktorských studijních program�. Prost�edky se rozd�lují na základ� �ádostí na 
p�esn� vymezený ú�el doporu�ených vedoucím katedry, a to ve t�ech termínech v roce.  

 Specifický výzkum Zdravotn� sociální fakulty JU byl vyu�it p�edev�ím na zapojení student�
doktorského studia do �e�ení výzkumných úkol� a na podporu publika�ní a p�edná�kové �innosti 
poslucha�� pregraduálního i postgraduálního studia. Specifický výzkum v roce 2004 podpo�il nov� vzniklou 
Grantovou agenturu ZSF JU, ve které studenti �e�í 5 projekt�.

 Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých �kolách na Zem�d�lské fakult� JU 
(10 495 tis. K�) byla vyu�ita na úhradu osobních a v�cných náklad� spolupráce student� magisterských a 
doktorských studijních program� na �e�ení projekt� a výzkumných zám�r� �e�ených na fakult� v �ástce   
120 tis. K�, na úhradu osobních a v�cných náklad� spole�ného výzkumu provád�ného akademickými 
pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních program� v �ástce 10 340 tis. K�, na úhradu 
mezd a poji�t�ní akademických pracovník� podle jejich podílu na výzkumu a po�tu jimi vedených 
doktorand� a diplomant�. Práce student� doktorského studijního programu byly podpo�eny �ástkou      
158 tis. K�.

 V souladu s Opat�ením kvestora k hospoda�ení s ve�ejnými prost�edky institucionální podpory 
výzkumu a vývoje na Jiho�eské univerzit� ze dne 16. dubna 2003 byly p�id�lené prost�edky pou�ity na 
úhradu osobních náklad� akademických pracovník� Historického ústavu JU, kte�í dohlí�ejí, �ídí a vedou 
práci student� p�i p�íprav� diplomových a diserta�ních prací vznikajících p�i �e�ení výzkumného zám�ru a 
projekt� Grantové agentury �R.

 Prost�edky institucionální podpory specifického výzkumu na Ústavu fyzikální biologie JU byly 
vyu�ity na úhradu osobních náklad� akademických pracovník� ústavu podílejících se na výuce student� a 
na v�cné náklady spojené s �e�ením diplomových prací student� ústavu.

Výzkumný ústav rybá�ský a hydrobiologický JU vyu�il prost�edky p�id�lené institucionální 
podpory specifického výzkumu v souladu s opat�ením kvestora ve vý�i 1 536 tis. K� na úhradu osobních 
náklad� pracovník� (hrubé mzdy a sociální a zdravotní poji�t�ní), kte�í vedli a dohlí�eli na práci student� p�i
p�íprav� diplomových a diserta�ních prací, na odpisy dlouhodobého majetku, n�které slu�by, materiál a 
nákup odborných v�deckých �asopis�, které byly nezbytné p�i �e�ení t�chto prací. 
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8. Pracovníci vysoké �koly 

8.1. Kvalifika�ní a v�ková struktura akademických pracovník�

Tab. 8.1.1. - V�ková struktura akademických pracovník� JU 
Pedagogi�tí pracovníci V�k profeso�i docenti odb.asist. asistenti lekto�i

V�de�tí
pracovníci 

do    29 let 0 0 59 22 1 4 
30 � 39 let 0 3 131 7 3 37 
40 � 49 let 10 30 114 3 1 27 
50 � 59 let 14 54 111 3 2 16 
60 � 69 let 22 29 33 0 0 5 
nad  70 let 20 8 6 0 0 5 

Sledování kvalifika�ní struktury akademických pracovník� je trvalým p�edm�tem zájmu vedení 
Jiho�eské univerzity i jednotlivých fakult a ústav�. Na jednání vedení univerzity s d�kany jednotlivých fakult 
a �editeli ústav� jsou �in�na opat�ení vedoucí ke zlep�ování kvalifika�ní struktury. Tato pozitivní tendence 
se projevuje jak v dlouhodobém trendu, tak i ve srovnání s minulým rokem. Jestli�e v roce 1999  byl pom�r
profesor� : docent�m : odborným asistent�m 1 : 2,28 : 10,28, pak v roce 2004 byl tento pom�r
1 : 1,87 : 6,85. Ke zlep�ení uvedeného pom�ru do�lo i ve srovnání s rokem 2003.  

Vý�e uvedený pom�r profesor� k docent�m je z dlouhodobého hlediska vyhovující. Za 
nedostate�ný pova�ujeme p�edev�ím pom�r docent� : odborným asistent�m, který je 1 : 3,34. Ten je 
ovlivn�n p�edev�ím n�kterými mladými fakultami, resp. novými studijními obory, u kterých není je�t�
vytvo�ena p�im��ená profesní struktura. V�t�ina odborných asistent� studuje nebo ukon�ila doktorandská 
studia, nicmén� bude t�eba p�ibli�n� v pr�m�ru t�í a� �ty� let, aby tito pracovníci dosáhli docentského 
titulu. Jejich ú�ast na výzkumných zám�rech, grantech AV �R, Grantové agentury �R i Národní agentury 
zem�d�lského výzkumu spolu s postdoktorandskými granty dávají záruku úsp��ného budoucího 
habilita�ního �ízení.

8.2. Celkový a p�epo�tený po�et akademických i dal�ích (neakademických) 
pracovník� JU 

Tab. 8.2.1. - Po�et interních (s hlavním pracovním pom�rem) a externích pracovník� JU  
(Fyzické osoby a p�epo�tené po�ty)

Pedagogi�tí pracovníci Pracovníci profeso�i docenti odb.asist.  asistenti lekto�i
V�de�tí

prac.
Dal�í
prac.

Fyzické
osoby 66 124 454 35 7 94 656 

interní
P�epo�tení 46,9 87,9 346,5 22,0 6,5 53,9 580,1 

Fyzické
osoby 88 121 851 135 426 43 1281 

externí 
P�epo�tení 0,94 1,89 17,81 3,54 5,46 0,62 29,76 

Ve srovnání s rokem 2003 vzrostl po�et pracovník� Jiho�eské univerzity o 131,8 p�epo�tených 
pracovník�, tj. o 10,94 bodu. Nár�st pracovník� v jednotlivých skupinách je tento - u akademických 
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pracovník� je nár�st 10,9 p�epo�teného pracovníka, tj. 1,016 bodu, z v�deckých pracovník� je nár�st o 
12,13 p�epo�tených pracovník�, tj. o 1,13 bodu, u ostatních pracovník� je nár�st o 120,22, tj. o 11,21 bodu. 

Vývoj akademických pracovník� je u�ite�né pom��ovat s po�tem student�. V roce 2003 m�la
Jiho�eská univerzita na jednoho p�epo�teného akademického pracovníka 14,39 student� ; v roce 2004 ji� 
15,73 student�. Po�et student� na jednoho akademického pracovníka se zvý�il o 9,31 bodu. 

Pom�r student� k akademickým a ostatním pracovník�m byl 7,47 v roce 2003, v roce 2004 �inil 
tento pom�r 7,38. Sní�ení po�tu student� na jednoho pracovníka bylo zp�sobeno nár�stem ostatních 
pracovník�.

8.3. Po�et interních a externích akademických pracovník� JU 

Tab. 8.3.1. - Po�et interních a externích akademických pracovník� JU 
Fyzické osoby P�epo�tení pracovníci 

Pracovníci Pedagogi�tí  
pracovníci 

V�de�tí
pracovníci 

Pedagogi�tí  
pracovníci 

V�de�tí
pracovníci 

interní 686 94 509,8 53,9 
externí 1 621 43 29,64 0,62 
Celkem 2 307 137 539,44 54,52 

8.4. Vzd�lávání akademických pracovník� JU 

Vedení JU i jejích jednotlivých sou�ástí v�nuje trvalou pozornost zvy�ování kvalifika�ní úrovn�
akademických pracovník� JU.  

Na jednotlivých sou�ástech JU jsou vytvá�eny finan�ní, prostorové a organiza�ní p�edpoklady,
pracovní a sociální podmínky pro zvy�ování rozsahu doktorských studijních program� a kvalitní absolventi 
t�chto program� jsou p�ednostn� p�ijímáni do pracovního pom�ru v kategorii akademických pracovník�.
Pedagogi�tí pracovníci JU bez doktorského titulu jsou trvale motivováni k absolvování distan�ního 
postgraduálního doktorského studia s horizontem jeho ukon�ení maximáln� do p�ti let od jeho zahájení. 

Dal�í odborný r�st akademických pracovník� JU je sm��ován tak, aby byla napl�ována zásada 
ukon�ení habilita�ních �ízení do deseti let od nástupu na vysokou �kolu. Na jednotlivých sou�ástech JU 
jsou dále vytvá�eny vhodné podmínky pro v�deckou a tv�r�í práci, akademi�tí pracovníci jsou podporováni 
p�i realizaci zahrani�ních odborných stá�í a prost�ednictvím dal�ích organiza�ních a ekonomických stimul�
jsou tito pracovníci motivováni ke spln�ní p�edpoklad� pro zahájení profesorského �ízení.

Velká pozornost je rovn�� v�nována zvy�ování jazykových kompetencí akademických pracovník�
JU. Krom� individuální jazykové p�ípravy, kterou mohou jednotlivé sou�ásti JU podporovat ze svých 
zdroj�, jsou rovn�� organizovány pravidelné týdenní intenzivní jazykové kurzy pro pedagogy zapojené nebo 
se p�ipravující na zapojení do u�itelských mobilit v rámci programu Socrates Erasmus. Intenzivních 
jazykových kurz� anglického jazyka se v roce 2004 pod vedením rodilých mluv�ích zú�astnilo celkem 18 
pedagog� JU. 

Krom� jazykových kurz� jsou na jednotlivých sou�ástech JU realizovány rovn�� individuální kurzy 
po�íta�ové gramotnosti, kterých se krom� pedagogických pracovník� mají mo�nost zú�astnit rovn��
neakademi�tí pracovníci JU.  
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8.5. Habilita�ní a jmenovací �ízení na JU 

Tab. 8.5.1. - Habilita�ní �ízení

Jméno V�k Fakulta / Místo 
habilitace V�dní obor 

PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.  38 PF JU / FF OU,
Ostrava D�jiny �eské literatury 

PhDr. Ji�í Jankovský, Ph.D. 55 ZSF JU / PedF MU, 
Brno Speciální pedagogika 

MUDr. Petr Petr, Ph.D. 57 ZSF JU / FZaSP TU, 
Trnava O�et�ovatelství 

Ing. Tomá� Kvítek, CSc. 54 ZF JU Obecná produkce  
rostlinná 

RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. 52 ZF JU Aplikovaná a krajinná  
ekologie 

RNDr. Petr �milauer, Ph.D. 37 BF JU Ekologie 

RNDr. �árka Klementová, CSc. 48 BF JU Ekologie 

RNDr. Franti�ek Weyda, CSc. 55 BF JU Zoologie 

Ing. Ji�í �antr��ek, CSc. 49 BF JU / P�F MU, 
Brno Fyziologie rostlin 

Celkem 9 

z toho na JU 5 

Tab. 8.5.2. - Profesorské �ízení

Jméno V�k Fakulta / Místo 
profesorského �ízení V�dní obor 

doc. PhDr. Milo� Zelenka, DrSc. 43 PF JU / FF PU, 
Pre�ov Literární v�da

doc. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. 63 ZF JU / PEF �ZU,
Praha 

Odv�tvová ekonomika 
a management 

doc. Ing. Miloslav �imek, CSc. 48 BF JU / AF �ZU,
Praha Zem�d�lská mikrobiologie 

Celkem 3 

z toho na JU 0 
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9. Hodnocení �innosti

 Hodnocení �innosti na Jiho�eské univerzit� vychází z ustanovení zákona �. 111/1998 Sb. a Statutu 
JU (�ást 6, �l. 32 a 33). Metody a postupy hodnocení p�ihlí�ejí k rozdílnému charakteru jednotlivých 
sou�ástí JU, a proto je základem hodnocení provád�né na fakultách a ústavech JU. Pro vn�j�í hodnocení 
byly v roce 2004 vyu�ívány zejména výsledky akredita�ních a reakredita�ních �ízení. Ve vnit�ním hodnocení 
se úsilí vedení JU zam��ilo zejména na ukazatele charakterizující tv�r�í (v�deckou, technickou, um�leckou) 
�innost úsek� (kateder, odd�lení) a jejich pracovník� a na údaje o kvalifika�ní struktu�e pedagogických 
pracovník� sou�ástí a úsek�. Výsledky t�chto hodnocení jsou zahrnuty v p�edchozích dvou kapitolách. 

9.1. Systém hodnocení kvality vzd�lávání na JU 

 Vnit�ní hodnocení kvality vzd�lávání na jednotlivých sou�ástech JU se opírá jednak o pravidelná 
hodnocení výuky a jejích výsledk� na úrovni kateder a odd�lení, jednak o informace získané sou�ástí jako 
celkem v podob� studentských hodnocení p�edná�ek, která byla dosud v�etn� roku 2004 provád�na na 
jednotlivých fakultách samostatn� a nezávisle. Fakulty a ústavy vyhodnocují rozsah výuky a po�et student�
na u�itele. Výsledky  jsou projednávány s vedoucími pracovi�� a slou�í jako podklad pro p�ípravu rozpo�tu
(p�iznávání prost�edk� na pohyblivou slo�ku mezd � osobního hodnocení � a prost�edky p�id�lované
katedrám). Na Pedagogické fakult� JU je p�id�lená �ástka z 60 % tvo�ena na základ� kritéria hodnotícího 
tv�r�í v�deckou, um�leckou a dal�í tv�r�í �innost, 40 % podle po�tu studentokredit� odu�ených katedrou. 
Biologická fakulta JU v roce 2004 p�ikro�ila k zásadní bilanci rozsahu vykonávané výukové i tv�r�í
�innosti jednotlivých kateder a podle ní stanoveného rozsahu pracovních úvazk� pro katedru vy�len�ných, 
s následnou úpravou po�tu a rozsahu (zásadnímu sní�ení) pracovních pom�r� na fakult�.

 Vedení univerzity se zam��ilo v roce 2004 na sledování a prosazování p�edpoklad� personálního 
obsazení studijních program� vyu�ujícími, kte�í spl�ují ur�ené po�adavky akredita�ního procesu. Dosavadní 
p�edkládané �ádosti o reakreditaci stávajících a zejména o akreditaci nových studijních program�, p�ípadn�
roz�í�ení o dal�í nové obory, bylo mo�né obsadit p�edná�ejícími v po�adované kvalifika�ní struktu�e.
V p�í�tích letech v�ak bude tento po�adavek vy�adovat dal�í posilování kvalifika�ní struktury v kategoriích 
mlad�ích u�itel� trvalým tlakem ve sm�ru jejich kvalifika�ního r�stu, aby bylo mo�né zajistit plynulou 
náhradu postupn� stárnoucích �len� pedagogického sboru. 

 V pr�b�hu roku 2004 se vedení JU rovn�� zam��ilo na bilanci nabídky a realizace program�
Celo�ivotního vzd�lávání s cílem porovnat mo�nosti univerzity, jejich vyu�ití ve�ejností i nenapl�ované 
po�adavky zaznívající z regionální hospodá�ské i správní sféry. Výsledkem by m�lo být v roce 2005 
p�esm�rování okruhu nabídky podle po�adavk� zvn�j�ku v�ude tam, kde univerzita má dostate�né oborov�
vyhovující kapacity. 

9.2. Výsledky vnit�ního a vn�j�ího hodnocení JU 

 V oblasti výuky studijních program� akreditovaných na JU je hlavním cílem zaji�t�ní kvalitní výuky 
podle po�adavk� definovaných pro periodickou akreditaci. Výsledky akredita�ních �ízení jsou také hlavním 
zdrojem informací o vn�j�ím hodnocení. Sou�asn� je p�íprava akredita�ních materiál� v plánovaných 
termínech a jejich perspektivní napl�ování zejména dostate�n� kvalifikovanými vyu�ujícími dal�í z metod 
vnit�ního hodnocení �koly. Mezi silné stránky �koly pat�í stálá p�evaha zájmu uchaze�� nad mo�nostmi 
p�ijetí do studia (ve v�t�in� studijních program� �ty�- a� p�tinásobná), a tedy mo�nost vybírat lep�í              
z uchaze�� o studium. V n�kterých sou�ástech univerzity (blí�e hodnocení v kapitole 7) je mo�né mezi silné 
stránky po�ítat i úrove� tv�r�í �innosti. Kone�n� vyjád�ením jejího hodnocení je i výsledek rozhodování o 
p�edlo�ených návrzích výzkumných zám�r� JU na léta 2005 � 2009 (2011), kde z devíti navrhovaných VZ 
bylo �est p�ijato k realizaci a bude financováno. Rovn�� je mo�no zmínit nabídku n�kterých program� a 
obor�, i kdy� naopak mezi slabé stránky pat�í skute�nost, �e n�které studijní obory univerzita ve své 
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nabídce nemá a mít alespo� v sou�asnosti nem��e, a�koliv v regionu by o jejich absolventy byl ze strany 
zam�stnavatel� zájem. Mezi slabé stránky, které bude mo�né v brzké dob� napravit, pat�í i ze strany 
ve�ejnosti vnímaná �patná "�itelnost" vnit�ní struktury univerzity a umíst�ní n�kterých studijních program�
na konkrétní sou�ásti JU. Pro nejbli��í roky se nabízí jako p�íle�itost lep�í vnit�ní diferenciace sou�ástí 
univerzity a rozvoj n�kterých stále �ádaných obor� (humanitních, ekonomických, informatických, 
filologických). Silným rizikem stále z�stává úrove� kvalifika�ní struktury v n�kterých sou�ástech univerzity. 

  V oblasti výzkumu a vývoje (VaV) �lo roce 2004 p�edev�ím o dopln�ní dosavadního systému 
hodnocení publika�ních výsledk� zam��eného na sledování �asových trend� jednotlivých pracovi�� JU, o 
evaluaci kvality výsledk� VaV v mezinárodním kontextu. Výsledky komparativního hodnocení VaV na 
Jiho�eské univerzit� 2000-2004 byly zve�ejn�ny na podzim 2004 v univerzitním �asopise a v sou�asné dob�
probíhá dal�í fáze hodnocení s upravenou metodikou. Sou�ástí úprav metodiky je i roz�í�ení sledovaných 
výsledk� o výsledky odborné, populariza�ní a um�lecké �innosti a p�edev�ím o výsledky aplikovaného 
výzkumu a vývoje (patenty a dal�í výsledky chrán�né podle zvlá�tních právních p�edpis�, prototypy, 
poloprovozy a ov��ená technologie). 

9.3. Hodnocení kvality vzd�lávací �innosti studenty 

 Hodnocení kvality výuky studenty pova�uje vedení JU za zásadní sou�ást evaluace �innosti 
univerzity i za nezbytnou sou�ást komunikace mezi vedením JU, vedením fakult a vysoko�kolských ústav�
JU a studentskou obcí. V roce 2004 � tak jako i v minulých letech � probíhalo studentské hodnocení kvality 
vzd�lávací �innosti na v�t�in� sou�ástí JU, ale jeho výsledky byly obtí�n� srovnatelné. Vzhledem k platnosti 
jednotného kreditního systému JU je nezbytné, aby byly výsledky studentského hodnocení zve�ej�ovány 
jednotn� pro ú�ely celé univerzitní obce. Proto byla v roce 2004 opat�ením rektora JU vytvo�ena                
(s ú�inností od 1. ledna 2005) Studentská rada JU s tím, �e vytvo�ení pravidel a organizace studentského 
hodnocení kvality výuky bude pat�it k jejím hlavním úkol�m. �leny Studentské rady JU jsou v�ichni �lenové 
studentské komory Akademického senátu JU, �lenové studentských komor AS fakult a zástupci JU v Rad�
vysokých �kol. 

9.4. Hodnocení kvality p�ípravy pedagogických pracovník�

 Vývoj kvalifika�ní struktury, jeho pr�b��né hodnocení a pravidelná opat�ení k jeho zlep�ení pat�í
k trvalé náplni �innosti vedení univerzity i jejích sou�ástí. Díl�í rozdíly jak mezi fakultami, tak v jejich 
mo�nostech kvalifika�ní strukturu zlep�ovat v�ak p�etrvávaly i v roce 2004. Tyto rozdíly ilustruje následující 
srovnání. 

 Na Biologické fakult� JU jsou p�edná�ející bez kvalifikace Ph.D. (nebo CSc.) pouze v kategorii 
externích u�itel� z praxe v profesn� orientovaných studijních programech. Podíl docent� a profesor� se 
soustavn� zvy�uje - bylo tomu tak i v roce 2004. Na Pedagogické fakult� JU probíhá dal�í vzd�lávání 
pedagogických pracovník� jednak formou doktorského studia, jednak zvy�ováním kvalifikace cestou 
samostudia, tv�r�í práce i výcvikem v kurzech po�ádaných r�znými institucemi v �R. Hodnocení probíhá 
na základ� výstup� kurz�, resp. úsp��ností v doktorském studiu a je provád�no pravideln� v rámci 
hodnocení �innosti pedagogických pracovi��. Nicmén� vzestup po�tu habilitovaných p�edná�ejících stále 
není dostate�ný - habilita�ní �ízení jsou v naprosté v�t�in� obor� závislá na jejich realizaci na jiných 
vysokých �kolách.

 P�ehled po�t� habilita�ních a profesorských jmenovacích �ízení pracovník� jednotlivých sou�ástí 
JU je uveden v kapitole 8. 

 Dal�í postup ve zlep�ování kvality p�ípravy budoucích u�itel� základních a st�edních �kol je           
v sou�asnosti p�edm�tem p�epracování sou�asné struktury jejich studia v souladu s po�adavky bolo�ské
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deklarace a pracovníci Pedagogické fakulty JU na této restrukturalizaci po celý rok 2004 pracovali. Vývoj 
nového schématu studia bude pokra�ovat je�t� v roce 2005.  

 Dal�í vzd�lávání pedagogických pracovník� základních a st�edních �kol se stále zam��uje
p�edev�ím na rekvalifikaci u�itel� v oblasti výuky cizích jazyk�, informatiky, ale i matematiky, hudební 
výchovy a dal�ích p�edm�t� v�etn� kurz� instruktor� sportovní �innosti a kurz� výchovného poradenství. 
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10. Mezinárodní spolupráce ve vzd�lávání

 Zahrani�ní spolupráce Jiho�eské univerzity je dlouhodob� rozvíjena t�emi sm�ry - na základ�
smluv uzav�ených se zahrani�ními institucemi, na základ� individuálních kontakt� pedagog� a v�deckých 
pracovník� a zejména pak v rámci mezinárodních projekt� a program�.

 Faktická realizace aktivit plánovaných v rámci dohod uzav�ených univerzitou spo�ívá na �lenech 
akademických sbor� jednotlivých fakult a ústav� JU.

     Institucionalizovaná spolupráce je rozvíjena nejen na základ� smluv uzav�ených na fakultní a univerzitní 
úrovni, ale i v rámci mezinárodních program�, kde je ú�ast univerzity podmín�na uzav�ením bilaterálních 
smluv s partnerskými institucemi.  

 K dal�ímu roz�í�ení po�tu partnerských institucí a po�tu i rozsahu plánovaných mobilit do�lo v 
rámci centráln� koordinovaného programu Socrates Erasmus. V roce 2004 byla JU do programu Socrates 
Erasmus zapojena ji� �estým rokem. Spolupráce probíhá zejména v oblasti mobilit student� a pedagog�,
projekty v rámci programu závisí na aktivit� a schopnostech akademických pracovník� jednotlivých fakult a 
ústav� JU, kte�í iniciují uzav�ení bilaterálních smluv a ve spolupráci s koordinátory programu vyhledávají 
partnery pro mo�nou spolupráci. Dokument �Erasmus University Charter�, který JU získala v roce 2003 
oprav�uje univerzitu k participaci v aktivitách programu Socrates Erasmus v období 2003/04 � 2006/07. 

10.1. P�ímá mezinárodní spolupráce vysokých �kol 

Tab. 10.1.1. - P�ehled zahrani�ních smluvních partner� k  31. 12. 2004 - smlouvy celouniverzitní
Partnerská organizace M�sto Stát Datum

podpisu Platnost

1. Universität Passau Passau SRN 2.2.1998 5 let, automaticky  
se prodlu�uje 

2. Universität Augsburg Augsburg SRN 26.5.1993 neuvedena 

3. The National Research Centre 
of Egypt Cairo Egypt 9.9.1993 10 let, automaticky  

se obnovuje 

4. Iowa State University of Science and 
Technology Ames USA 10.1.1997 �asov� neomezena 

5. University of Arizona Tucson USA 23.5.1993 prodlu�uje se 
automaticky 

6. University of Newcastle Newcastle Austrálie  - neuvedena 

7. Agricultural-technical University, 
Minsk Minsk B�lorusko 6.10.1998 neuvedena 

8. Akademia Rolnicza we
Wroclawiu Wroclaw Polsko 9.11.1998 2000, prodlu�uje 

 se automaticky 

9. Johannes Kepler Universität Linz Linz Rakousko 23.11.1999 5 let, automaticky  
se prodlu�uje 

10. Slovenská pol�nohospodárska 
univerzita v Nitre Nitra Slovensko 16.12.1999 3 roky, automaticky

se prodlu�uje o 1 rok 

11. Richmond International
American University Londýn UK 15.2.2000 5 let 

12. Adam Mickiewicz University Pozna�  Polsko 18.2.2000 �asov� neomezena 

13. Potchefstroom University for 
Christian Higher Education Potchefstroom JAR 12.3.2001 5 let 

14. Southern Connecticut State 
University New Haven New Haven USA 17.3.2001 5 let 

15. Gomelská státní univerzita Franciska 
Skoriny Gomel B�lorusko 2002

(neuved.) 
3 roky, prodlu�uje  
se automaticky  

16. Centre Hospitalier de Saint-Ave Saint-Ave Francie 14.11.2002 5 let 
17. University of Namibia Windhoek Namibie 30.9.2002 5 let 
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Partnerská organizace M�sto Stát Datum
podpisu Platnost

18. Hanzenhogeschool Groningen Groningen Nizozemí 14.3.2003 5 let 
19. Napier University Edinburgh Edinburgh UK 24.3.2003 5 let 
20. Université Laval Québec Kanada 10.2.2003 5 let 
21. Georgia Southern University  Statesboro USA 30.1.2003 neuvedena 

22. Moskevská zem�d�lská akademie K. 
A. Timirjazeva Moskva Ruská

federace 17.5.2003 5 let 

23. Kreisseniorenhaus LPPH - 
Ulrichstheim Hainburg Rakousko 14.3.2003 5 let 

24. Krankenhaus Vilshofen Vilshofen SRN 13.6.2003 5 let 
25. Kemi � Tornio Polytechnic  Tornio Finsko 27.6.2003 5 let 
26. University of Malta Msida Malta 20.8.2003 5 let 
27. MKW GmbH  Mnichov SRN 29.9.2003 5 let 
28. Université de Bretagne-Sud Lorient Francie 20.10.2003 5 let 

29. Univerzita Kon�tantína Filozofa 
v Nitre Nitra Slovensko 22.4.2004 2004-2008 

30. Psichijatrijska bolnica Rab Rab Chorvatsko 4.8.2004 5 let 

31. Belgorod State Agricultural Academy Belgorod Ruská
federace 1.12.2004 5 let 

Tab. 10.1.2. - P�ehled zahrani�ních smluvních partner� k  31. 12. 2004 - smlouvy uzav�ené
jednotlivými sou�ástmi JU

Fakulta Partnerská organizace M�sto Stát Datum
podpisu Platnost

University of Glasgow  Glasgow UK 17.12.1997 neuvedena 
La Fondation Universitaire 
Luxemborgeoise Luxemburg Lucembursko 4.12.1997 do zru�ení BF JU

University of East Anglia  Norwich UK 6.2.1997 neuvedena 

PF JU Ústav experimentálnej 
psychológie SAV  Bratislava Slovensko 1.10.2003 31.12.2006 

Universität Passau, Katholisch-
Theologische Fakultät Passau SRN 2.2.1998 

5 let, 
automaticky  
se prodlu�uje 

Adam Mickiewicz University Pozna� Polsko 18.2.2000 �asov�
neomezena

Katholisch-Theologische 
Privatuniversität Linz (d�íve
název: Katholisch-Theologische 
Hochschule Linz/Theologische 
Fakultät  

Linz Rakousko 19.12.1994 

5 let, 
automaticky  
se prodlu�uje 
v�dy o 1 rok 

Gréckokatolícka bohoslovecka 
fakulta Pre�ovskej univerzity 
v Pre�ove 

Pre�ov Slovensko 14.2.2003 neuvedena 

TF JU 

Trnavská univerzita v Trnav� Trnava Slovensko 1.7.2003 na dobu 
neur�itou 

Universität Passau Passau SRN 13.7.2004 5 let 

Forschungsinstitut für die 
Biologie landwirtschaftlicher 
Nutztiere (FBN)  

Dummerstorf SRN 17.9.1999 

31.12.2002,
automaticky  
se prodlu�uje 
v�dy o 1 rok 

Akademia Rolnicza we 
Wroclawiu Wroclaw Polsko 1.10.1998 

1998-2000,
automaticky  
se prodlu�uje 
v�dy o rok 

ZF JU  

Agronomická fakulta, Slovenská 
pol�nohospodárska univerzita 
v Nitre 

Nitra Slovensko 18.1.2000 
3 roky, 
automaticky  
se prodlu�uje
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Fakulta Partnerská organizace M�sto Stát Datum
podpisu Platnost

Faculty of Animal and Biology 
Science, Agricultural University 
name Hogona Kollataja of 
Krakow

Krakow Polsko 8.2.2001 

2001,
automaticky  
se prodlu�uje 
v�dy o rok 

Fakulta ekonomiky a 
mana�mentu, Slovenská 
po�nohospodárská univerzita v 
Nitre 

Nitra Slovensko 16.5.2002 
do roku 2007, 
automaticky  
se prodlu�uje

University of Veszprém, 
Georgikon Faculty of 
Agriculture

Keszthely Ma�arsko 12.11.2002 4 roky 

Fakulta zem�d�lských a 
ekologických v�d, Fakulta 
ekonomických a sociálních v�d
Szent István Univerzity 

Gödöllö Ma�arsko 28.6.2002 5 let 

The Biotechnical Faculty of the 
University of Ljubjana Ljubljana Slovinsko 15.10.2003 5 let 

ZF JU  

Francouzské velvyslanectví 
v �eské republice a Savojská 
universita 

Chambéry Francie 7.1.1999 
5 let, 
automaticky 
obnovitelná

Fakulta o�etrovatel�stva a 
sociálnej práce Trnavskej 
univerzity  

Trnava Slovensko 16.4.1999 do zru�ení 

Hochschule Magdeburg-Stendal 
(FH) Standort Stendal SRN 21.2.2002 do zru�ení 

University of Wales College of 
Medicine School of 
Nursing&Midwifery Studies 

Cardiff UK 2.12.2002 5 let 

The Institute on Family and 
Neighborhood Life of Clemson 
University in South Carolina 

Clemson USA 27.5.2002 neuvedena 

Upper Austria University of 
Applied Sciences Wels Rakousko 23.5.2003 neuvedena 

Debrecen University, Health 
College Debrecen Ma�arsko 21.10.2003 5 let 

Clemson University Clemson USA 18.12.2003 neuvedena 
Hochschule Bremen, University 
of Applied Sciences Bremen SRN 25.2.2004  neuvedena 

Health Centre Lusaka/Czech 
Aid-NGO, Ltd. Lusaka Zambie 26.2.2004 5 let 

Assista Soziale Dienste, GmbH Altenhof Rakousko 22.3.2004 5 let 
Road to Responsibility, Inc. Massachusetts USA 2.4.2004 5 let 
Mezinárodní ekologická 
univerzita A.D. Sacharova, 
B�loruská republika 

Minsk B�loruská
republika 7.12.2004 5 let 

University of Pretoria, Faculty 
of Health Sciences Pretoria JAR 22.11.2004 5 let 

ZSF JU 

GOU DPO Léka�ská akademie 
postgraduálního vzd�lávání MZ 
RF v Sankt Peterburgu 

Sankt Peterburg Ruská
federace 31.7.2004  5 let 

ÚFB JU Univerzita P. J. �afárika  Ko�ice Slovensko 13.11.2002 3 roky 

Institute of Freschwater 
Ecology and Inland Fisheries Berlín SRN 

30.9.1997
(prodl. 
 3.9.2001) 

2001 - 2005 
VÚRH  JU  

VNIRO Moskva Rusko 4.3.2004 do 31.12. 2006
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Fakulta Partnerská organizace M�sto Stát Datum
podpisu Platnost

The Stanislaw Sakowicz Inland 
Fisheries Institute in Olsztyn Olsztyn Polsko 12.2.2002 3 roky 

Fischzucht Rhoenforelle Gersfeld/Rhoen SRN 10.3.2002 do 31.12. 2004
Universita degli Studi di Torino Turín Itálie 2003 do 31.12. 2004
Institute of Ichthyobiology and 
Aquaculture Polish Academy of 
Sciences 

Golysz Polsko 12/1995 neuvedena 

V�decko-výzkumné centrum 
ochrany ekologie Ruské 
akademie v�d

Sankt Peterburg Rusko 5.4.2004 do 2008 

Ministry of Agriculture and 
Fisheries, Legta La Canourgue 
Site Aquacole  

La Canourgue Francie 12.3.2004 do 2006 

VÚRH  JU 

University of Nancy Nancy Francie 24.3.2004 31.12.2006 

Mid Sweden University Sundsvall �védsko 16.9.2004 3 roky 
IMC University of Applied 
Sciences Krems Rakousko 22.9.2004 3 roky Spole�né 

smlouvy
PF JU  
a ÚFB JU 

Upper Austria University of 
Applied Sciences � College of 
Information Technology at 
Hagenberg

Hagenberg Rakousko 16.10.2004 3 roky 

Pedagogická ani Biologická fakulta JU se v sou�asnosti neubírají cestou uzavírání rámcových 
smluv o spolupráci, ale preferují jednozna�n� jednotlivé projekty, které vycházejí z konkrétní odborné 
problematiky a jsou sm��ovány ke zcela ur�itému výstupu. Ani n�které z dlouhodob�ji trvajících aktivit 
nejsou podchyceny smluvn�.

 Z nejvýznamn�j�ích styk� Biologické fakulty JU je mo�no jmenovat: 
� Fondation Universitaire Luxembourgeoise, Arlon, Belgie (spolupráce p�i studiu vegeta�ních 

zp�sob� �i�t�ní vody, vzájemné náv�t�vy a spole�ná m��ení, p�íprava spol. projektu)  
� University of Wisconsin, Madison, Department of Botany, Madison, Wisc., USA (Cooperative 

Ecological Research)  
� Österreich. Akad. d. Wiss., Limnologisches Institut, Mondsee (výuka v kursech UNESCO)
� University of Essen, Germany (spolupráce na doktorandském studiu, etologie terikolních 

savc�)
� Bishop Museum, 1525 Bernice St, Honolulu, Hawaii, USA (Co-Principal Investigator na 

projektu �Host specificity and diversity of herbivorous insects in Papua New Guinea� 
financovaného 2 granty National Science Foundation (DEB-96-28840, DEB-97-07928, 
Principal Investigator Scott E. Miller)  

� University of Wurzburg (prof. Klaus Scheller, konzultant u VR 96153)  
� University of California, Irvine (prof. P. J. Bryant, dtto)  
� Harvard Medical School, Boston (prof. S. Reppert, dtto)  
� University of East Anglia, Norwich, UK (bionomie m�ic, prof. A. F. G. Dixon)
� Institut National de la Recherche Agronomique, Centre de Recherches de Rennes               

(dtto, Dr. M. Plantegenest)  
� Institut National Agronomique Paris-Grignon (pravidelné stá�e francouzských student� na   

BF JU, prof. R. Arditi)  
� Department of Plant Ecology and Evolutionary Biology, Utrecht University, The Netherlands 

(bionomie terestrických orchidejí, prof. J. H. Willems) 
� Netherlands Institute of Ecology, The Netherlands, (ekologie rostlin, Wim van der Putten)  
� Department of Animal Ecology, Lund University, Lund, Sweden (dtto, Dr. Katarina Hedlund)  
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� CAB-International, Silwood Park, United Kingdom (dtto, prof. Valery K. Brown)  
� Centre d'Ecologie Fonctionelle et Evolutive, Montpellier, France (dtto, Dr. Jacques Roy)  
� Instituto de Recursos Naturales y Agrobiologia, Salamanca, Spain (dtto, Dr. Claudino 

Rodrigues-Barrueco)
� Istituto Italiano di Idrobiologia, CNR, Verbania-Pallanza (vým�nné pobyty pracovník� a 

spolupráce v rámci projektu EC - MOLAR, oblast: toky uhlíku v jezerech a nádr�ích, 
mikrobiální smy�ka v horských jezerech a nádr�ích)  

� Centre for Biometry Wageningen, CPRO-DLO, The Netherlands (multivariate statistical 
analysis and multivariate data visualization)  

� Botanical Institute, University of Bergen, Bergen, Norway (multivariate statistical analysis, 
modelling species responses to climatical gradients)  

� Universität Bayreuth, Lehrstuhl Tierökologie I, BRD (vyu�ití hmyzích neurohormon� v 
biologickém boji)  

� Biology Department, Birkbeck College, Malet Street, London, England (Adipokinetic 
Neuropeptides in Pyrrhocoris apterus) Max Planck Institute of Biogeochemistry, Jena, BRD  

� Universität Innsbruck, Dept. Zoology and Limnology, Austria  
� University of Barcelona, Dept. of Ecology, Spain (studium podélných gradient� biologických 

parametr� na vodárenských nádr�ích)  
� CNRS ESA 7076, Station Zoologique, Villefranche-Sur-Mer, France  
� Zentrum für Angewandte Genetik, Universität für Bodenkultur, Wien  
� University of Missouri, Department of Rural Sociology (Comparative Analysis of Knowledge 

Systems Affecting Rural Landscape in the Czech Republic and U.S.Midwest)  
� Institute of Rural Studies, University of Wales, United Kingdom (Developping and Promoting 

Integrated Tourism in the Lagging Region of the European Union)  
� University Sao Paulo a University Minas Gerais, Brazílie (ú�ast na projektech, pravidelné cykly 

p�edná�ek pro doktoranty, spole�né publikace, p�íprava spole�n� organizovaného workshopu)  
� Department of Environmental Chemistry, Farmaceutical University Copenhagen (spole�né

publikace)  
� University of Georgia, Athens, USA (spole�né publikace)  
� Brandenburgische Technische Universität Cottbus (p�íprava ú�asti na studijním programu a 

spole�né publikace)  
� University of Barcelona, Spain (p�íprava projektu EU a spole�né publikace)  
� Jinan University v Guanzhou, China (p�íprava spole�ného projektu a spole�né publikace)  
� Limnologische Bureau Hohn, BRD 
� Dublin City University, United Kingdom  
� Institut für Festkorper- und Werkstofforschung Dresden (diagnostika PA CVD proces�)
� Dept. Plant & Animal Sci., Univ. Sheffield, U.K. (dr. Steve Rolfe, studium mechanizm�

rezistence rostlin v��i patogen�m)
� Institut für molekulare Biotechnologie, Jena, BRD (vývoj hybridiza�ních metod 

aplikovatelných na DNA mikro�ipech)
� Abt. Allgemeine Zoologie, FB 9 - Biologie, Universität - GH Essen, Germany (biologie 

subterestrických savc�)
� spolupráce na spole�ném projektu CLUE - Changing Land Usage Enhancement of 

biodiversity and ecosystem development.  
� Institute of Plant Sciences, Swiss Federal Institute of Technology, (ETH), Zürich, Switzerland 

(spole�ný výzkum vlivu patogen� na Calystegia sepium)
� Sheffield Centre for Arctic Ecology, Dept of Animal and Plant Sciences, University of 

Sheffield, Sheffield, United Kingdom a Department of Ecology, Plant Ecology, Lund 
University, Ecology Building, Lund, Sweden (spole�ný výzkum modelování klonálních rostlin)  

� Department of Botany, Stockholm University, Stockholm (spole�ný výzkum modelování 
popula�ní dynamiky Trientalis europaea)  
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� Systematisch-Geobotanisches Institut, Universität Göttingen, Göttingen, Germany (výzkum 
flory Z Himálaje)  

� Department of Systematic Botany, Lund, Sweden Bot. trädgarden, Lund, Sweden (výzkum 
genetické variability Glechoma hederacea)  

� Dept.of Prehistory and Archaeology, University of Sheffield, United Kingdom (projekt 
Ancient landscape reconstruction in North Bohemia) 

� National Institute of Polar Research, Tokyo, Japan (Microbial primary succession on newly 
deglaciated landscape, Ny-Alesund Spitsbergen)  

� Dept. Biochemistry; Center for Insect Science; Undergraduate Biology Research Program, 
University of Arizona, Tucson AZ, USA (BRAVO - eduka�ní grant N. I. H-Fogarty 
Foundation, MIRT T37TW00036-01)  

� University of Glasgow, United Kingdom (spolupráce na výzkumu vektorových charakteristik 
mouchy tsetse)  

� Cryosphere Science Research Section, the Institute of Low Temperature Science, Hokkaido 
University, Sapporo, Japan (Prof. Toshihiko HARA, studium dlouhodobé dynamiky horských 
les� temperátní zóny a boreálních les�)

� Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi Research Station, Rovaniemi and Vantaa 
Research Centre, Vantaa, Finland (Dr. Timo PENTTILA, studium dlouhodobé dynamiky 
boreálních les� v oblasti finského Laponska)  

� Instituto Pirenaico de Ecologia (CSIC), Jaca, Huesca, Spain (Dr. Luis VILLAR, studium 
dlouhodobé dynamiky horského temperátního lesa v národním parku Ordesa) 

 Ve v�ech p�ípadech jde o dlouhodobé spolupráce, ve valné v�t�in� i p�iná�ející spole�né publikace 
v renomovaných �asopisech, u nich� je perspektiva spolupráce i do budoucna. 

 Z nejvýznamn�j�ích kontakt� Pedagogické fakulty JU je mo�no jmenovat zejména spolupráci 
katedry fyziky s Keplerovou univerzitou v Linci, kontakty germanist� s univerzitami v Braunschweigu, 
Augsburgu, Jen� a Pasov�, zoolog� s univerzitou ve Frankfurtu nad Mohanem a s Naturhistorisches 
Museum ve Vídni, s Kochi University v Japonsku, bohemist� se slavistickými pracovi�ti ve Vídni, Bonnu, 
Drá��anech, Mnichov�, Londýn� a New Yorku, podíl romanist� na �innosti francouzských výzkumných 
organizací a kontakty s univerzitami La Sorbonne Nouvelle Paris III, Paris IV-Sorbonne, René Descartes 
Paris V, Val-de Marne Paris XII a Bretagne-Sud Lorient a spolupráce matematik� s univerzitami 
v Rakousku,  SRN a v Polsku. 

Historický ústav JU se dlouhodob� sna�í o zasazení svého v�deckého sm��ování do zahrani�ního 
kontextu bádání. Výsledkem t�chto snah jsou �ilé kontakty sm�rem k obdobn� zam��eným univerzitním a 
akademickým pracovi�tím: 

� Universität Wien, Rakousko (prof. Karl Vocelka, prof. Thomas Winkelbauer, organizace 
v�deckých setkání, d�jiny habsburské monarchie) 

� Universität Innsbruck, Rakousko (prof. Peter Fidler, d�jiny habsburské monarchie) 
� Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Wien, Rakousko (prof. Karl Vocelka, d�jiny

habsburské monarchie) 
� Historische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (prof. Grete 

Walter-Klingenstein, d�jiny habsburské monarchie, císa�ský dv�r, po�ádání v�deckých setkání) 
� Collegium Carolinum München, N�mecko  
� Universität Konstanz, N�mecko (dr. Mark Hengerer, ú�ast na v�deckých konferencích, 

integrace �lechty k císa�skému dvoru) 
� Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig, 

N�mecko (prof. Winfried Eberhard, srovnávací aspekty ran� novov�kých st�edoevropských 
d�jin)

� Universität Kassel,  N�mecko (prof. Heide Wunder, prof. Stefan Brakensiek, lokální moc) 
� Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Institut für vergleichende Städtegeschichte, 

N�mecko (prof. Peter Johanek, srovnávací d�jiny m�st)
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� Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
N�mecko (prof. Eckart Schremmer, v�decké stá�e, historická demografie) 

� Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel, N�mecko (v�decké stá�e) 
� Eberhard Karls Universität Tübingen (prof. Anton Schindling, výzkum raného novov�ku
� Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte  Osteuropas und seiner 

Kulturen (prof. Thomas Wünsch, srovnávací výzkum st�ední Evropy v raném novov�ku)
� Hungarian Academy of Science, Budapest, Ma�arsko (dr. Géza Pálffy, po�ádání v�deckých

setkání, integrace �lechty k císa�skému dvoru) 
� University of Cambridge, Faculty of Economics and Politics, Velká Británie (dr. Sheliagh 

Ogilvie, historická demografie) 
� Western Michigan University, Kalamazoo, MI, USA (prof. James Palmitessa, srovnávací 

p�ístupy k sociálním a nábo�enským d�jinám raného novov�ku)
� Université Paul Valéry Montpellier, Francie (v�decké stá�e, �esko-francouzské vztahy, gender 

history)
� Sorbonne IV. Paris, Francie (v�decké stá�e, �esko-francouzské vztahy, gender history) 
� Universitá degli Studi della Tuscia di Viterbo, Itálie (prof. Gaetano Platania, historické kontexty 

�eské literatury 19. a 20. století) 
� Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Polsko (doc. Andrzej 

Klonder)
� Instytut Historyczny, Universitet Warszawski, Polsko (doc. Wojciech Kriegseisen, církevní 

d�jiny raného novov�ku)
� Tallinna Pedagoogikaülikool, Linnakultuuri õppetooli juhataja, Tallinn, Estonsko (prof. Raimo 

Pullat, ka�dodenní d�jiny m�st)

10.2. Zapojení JU do mezinárodních program�

Tab. 10.2.1. - Zapojení JU do mezinárodních program�
Fakulta
/ústav Název programu Zam��ení

VISTA � koordinátor S. Lavorel, CNRS, 
Grenoble, Francie 

Projekt zam��ený na zm�ny v �ivotních strategiích 
v d�sledku zm�n vyu�ívání krajiny v Evrop�

EUROLAN � QLRT-2001-02346 
Projekt zam��ený na srovn. p�í�in marginalizace 
oblastí v 8 evropských zemích, p�edev�ím ve vztahu 
k p�írodním podmínkám a zem�d�lství

MIDAIR mezinárodní projekt 5. rámcového 
programu EU  

Greenhouse Gas Mitigation for Organic and 
Conventional Dairy Production 

TCOS � Siberia Projekt zam��ený na vliv globálních zm�n na 
sibi�ské ekosystémy 

NATO grant CLG 979223  
Natural and recombinant protease inhibitors. 
Cooperation with Institute of Biochemistry and 
Biophysics, Warszawa, Poland 

FIRCA NIH (USA) Fogarty International 
Research Collaboration, R03 TWO1209-01  

Interference with steroid response genes in 
Lepidoptera 

Grant EU (program Quality of Life and 
Management of Living Resources - QLK2-CT-
2001-01810)

Diagnostic and epidemiological markers for 
tracking of endemic and resurgent European 
leishmaniasis

Kontakt ME 0549, z Americké strany grant 
NSF 440860-21565 spolu s Supplement for 
International Collaboration  

Adenosine Deaminase-related Growth Factors. 
Drosophila ADGF growth factor family 

Project HPRI-CT-1999-00106 (Coordinators: 
R. Wootten and A. Shinn Institute of 
Aquaculture, University of Stirling, UK)  

Access to Research Infrastructure Action of the 
Improving Human Potential Programme of the 
European Community. Phylogeny, host specificity 
and distribution of fish tapeworms (Cestoda) and 
myxosporeans (Myxozoa) 

BF JU 

Socrates Erasmus Mobilita student� a u�itel�
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Fakulta
/ústav Název programu Zam��ení

Socrates  Erasmus Mobilita student� a u�itel�
Aktion Mobilita 
CEEPUS Mobilita 

Socrates Comenius UMCCDC-Understanding of Mathematics 
Clasroom Culture in Different Countries 

PF JU 

Transforma�ní a rozvojové programy M�MT Mobilita student�
Socrates Erasmus Mobilita student� a u�itel�

Prevence násilí a metoda filosofie pro d�ti
Seminá� (Nové Hrady, 13.-18. kv�tna 2004 a 19.-23. 
kv�tna 2004), spolupráce s Prof. Dr. Michelem 
Sassevillem, Université Laval, Québec, Kanada 

TF JU 

Socrates Erasmus � Intensive Programme 

Concept of God in Europe´s Global Religious 
Dialogue�, intensive programme Postcolonial 
Europe in the crucible of cultures: Reckoning with 
God in a World of Conflicts  
(Katholieke Universiteit Leuven, 1. � 11. zá�í 2004)

CEEPUS Mobilita student� a u�itel�
Socrates Erasmus Mobilita student� a u�itel�
Transforma�ní a rozvojové programy M�MT Mobilita student�

Leonardo da Vinci 

Stá�e ve frankofonních podnicích pro studenty 
oboru Ú�etnictví a finan�ní �ízení podniku se 
specializací pro hospodá�ské vztahy 
s frankofonními zem�mi

Aktion Demografické zm�ny a jejich aplikace pro 
regionální rozvoj v  �esko-rakouském p�íhrani�í

Aktion Analýza destina�ních management� v cestovním 
ruchu na p�íkladech Rakouska a �R

Aktion
Environmentální, ekonomické, sociální a kulturní 
aspekty rozvoje ekologického zem�d�lství
v �umavském regionu    

Kontakt Technologie p�stování rostlin Echinacea purpurea 
a Schizandra chinensis a extrakce ú�inných látek 

ZF JU 

Kontakt The Influence of Some Polymorph Loci and the 
Enzyme Activities on Milk Performance In Cattle 

Leonardo da Vinci Pilotní projekt: Integrace imigrant� a uprchlík�

International Visegrad Fund 
Ecumenical Theology in the meaning of Roman-
Catholic and Czechoslovak Hussite Churches. 
Ethics in Biotechnology and Biomedicine 

Socrates Erasmus � Intensive Programme European Quality Standards in Healthcare and 
Nursing 

Socrates Erasmus � Intensive Programme Intensive Week 
Socrates Erasmus Mobilita student� a u�itel�
Transforma�ní a rozvojové programy M�MT Mobilita student�

ZSF JU 

Leonardo da Vinci Stá�e student� v nemocnici Saint-Avé, Breta�, a ve 
Vilshofenu, N�mecko

5th Framework Programme - IFIBO Optimalizace intenzivního chovu ryb   

Barrande Nalezení vhodného schématu selekce r�stu u kapra 
obecného 

Kontakt Charakteristika genomov� manipulovaných ryb 
v �ín� a v �R

Kontakt Popula�ní charakteristika lína v �ín� a �R

6th Framework Programme - CRAFT 
Zabezpe�ení produkce násady okouna �í�ního
zlep�ením technologie jeho reprodukce a raného 
odchovu

VÚRH  JU 

6th Framework Programme � CSN - INTRAN Vytvá�ení podp�rné sít� pro p�enos inova�ních
technologií v evropské akvakultu�e.  

HÚ JU Socrates Erasmus Mobilita student� a u�itel�
Aktion Mobility ÚFB JU Socrates Erasmus Mobilita student� a u�itel�
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Tab. 10.2.2. - Zapojení JU v programech mezinárodní spolupráce ve vzd�lávání � programy EU pro 
vzd�lávání a p�ípravu na povolání 

SocratesProgram Socrates
Erasmus Comenius Grundtvig Lingua Minerva Leonardo

Po�et projekt� 1 1 - - - 3 
Po�et vyslaných student� 146 - - - - 17 
Po�et p�ijatých student� 6 - - - - - 
Po�et vyslaných ak. prac. 60 1 - - - 1 
Po�et p�ijatých ak. prac. 17 - - - - 6 
Dotace M�MT
(v tis. K�) 8 822 

Tab. 10.2.3. - Zapojení JU v programech mezinárodní spolupráce ve vzd�lávání � ostatní programy 

Program Ceepus Aktion Ostatní* 
 (v�. mobilit RP)

Po�et projekt� 4 8 2 
Po�et vyslaných student� 9 - 57 
Po�et p�ijatých student� 12 41 - 
Po�et vyslaných akademických pracovník� 2 2 - 
Po�et p�ijatých akademických pracovník� 6 5 - 
Dotace M�MT (v tis. K�) 269 989,6 1 116 

* Ve sloupci ostatní jsou uvedeny v�echny programy V�, které není mo�no za�adit jinak. 

Tab. 10.2.4. - Zapojení JU v programech mezinárodní spolupráce ve vzd�lávání � dal�í studijní 
pobyty v zahrani�í

P�ímá meziuniverzitní spolupráceProgram Vládní stipendia v Evrop� mimo Evropu 
Po�et vyslaných student� 2 42 - 
Po�et p�ijatých student� 2 24 2 
Po�et vyslaných akademických pracovník� 2 39 2 
Po�et p�ijatých akademických pracovník� - 26 9 

10.3. Zahrani�ní mobilita student� a akademických pracovník�

 V rámci programu Socrates Erasmus bylo v akademickém roce 2003/2004 realizováno 105 
zahrani�ních studijních pobyt� student� JU o celkové délce 684 studentom�síc� a 56 výjezd� pedagog�
o celkové délce 107 týdn�. Po�et studijních pobyt� se oproti akademickému roku 2002/03 zvý�il o 14,1 % 
(92 studijních pobyt� v akademickém roce 2002/03), po�et studentom�síc� o 29,2 % (529,5 
v akademickém roce 2002/03).  

 V lednu roku 2004 byl zahrani�ním odd�lením v rámci aktivity Organizace mobilit Socrates 
Erasmus 2003/04 mj. zorganizován týdenní intenzivní kurz anglického jazyka pro pedagogy zapojené nebo 
se p�ipravující na zapojení do programu mobilit u�itel� Socrates Erasmus. Kurzu se pod vedením rodilých 
mluv�ích zú�astnilo celkem 18 pedagog� JU. 
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Graf 10.3.1. - Výjezdy student� v rámci programu Socrates Erasmus v akademickém roce 2003/04 

Graf 10.3.2. - Podíl sou�ástí JU na celkovém po�tu studentom�síc� realizovaných v rámci programu 
Socrates Erasmus v akademickém roce 2003/04 
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Graf 10.3.3. - Podíl sou�ástí JU na celkovém po�tu vyslaných student� v rámci programu Socrates 
Erasmus v akademickém roce 2003/04 

   

Tab. 10.3.1. - P�ehled bilaterálních dohod Socrates Erasmus uzav�ených k 15. 3. 2004  
pro akademický rok 2004/05  

Fakulta/ústav JU P�íjímající instituce Erasmus kód  
UNIVERSITAT GH ESSEN D  ESSEN01 
KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL, KATOLIEKE 
HOGESCHOOL ANTWERPEN B  ANTWERP59 

HELSINGIN YLIOPISTO  SF HELSINK01 
UNIVERSITY OF GLASGOW UK GLASGOW01 
BRANDERBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
COTTBUS D  COTTBUS01 

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA UK NORWICH01 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE DE 
RENNES (ENSAR) 

F  RENNES11 
(F RENNES12) 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN D  MUNCHEN02 
UNIVERSITAT BAYREUHTH D BAYREUTH01 
UNIVERSITEIT UTRECHT NL UTRECHT01 
UNIVERSITY OF RENNES 1 F  RENNES01 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN NL NIJMEGE01 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL CH  NEUCHAT01 
UNIVERSIDADE DOS ACORES P  ACORES01 
UNIVERSITY OF RENNES F  RENNES01 

BF JU 

RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT 
BONN D  BONN01 

UNIVERSITÄT REGENSBURG D  REGENSB01 
L´UNIVERSITE RENE DESCARTES - PARIS V F  PARIS005 
L´UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT B  MONS03 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG D BRAUNSC01 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA E SANTAND01 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA E SANTAND01 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES E  ALCAL-H01 
FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA D  JENA01 
UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD F  VANNES04 
UNIVERSITE PARIS IV - SORBONNE F  PARIS004 
UNIVERSITÄT AUGSBURG D  AUGSBUR01 
UNIVERSITÄT AUGSBURG D  AUGSBUR01 
L´UNIVERSITE PARIS IIX VAL-DE MARNE F  PARIS012 
L ´UNIVERSITE PARISIII LA SORBONNE NOUVELLE F  PARIS003 
TECHNISCHE UNVERSITÄT DRESDEN D  DRESDEN02 

PF JU  

UNIVERSITE DE BOURGOGNE F  DIJON01 
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Fakulta/ústav JU P�íjímající instituce Erasmus kód  
LIBERA UNIVERSITA´ MARIA SS.ASSUNTA´ DI ROMA �
LUMSA I  ROMA04 

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT  MUNCHEN D MUNCHEN01 
UNIVERSITÄT PASSAU D PASSAU01 
PONTIFICAL UNIVERSITY  IRLMAYNOOT01 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN B  LEUVEN01 
UNIVERSITÄT DORTMUND D  DORTMUN01 
UNIVERSITAT DE VALENCIA E  VALENCI01 
UNIVERSITÄT WIEN A  WIEN01 
KATOLISCH-THEOLOGISCHE PRIVATUNIVERSITÄT A  LINZ11 
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN D  BERLIN01 
FACHHOCHSCHULE LANDSHUT D  LANDSHU01 
INSTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA I  NAPOLI04 

TF JU 

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN (KATOLIEKE 
UNIVERSITEIT NIJMEGEN) NL NIJMEGE01 

UNIVERSITAT KAIZERSLAUTERN D  KAISERS01 
SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES S  UPPSALA02 
SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES S  UPPSALA02 
THE ROBERT GORDON UNIVERSITY UK ABERDEE03 
UNIVERSITE DE SAVOIE F  CHAMBER01 
THE ROYAL VETERINARY AND AGRICULTURAL 
UNIVERSITY (DEN KGL.VETERIAER- OG 
LANDBOHOJSKOLE) 

DK FREDERI01 

GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN D  GOTTING01 
UNIVERSITÄT KONSTANZ D  KONSTAN01 
FACHHOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN D  FREISIN01 
UNIVERSITE DE BRETAGNE-SUD F  VANNES04 

ZF JU 

UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN A  WIEN03 
FACHHOCHSCHULE LANDSHUT D  LANDSHU01 
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN NL GRONING03 
JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ A  LINZ01 
UPPER AUSTRIA UNIVERSITY OFAPPLIED SCIENCES A  WELS01 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN D   DRESDEN02 
HOCHSCHULE MAGDEBURG-STENDAL D  MAGDEBU04 
KEMI-TORNIC POLYTECHNIC SF KEMI05 

HOGESCHOOL HAARLEM NL S-GRAVE37  
(NL HAARLEM01) 

TURUN AMMATTIKORKEAUKOULU SF TURKU05 
UNIVERSTITY OF WALES COLLEGE OF MEDICINE UK CARDIFF02 

ZSF JU 

HOCHSCHULE BREMEN (UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES) D  BREMEN04 

HÚ JU UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA I  VITERBO01 
UNIVERSITÉ DE GENEVE01 CH GENEVE01 ÚFB JU JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ A  LINZ01 

 Do �ádosti o poskytnutí finan�ních prost�edk� Evropské unie ur�ených pro decentralizované 
aktivity programu Socrates Erasmus pro akademický rok 2004/2005 (podávané v b�eznu 2004) bylo 
k stanovenému termínu za�azeno 70 bilaterálních smluv. Na jejich základ� JU �ádala o finan�ní prost�edky 
Evropské unie na realizaci mobilit student� v rozsahu 161 výjezd� student� v celkové délce 858 
studentom�síc� a o prost�edky na realizaci mobilit pedagog� v rozsahu 81 výjezd� v celkové délce 154 
týdn�. V oblasti p�ijí�d�jících zahrani�ních student� a pedagog� z�stává bohu�el pln�ní obsahu 
bilaterálních dohod uzav�ených v rámci programu Socrates Erasmus stále minimální. 
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Tab. 10.3.2. - P�ehled ostatních zahrani�ních mobilit student� a akademických pracovník� JU
(krom� mobilit Socrates Erasmus) 

Vycestovalo P�ijeloFakulta Kategorie Po�et Dn� celkem Po�et Dn� celkem 
pracovníci 128 3 065 32 278 BF JU studenti 75 1 967 17 105 
pracovníci 38 265 12 84 PF JU studenti 36 480 37 420 
pracovníci - - - - TF JU studenti 3 286 - - 
pracovníci 38 175 32 395 ZSF JU studenti 46 2 544 12 184 
pracovníci 57 664 40 310 ZF JU studenti 90 5 203 57 507 

VÚRH JU  pracovníci 56 273 11 350 
pracovníci 10 94 2 6 HÚ JU studenti - - - - 
pracovníci 30 578 9 47 ÚFB JU studenti - - 6 109 

JU celkem pracovníci 357 5 114 138 1 470 
JU celkem studenti 250 10 480 129 1 325 
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11. �innost fakult a dal�ích sou�ástí

11.1. Biologická fakulta JU (BF JU) 

Adresa:   Brani�ovská 31, 370 05 �eské Bud�jovice 

11.1.1. Vedení BF JU 

D�kan:   prof. RNDr. Zden�k Brandl, CSc. (do 31. 3. 2004) 
   prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (od 1. 4. 2004) 

Prod�kani:
Prod�kanka pro studium:  doc. RNDr. �árka Klementová, CSc. 

Prod�kan pro v�du
a doktorské studium:  prof. Ing. Miloslav �imek, CSc.  

Prod�kan pro zahrani�ní styky:  doc. RNDr. Franti�ek Sedlá�ek, CSc. 
     
Prod�kan pro rozvoj:  doc. RNDr. Old�ich Nedv�d, CSc. (do 31. 3. 2004) 
   doc. RNDr. Petr �milauer, Ph.D. (od 1. 4. 2004) 

Tajemnice:   Ing. Alena Kami�ová 

11.1.2. V�decká rada BF JU 

Interní �lenové:
prof. RNDr. Pavel Bla�ka, CSc. katedra fyziologie �ivo�ich� BF JU
prof. RNDr. Zden�k Brandl, CSc. katedra ekologie a hydrobiologie BF JU, prorektor JU 
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. katedra parazitologie BF JU, d�kan BF JU 
prof. RNDr. Jan �. Lep�, CSc. katedra botaniky BF JU 
prof. RNDr. Ji�í Komárek, DrSc. katedra botaniky BF JU 
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. vedoucí katedry botaniky BF JU 
prof. RNDr. Franti�ek Sehnal, CSc. katedra molekulární biologie BF JU 
prof. RNDr. Zden�k Veselovský, DrSc. katedra zoologie BF JU 
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. katedra zoologie BF JU, prorektor JU 

Externí �lenové:
RNDr. Ji�í Hejnar, CSc. ÚMG AV �R, Praha 
doc. RNDr. Vojt�ch Jaro�ík, CSc. P�F UK, Praha 
prof. RNDr. Milan Kodí�ek, CSc. V�CHT, Praha 
doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. P�F UK, Praha a ÚEB AV �R, Praha 
doc. RNDr. Jan Zima, DrSc. P�F UK, Praha 



75

11.1.3. Akademický senát BF JU 

Do prosince 2004 

P�edseda:   Ing. Milan �tech, Ph.D.   

Místop�edseda:  Mgr. Tomá� Hauer 

�lenové AS � akademi�tí pracovníci: RNDr. Roman Fuchs, CSc.                       
    RNDr. Jan Ka�tovský, Ph.D. 
    doc. Ing. Ji�í Kopá�ek, Ph.D. 
    Mgr. Zde�ka K�enová 
    doc. Ing. Hana �antr��ková, CSc. 

�lenové AS - studenti:   Mgr. Pavel Hrouzek
    Jan Ko�nar 
    Petr Koutecký 
    Bc. Martin St�elec

Od prosince 2004 

P�edseda:   RNDr. Roman Fuchs, CSc.  

Místop�edseda:  Mgr. Pavel Hrouzek 

�lenové AS � akademi�tí pracovníci: RNDr. Jan Ka�tovský, Ph.D. 
    prof. RNDr. Jan Lep�, CSc. 
    doc. Ing. Hana �antr��ková, CSc. 
    Ing. Milan �tech, Ph.D. 
    Mgr. Eva Uhlí�ová, Ph.D. 

�lenové AS - studenti:   Mgr. Tomá� Hauer 
    Mgr. Roman Kuchta 
    Mgr. Simona Poláková 
     Pavel �íha 

11.1.4. Organiza�ní struktura BF JU 

katedra botaniky:  vedoucí prof. RNDr. Karel Prach, CSc.  
katedra ekologie a hydrobiologie:  vedoucí doc. Ing. Hana �antr��ková, CSc. 
katedra genetiky:  vedoucí doc. RNDr. Milo� Ond�ej, DrSc. 
katedra fyziologie a anatomie rostlin:  vedoucí doc. Ing. Ji�í �antr��ek, CSc. 
katedra fyziologie �ivo�ich�:  vedoucí doc. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. 
katedra molekulární biologie:  vedoucí doc. RNDr. Julius Luke�, CSc. 
katedra obecné biologie:  vedoucí doc. RNDr. Franti�ek Weyda, CSc. 
katedra parazitologie:  vedoucí doc. RNDr. Václav Hyp�a, CSc. 
katedra zoologie:  vedoucí doc. RNDr. Old�ich Nedv�d, CSc. 
katedra matematiky, fyziky a chemie:  vedoucí prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. 
odd�lení jazyk�:  vedoucí Mgr. Petr Kos 
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11.1.5. Koncepce rozvoje 

 Biologická fakulta JU vznikla úsilím biologických pracovi�� jiho�eské základny Akademie v�d a její 
dal�í rozvoj je také s mate�skou Akademií v�d �R pevn� svázán. I nadále bude fakulta pot�ebovat v�decké 
pracovníky z AV coby kvalifikované u�itele a �kolitele student� ve v�ech stupních studia a fakulta bude 
mimo jiné slou�it jako vzd�lávací báze pro vyhledávání a výchovu mladých talent� pro biologické v�dy.
Rovnováhu v tomto symbiotickém vztahu bude nezbytné v následujícím období posunout k v�t�í
aktivit�/siln�j�í pozici fakulty. To je obsa�eno v programu rozvoje BF JU v p�í�tích 3 letech, který má za cíl 
vybudovat z �komplementární� instituce plnohodnotnou/�svrchovanou� fakultu s �ivotaschopným sborem 
pedagog�/badatel�. Znamená to v první �ad� zm�nit p�ístupy v personální politice fakulty, dokázat 
nabídnout a vytvo�it atraktivní pozice pro mladé lidi vracející se z dlouhodobých pobyt� v zahrani�í, a 
s klí�ovými/kmenovými pedagogy, kte�í p�edstavují vysoký standard kvality v�decké práce uzavírat 
dostate�n� d�stojné a dlouhodobé pracovní smlouvy. Na konci první etapy cesty za plnohodnotnou 
�svrchovanou� fakultou by m�la situace vypadat tak, �e �ídící/vedoucí pozice na fakult� (prod�kani,
vedoucí kateder, v�t�ina garant� studijních program�/obor�) budou obsazeny jednotkovými �fakultními� 
úvazky. Dobré výchozí podmínky byly proto vytvo�eny vnitrofakultním auditem pedagogických a 
badatelských výkon�, který umo�nil ve spojení s navazujícím výb�rovým �ízením nastavit/upravit velikosti 
�fakultních� úvazk� podle reálných výkon�. Získání výzkumného zám�ru následn� umo�nilo p�id�lit 
�len�m zám�rových tým� rovn�� �zám�rové� úvazky, co� vytvo�ilo fakult� pot�ebné pror�stové podmínky. 
Personálním základem rozvoje jednotlivých kateder budou vynikající studenti s akcentem na v�deckou 
invenci, pedagogické schopnosti a publika�ní produktivitu. Dal�í dimenzí rozvojového programu BF JU je 
výrazné metodické zkvalitn�ní/modernizace badatelské a vzd�lávací �innosti, které je obsa�eno ve 
formulaci �molekularizace� fakulty. Znamená to nap�ít úsilí k d�sledné implementaci technik a p�ístup�
molekulární biologie v profilových disciplínách (evolu�ní biologie a ekologie), které jsou na BF JU a 
v jiho�eských biologických ústavech AV �R rozvíjeny. A to je také moment, od kterého si fakulta slibuje, �e 
se stane rovnocenným partnerem pro mate�ská pracovi�t� Akademie v�d �R, resp. se k tomuto ký�enému 
stavu výrazn� p�iblí�í.  

Botanika

 Pokra�ovat v dosavadních hlavních sm�rech výzkumu: nové pohledy na fylogenezi sinic; 
taxonomie vybraných skupin mechorost� a cévnatých rostlin; popula�ní ekologie lu�ních a invazních druh�;
sukcese vegetace na �lov�kem naru�ených stanovi�tích a rekonstrukce prost�edí prav�kého a st�edov�kého
�lov�ka pomocí archeobotanických metod. Rozvoj a postupné za�le�ování metod molekulární biologie do 
v�t�iny zmín�ných tematických okruh� si vy�ádá pot�ebné laboratorní vybavení. Jeho podstatná �ást bude 
po�ízena z prost�edk� rozvojového projektu (spole�n� se ZF JU) na vybudování spole�né Laborato�e
popula�ní genetiky rostlin.

Ekologie a hydrobiologie 

 Zavedeny a dob�e rozpracovány jsou metody studia biologické aktivity a fyziologických vlastností 
spole�enstev vodních a p�dních organism�: fluorescen�ní hybridizace in situ (FISH) pro ur�ení struktury 
spole�enstev vodních bakterií;  metody p�irozeného výskytu stabilních izotop� pro sledování toku C 
v systému rostlina - p�da. Dal�í rozvoj metod molekulární biologie v aplikacích pro ur�ování struktury 
spole�enstev vodních a p�dních mikroorganism� a metod p�irozeného výskytu stabilních izotop� 15N a 18O
pro sledování transformace N v p�irozeném prost�edí bude pokra�ovat zejména z prost�edk� nového 
výzkumného zám�ru fakulty. 

Fyziologie a anatomie rostlin

 Perspektivu badatelského zam��ení v této oblasti p�edstavuje �environmentální fyziologie rostlin�. 
Jedná se o studium adapta�ních mechanism� umo��ujících rostlinám p�e�ít a být evolu�n� úsp��ný za 
prom�nlivých podmínek vn�j�ího prost�edí. Procesy, které budou studovány od molekulární a subbun��né 
úrovn� a� po porost a ekosystém, zahrnují r�zné aspekty hospoda�ení rostlin s vodou a uhlíkem (water and 
carbon relation); ke studovaným podmínkám prost�edí pat�í variabilní ozá�enost, teplota, slo�ení atmosféry 
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(frakce oxidu uhli�itého, vody, kyslíku i inertní slo�ky). Jsou dva hlavní �strategické� cíle, ke kterým 
sm��ujeme - bli��í poznání ekonomiky fotosyntetické fixace uhlíku (carbon gain economy); globální interakce 
mezi terestrickou vegetací a atmosférou. T�mto cíl�m jsou pod�ízeny nástroje výzkumu - gazometrie, 
frakcionace stabilních izotop� a m��ení izotopových tok�, vyu�ití ekonomických kategorií a matematické 
modelování, rekonstrukce 3D anatomie, fluorometrie, m��ení enzymových aktivit, distribuce a redistribuce 
�ivin v t�le, organogeneze, vytvá�ení nových fenotyp� zm�n�ným prost�edím a sledování zm�n v p�enosu
signálu a� po genovou expresi.  

Fyziologie �ivo�ich�

 Perspektivní zam��ení této tematické oblasti vychází z dosavadní tradice. Ta se soust�edí i nadále 
do t�ech oblastí - fyziologie hmyzu (vliv neurohormon� na mobilizaci energetických rezerv a stimulaci 
pohybové aktivity; úloha enzym� pro syntézu polyol� b�hem hmyzí diapauzy);  fyziologie �lov�ka (úloha 
neuropeptid� v teplotní homeostázi a role cytokin� uvol�ovaných z krevních mononukleárních bun�k);
fyziologie ryb (anaerobní metabolismus u karas�). Katedra fyziologie �ivo�ich� byla �áste�n� posílena 
personáln�, inovován byl p�edm�t �Environmentální fyziologie� a chystá se modernizace 
p�edm�tu �Fyziologie �ivo�ich��.

Genetika

 Rozvoj katedry genetiky se spat�uje p�edev�ím v získání nových perspektivních v�decko-
pedagogických pracovník� zejména z �ad absolvent� PGS vracejících se ze zahrani�ních stá�í a dále 
v postupném vybudování metodického a p�ístrojové zázemí v prostorách katedry. Prioritou katedry je 
zabezpe�ení a zkvalitn�ní výuky genetiky v rámci rozsahu daného akreditovanými studijními obory v�ech 
stup�� a zapojení v�t�ího po�tu student� bakalá�ského a magisterského stupn� do �e�ení výzkumných 
projekt� pracovník� katedry a získání v�t�ího po�tu student� PGS.

Molekulární a bun��ná biologie 

 Badatelské zam��ení v této oblasti bude zam��eno v souladu s výzkumným zám�rem fakulty a 
v návaznosti na úsp��nou tradici v této oblasti výzkumu na funk�ní genomiku modelových organism�.
T�mi jsou zejména octomilka, há�átko a africké trypanosomy. Moderními metodami vypínání gen� a jejich 
exprese budou studovány molekulové mechanismy diferencia�ních proces� u zmín�ných modelových 
organism� (transkrip�ní faktory, jaderní receptory, stresové faktory, faktory regulace cirkadiální rytm� na 
genové úrovni). Prioritou katedry z�stává výzkum s publika�ními výstupy ve vysoce presti�ních �asopisech 
a s výrazným mezinárodním ohlasem. T��i�t� výuky spo�ívá v individuální p�íprav� mimo�ádn� nadaných 
student�, p�edev�ím doktorand�, pro v�deckou dráhu a ve výuce p�edm�t� mimo jiných �Základy bun��né 
biologie� a nov� nabízeného p�edm�tu �Bioinformatika� (p�edná�ka/cvi�ení). Rozvoj katedry a oboru 
sm��uje ke zvy�ování kvality (nikoli kvantity) publikací a k vy��ím nárok�m na absolventy doktorského 
studia. Cílem je vytvo�ení presti�ní postgraduální �koly, která by se díky atraktivní nabídce témat, 
metodickému zázemí a zahrani�ním kontakt�m stala nejvyhledávan�j�í v zemi.

Biomedicína 

 Badatelský a pedagogický rozvoj tohoto sm�ru je koordinován katedrou obecné biologie a sm��uje 
do hrani�ních oblastí bezprost�edn� spolupracujících kateder/tematických oblastí fakulty - léka�ská
parazitologie, virologie a imunologie, vývojová biologie a fyziologie �ivo�ich�, cytogenetika. Dal�í rozvoj 
tohoto velmi perspektivního a u student� oblíbeného programu velmi závisí na t�sné spolupráci s pracovi�ti 
Akademie v�d �R a laboratorního komplementu Nemocnice �eské Bud�jovice. P�edpokladem dal�ího 
rozvoje této oblasti na fakult� je personální posílení katedry obecné biologie. Ku prosp�chu dal�ího rozvoje 
biomedicíny na BF JU bude mnohem t�sn�j�í a lépe formalizované napojení na Nemocnici �eské 
Bud�jovice (laborato�e komplementu). Ukazuje se, �e program biomedicíny na BF JU není pouze jednou 
z nabídek atraktivních profesních studijních obor�, ale také ka�doro�n� zdrojem velmi kvalitních 
studentek/student� s jasnou motivací svého pracovního/badatelského zam��ení.  
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Parazitologie

 Katedra parazitologie je z hlediska výzkumné i pedagogické �innosti úzce propojena s pracovi�t�m
Parazitologického ústavu AV �R. Z hlediska budoucí perspektivy katedry a oboru pova�ujeme za zásadní 
dv� paralelní tendence. Jednou z nich je dal�í udr�ování t�sných kontakt� s mate�ským ústavem Akademie,  
a tím i vyu�ití technického zázemí a zejména zku�eností pracovník� AV �R jako �kolitel� diplomových 
prací. Druhou tendencí je získání mladých perspektivních absolvent� oboru parazitologie jako kmenových 
pracovník� katedry, na které bude mo�no postupn� p�enést klí�ové pedagogické aktivity.  

Zoologie

 Zoologie p�edstavuje jeden z pilí�� fakulty, spolupráce s pracovi�ti Akademie v�d (Entomologický 
ústav, Ústav biologie obratlovc�, Ústav �ivo�i�né fyziologie a genetiky) je mnohem voln�j�í. Zam��ení 
katedry a oboru bude pokra�ovat v dal�ím rozvoji výzkumu a výchovy mladých badatel� v oblasti chování 
zví�at v�etn� fyziologických aspekt�, historického vývoje obratlovc� i bezobratlých, zoogeografie v�etn�
ekologie hmyzu (herbivorní hmyz v tropech) a zavád�ní metod molekulární biologie do evolu�n�
ekologického studia �ivo�ich�.

11.1.6. V�decká a výzkumná �innost

Botanika

 Shrnutí poznatk� o vztahu diversity a ekologických funkcí spole�enstev (J. Lep�); dolo�ení 
ur�ujícího vlivu klimatu a pH substrátu na pr�b�h sukcese (K. Prach a kol.); rozpoznání nových taxon� r. 
Agrostis ve st�ední Evrop� (M. �tech). 

Ekologie a hydrobiologie 

 Vliv lidské �innosti na transformaci C  a N v lu�ních p�dách
� UHLÍ�OVÁ E., �IMEK M., �ANTR��KOVÁ H. 2005. Microbial transformation of organic matter 

in soils of montane grasslands under different management. Applied Soil Ecology 28, 225-235. 

 Vliv acidifikace na transformaci �ivin v p�dách horských smr�in v povodí �umavských jezer. 
� �ANTR��KOVÁ, H., VRBA, J., PICEK, T., KOPÁ�EK, J. (2004): Soil biochemical activity and P 

transformations and losses from acidified forest soils. Soil Biol. Biochem. 36: 1569�1576. 

 Sledování zm�n v produkci extracelulárních enzym� v acidifikovaných �umavských jezerech. 
� VRBA, J., CALLIERI, C., BITTL, T., �IMEK, K., BERTONI, R., FILANDR, P., HARTMAN, P.,

HEJZLAR, J., MACEK, M. (2004): Are bacteria major producers of extracellular glycolytic 
enzymes in aquatic environments? Internat. Rev. Hydrobiol. 89: 102�117. 

Studium preda�ního tlaku a dostupnosti �ivin na taxonomické slo�ení spole�enstev bakterií a 
prvok�.
� �IMEK, K., HOR�ÁK, K., JEZBERA, J., MA�ÍN, M., NEDOMA, J., GASOL, J. M. SCHAUER. M.

Influence of top-down and bottom-up manipulations on the R-BT065 subcluster of �-
proteobacteria, an abundant group in bacterioplankton of a freshwater reservoir. Appl. 
Environ. Microbiol. (accepted). 
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Fyziologie a anatomie rostlin 

 Studium mechanism� reakce rostliny na vzdu�nou vlhkost 
� �ANTR��EK J., �IMÁ�OVÁ E., KARBULKOVÁ J., �IMKOVÁ M., SCHREIBER L.: A new technique 

for measurement water permeability of stomatous cuticular membranes isolated from Hedera 
helix leaves. Journal of Experimental Botany 55: 1411-1422,  2004. 

 Zm�ny v organogenezy listové epidermis (Co ur�uje osud poko�kových bun�k?)
� J. TOM�Í�KOVÁ, J. �ANTR��EK: Does the inert gas component of atmosphere affects 

development of stomata? Xth Days of Plant Physiology, Book of Abstracts, pp. 126, Bratislava 
2004.

 Izotopová pam�� kutikulární membrány � indikátor anatomické limitace rychlosti fotosyntézy. 
� J. �ETLÍK, J. �ANTR��EK: Gradient of CO2 across hypostomatous leaf estimated from �13C of 

the leaf cuticular waxes. Proceedings of the JESIUM Meeting pp. 85, Vienna 2004. 

Fyziologie �ivo�ich�

� SOCHA R., �ULA J., KODRÍK D. (2004) Wing morph-related differences in developmental 
pattern of accessory gland proteins in adult males of Pyrrhocoris apterus (L.) and their 
endocrine control. J. Insect Physiol. 50, 893-901. 

� BEGUM M., BREUER M., KODRÍK D., RAHMAN M.M., DE LOOF A. (2004) The NMDA 
receptor antagonist MK-801 inhibits vitellogenesis in the flesh fly Neobellieria bullata and in 
the desert locust Schistocerca gregaria. J. Insect Physiol. 50, 927-934. 

Genetika

 V oblasti transgenoze rostlin je výzkum je zam��en p�edev�ím na vyu�ití transgenoze, genových 
manipulací a molekulárních marker� k vývoji nových odr�d zem�d�lských plodin a k produkci výchozího 
�lechtitelského materiálu okrasných rostlin a d�evin, dále na vyu�ití transgenních rostlin k produkci vakcín 
proti virovým onemocn�ním �lov�ka. Dal�í výzkumný sm�r se zabývá funk�ní genomikou chmele, zejména 
geny podílejícími se na produkci látek d�le�itých p�i výrob� piva. V oblasti rostlinné virologie je výzkum 
zam��en na molekulární charakterizaci geonomu rostlinných patogen� a molekulární metody jejich 
identifikace. Výzkum v oblasti molekulární cytogenetiky hmyzu se zabývá strukturn� funk�ní organizací 
genomu a v sou�asné dob� zejména evolucí a molekulární diferenciací pohlavních chromosom� motýl�.

� SCHUBERT J., MATOU�EK J., MATTERN D. Pathogen-derived resistance in potato to Potato 
virus Y: aspects of stability and biosafety under field conditions. Virus Research, 100, [-] 41-50 
(2004). Grant: GA �R(CZ) GA522/00/0227 [Impact factor: 1.568(99) 1.561(00) 1.806(01) 
1,597(02) 1.719(03) ]

� VLASÁK J., �MAHEL M., B�ÍZA J., PAVINGEROVÁ D., POKORNÁ D. Fusion protein for 
vaccination against human papillomavirus and its production. UMBR AV �R 2004. - 1 s.  

� FRYDRYCHOVÁ R., GROSSMANN P., TRUBA� P., VÍTKOVÁ M., MAREC F. (2004) Phylogenetic 
distribution of TTAGG telomeric repeats in insects. Genome 47, 163-178. 

� EMELIANOV I., MAREC F., MALLET J. (2004) Genomic evidence for divergence with gene flow 
in host races of the larch budmoth. Proc. R. Soc. Lond. B 271, 97-105. 

Molekulární a bun��ná biologie 

 Cílem výzkumu v oblastech molekulární, bun��né a vývojové biologie je p�iná�et kauzální d�kazy, 
nikoli popisné údaje, o úloze gen� a protein� v biologických procesech se zam��ením na modelové 
organismy (nap�. drosofila, há�átko, trypanosoma).  
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� AVLIAKULOV N.K., LUKE� J., RAY, D.S.: Mitochondril histone-like DNA-binding proteins are 
essential for normal cell growth and mitochondrial function in Crithidia fasciculata. Eucaryotic 
Cell: 3: 518-526, 2004. 

� ZEINER G.M., FOLDÝNOVÁ S., STURM N.R., LUKE� J., CAMPBELL D.A.: SmD1 is required for 
spiced leader RNA biogenesis. Eukaryotic cell 3: 241-244, 2004. 

� ZEMANOVÁ E., JIRK� M., MAURICIO I.L., MILES M.A., LUKES J.: Genetic polymorphism 
within the Leishmania donovani complex: correlation with geographic origin. American Journal 
of Tropical mmedcine and Hygiene 70: 613-617, 2004. 

� ZAVODSKA R., SEHADOVA H., SAUMAN I., SEHNAL F. (2004) Light-dependent PER-like 
proteins in the cephalic ganglia of an apterygote and a pterygote insect species. Histochem. Cell 
Biol. (in press). 

� GAZIOVA I, BONNETTE PC, HENRICH VC, JINDRA M (2004) Cell-autonomous roles of the 
ecdysoneless gene in Drosophila development and oogenesis. Development 131, 2715-2725. 

� DOLEZELOVA E., ZUROVEC M., DOLEZAL T., SIMEK P., BRYANT P.J. (2005): Emerging Role 
of Adenosine Deaminases and Extracellular Adenosine in Isects, Insect Biochem Molec Biol 
(p�ijato � prosinec 2004). 

Biomedicína 

 Badatelsky profilovou oblastí biomedicíny na BF JU je léka�ská parazitologie �i oblast infek�ních 
nákaz p�ená�ených �lenovci.  

� PECHOVÁ J., KOPECKÝ J., SALÁT J. 2004: Effect of tick salivary gland extract on the cytokine 
production by mouse epidermal cells. Folia Parasitologica 51: 367�372. 

� SALÁT J., SAK B., LE T., KOPECKÝ J. 2004: Susceptibility of IFN-� or IL-12 knock-out and 
SCID mice to infection with two microsporidian species, Encephalitozoon cuniculi and E. 
intestinalis. Folia Parasitologica 51: 275�282.

Parazitologie

 V souvislosti s pedagogickými pot�ebami je na kated�e parazitologie provád�n výzkum pokrývající 
pom�rn� �irokou �kálu parazitologické problematiky, od terénních ekologických studií, p�es léka�skou 
parazitologii a� po moderní aplikace metod molekulární biologie v parazitologii.

� DYKOVÁ I., LOM J. 2004: Advances in the knowledge of amphizoic amoebae infecting fish. 
Folia Parasitol. 51: 81-97. 

� DYKOVÁ I., PECKOVÁ H., FIALA I., DVO�ÁKOVÁ H.: Filamoeba sinensis sp. n., a second 
species of the genus Filamoeba Page, 1967, isolated from gills of Carassius gibelio (Bloch, 
1782). Acta Protozool. (Po korektu�e, vyjde 2005). 

� FIALA I., DYKOVÁ I. 2004: The phylogeny of marine and freshwater species of the genus 
Chloromyxum Mingazzini, 1810 (Myxosporea: Bivalvulida) based on small subunit ribosomal 
RNA gene sequences. Folia Parasitol. 51: 211-214.

� GRUBHOFFER L., RUDENKO N., KOVÁ� V.: Tick lectins: structural and functional 
properties.Parasitology 129 (suppl.): S113 � S126, 2004

� PODLIPAEV S.A., VOTÝPKA J., JIRK� M., SVOBODOVÁ M., LUKE� J.: Herpetomonas ztiplika n. 
sp. (Kinetoplastida: Trypanosomatidae): a parasite of the blood-sucking biting midge Culicoides 
kibunensis Tokunga 1937 (Diptera: Ceratopogonidae). Journal of Parasitology 90: 342-347, 
2004.

� HAJDU�EK O., DITRICH O., �LAPETA  J. 2004: Molecular identification of Cryptosporidium 
spp. in animal and human hosts from the Czech Republic. Veterinary Parasitology 122: 183�
192.
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� �KE�ÍKOVÁ A., HYP�A V., SCHOLZ T. 2004: A paraphyly of the genus Bothriocephalus 
Rudolphi, 1808 (Cestoda: Pseudophyllidea) inferred from internal transcribed spacer�2 and 18S 
ribosomal DNA sequences. Journal of Parasitology 90: 612�617. 

Zoologie

 Fylogeneze �ivo�ich�: fylogeneze sociálního parazitizmu mravenc� (Janda et al., Molecular 
Phylogenetics and Evolution); fylogeneze myrmekofilie a parazitizmu modrásk� (Pech et al., Cladistics); 
fylogeneze psovitých �elem (Zrzavý a �í�ánková, Zoologica Scripta). 

 Tropická ekologie: druhová rozmanitost herbivorního hmyzu v ní�inném tropickém pralese 
(Novotný et al., Conservation Biology; Ekology Letters). 

 Mo�ská zoologie: nález kmenu Cycliophora v Jaderském mo�i (Nedv�d, Marine Ecology Progress 
Series).

� FRIC Z., KONVI�KA M. & ZRZAVÝ J.: Red & black or black & white? Phylogeny of the 
Araschnia butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae) and evolution of seasonal polyphenism J 
Evol Biol 17 265-278, 2004. 

� JANDA M., FOLKOVÁ D. & ZRZAVÝ J.: Phylogeny of Lasius ants based on mitochondrial DNA 
and morphology, and the evolution of social parasitism in the Lasiini (Hymenoptera: 
Formicidae) Mol Phylogen Evol 33 595-614, 2004. 

� NEDV�D O. 2004: Occurrence of the phylum Cycliophora in the Mediterranean, 
Mar.Ecol.Prog.Ser., 297-299

� ZRZAVÝ J. & �I�ÁNKOVÁ V.: Phylogeny of Recent Canidae (Mammalia, Carnivora): relative 
reliability and utility of the morphological and molecular datasets. Zool Scr 33 311-333, 2004. 

Teoretická ekologie 

 Profilovým zam��ením katedry matematiky, fyziky a chemie jsou vybrané tematické oblasti 
teoretické ekologie se zam��ením na matematické modelování �ivotních strategií organism� se zvlá�tním 
d�razem na m�ice a jejich predátory a terestrické orchideje.  

� HALKETT F., HARRINGTON R., HULLE M., KINDLMANN P., MENU F., RISPE C. &
PLANTEGENEST M. (2004): Dynamics of production of sexual forms in aphids: theoretical and 
experimental evidence for adaptive �coin-flipping� plasticity. Amer. Naturalist 163:  E112�
E125.

� WOTAVOVÁ K., BALOUNOVÁ Z. & KINDLMANN P. (2004):  Factors affecting persistence of 
terrestrial orchids in wet meadows and implications for their conservation in a changing 
agricultural landscape. Biol. Conserv.  118: 271-279. 

� KINDLMANN P., AVIRON S., BUREL F. & OUIN A. (2004): Can assumption of a non-random 
search and consideration of actual landscape mosaic improve our prediction of butterfly fluxes 
between resource patches? Ecol. Ent. 29: 447�456.   

� JERSÁKOVÁ J. & KINDLMANN P. (2004): Reproductive success and gender variation in 
nectarless vs. rewarding orchids. Int. J. Plant Sci. 165: 779-785. 

� DOSTÁLKOVÁ I. & KINDLMANN P. (2004): Evolutionarily stable strategies for random 
processes. Theor. Pop. Biol., 65: 205-210. 

� KINDLMANN, P. & STADLER B. (2004): Linking aphid abundance and throughfall chemistry in 
a spruce forest. Ecol. Modelling, 176: 381�388. 

� KINDLMANN P., ARDITI R. & DIXON A.F.G. (2004): A simple aphid population model. In: 
Aphids in a new millenium [J.-C. Simon, C.-A. Dedryver, C. Rispe & M. Hulle, eds.]. INRA 
Editions, INRA, Paris, pp. 325-330. 

� KINDLMANN P. & DIXON A.F.G. (2004): Past and future models of predator-prey population 
dynamics: the importance of generation time ratio. In: Ecology of Aphidophaga: Biology, 
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Ecology and Behaviour of Aphidophagous Insects [A.O. Soares, M.A. Ventura,V. Garcia & J.-
L. Hemptinne, eds.]. ARQUIPÉLAGO - Life and Marine Sciences. Bulletin of the University 
of the Azores, Ponta Delgada, Azores, Portugal,  pp. 65-71. 

11.1.7. Zahrani�ní spolupráce 

Botanika

 Spole�né publikace a vým�na student� zejména s následujícími institucemi: University of 
Groningen, Nizozemí; Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Vácrátot; 
University of Zürich in Switzerland; Institute of Freshwater Ecology, England; Federal Universidad in São 
Carlos, Brasil

Ekologie a hydrobilogie 

� TU Mnichov, N�mecko � prof. Hans Schnyder, spole�ný kurz pro studenty �Stable isotopes in 
plant physiology and ekology�; spole�né experimenty zam��ené na  studium toku C z rostliny 
do p�dy s vyu�itím metod p�irozeného výskytu stabilních izotop�.

� Max Planck Institute of Biogeochemistry, Jena � projekt EU TCOS Siberia � studium 
transformace C v p�dách sibi�ských ekosystém�. Byl prokázán  významný vliv textury na 
sequestraci C v p�d�.

� Ústav ekologie lesa, Krasnojarsk � INTAS projekt pro �kolení v oboru p�dní mikrobiologie; 
studium slo�ení mikrobních spole�enstev v pís�itých p�dách st�ední Sibi�e.

� Spole�né hydrobiologické projekty s partnery v �ecku (Dr. U. Christaki) a �pan�lsku (Dr. J. 
Gasole). 

� ILTER 2004 Coordinating Committee, July 7-9, 2004, Manaus, Amazonas, Brazil � 
prezentován �eský návrh koncepce spolupráce na LTER lokalitách zahrnujících vodní 
ekosystémy. 

� Biocenter Viikki Helsinki University, Department of Applied Chemistry and Microbiology 
(molekulární taxonomie pikoplanktonních sinic). 

Fyziologie a anatomie rostlin 

 Austrálie (ANU Canberra); Israel (Weizmann Institute of Science, Rehovot); N�mecko (Ústav Maxe 
Plancka, Jena); Anglii (University of Cambridge). Pozvání do sít� evropských laborato�í NETCARB a p�íprava  
nového projektu ACCWACARB v rámci programu �Marie Curie Training and Research Network�; 
Technické university v Mnichov� a Ústavem biogeochemie Maxe Plancka v Jén� (viz KEH); katedra stála u 
zrodu programu MIBA (Moisture Isotopes in Biosphere and Atmosphere) organizovaného Mezinárodní 
agenturou pro atomovou energii ve Vídni. Jde o celosv�tovou monitorovací sí� pro sledování frakcionace 
t��kých stabilních izotop� vody. 

Fyziologie �ivo�ich�

 Zahrani�ní spolupráce se rozvíjela p�edev�ím v oblasti hmyzí endokrinologie: pokra�ovala 
spolupráce s Univerzitou v Bayreuthu (N�mecko, 1 publikace) a byla navázána spolupráce s Univerzitou 
v Poznani (Polsko), v rámci které byla realizována p�lro�ní stá� doktoranda (Oskar Wasielewski) v �eských 
Bud�joviccích.

Genetika

 V oblasti molekulární cytogenetiky hmyzu se výzkumné projekty opírají  o dlouholetou, publika�n�
úsp��nou spolupráci s �Medical Univ., Lübeck�, SRN (c/o W. Traut) a �Hokkaido Univ., Sapporo�, 
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Japonsko (c/o K. Sahara), nov�ji té� s �Univ. Modena�, Itálie (c/o M. Mandrioli). S podporou AV �R byla 
nov� uzav�ena dvoustranná dohoda o vým�nných stá�ích pracovník� a student� PGS s �Univ. Buenos 
Aires�, Argentina (c/o A.G. Papeschi) a s podporou Mezinárodní atomové agentury (IAEA, Víde�) byla 
zahájena spolupráce s �Yakima Agricultural Research Laboratory�, Wapato, WA, USA.

Molekulární a bun��ná biologie 

 Fungující zahrani�ní spolupráce vzniklé z pot�eby partner� jsou oporou v�ech projekt� �e�ených na 
kated�e. Jejich ú�elnost dokládají publika�ní výstupy. Nejvýznamn�j�í partne�i jsou na univerzitách v USA 
(nap�. UCLA, UCSF, UC Irvine, UW Seattle, Harvard, Johns Hopkins University, atd.), národních ústavech 
v Japonsku (nap�. RIKEN, NIG) a v Evrop� (nap�. Max Planck Institute, Leicester University, University 
of Padova, J. Keppler University, LSTMH).  

Parazitologie

 Velký po�et zahrani�ních partner�, se kterými �lenové katedry pracují na spole�ných projektech a 
vym��ují si studenty, za v�echny uvádíme n�kolik p�íklad�: University of Arizona (program BRAVO! - 
Biomedical research Abroad: Vistas Open!); University of Glasgow; Karl de Grote Hoogeschool Antverpy; 
výzkumné laborato�e fy Baxter Vaccine AG, Orth, Rakousko, NRC-Institute for Biological Sciences, 
Ottawa, Kanada; Muhlenberg College, Allentown, PA, USA; Florida International University, Miami, USA.  

Zoologie

 Malawi: Museums of Malawi, Izrael: University of Haifa, N�mecko: University of Duisburg Essen, 
USA: University of Minnesota, Natural History Museum, Academy of Sciences, Philadephia, Texas A&M 
University, Kanada: Carletom University, Ottava, Panama: Smithsonian Tropical Research Institute, 
Spojené království: University of Sussex, Papua New Guinea: University of Papua New Guinea, University 
of Technology, Ukrajina: Zoologický ústav a muzeum, Lvov. Evropské spole�enství: BF pat�í v rámci 
projektu Evropského spole�enství Fauna Europaea-NAS (�. EVR1-CT-1999-20001) ke konzorciu 
pracovi�� v �eské republice, které projekt zaji��ují.

Teoretická ekologie 

� Prof. R. Arditi, Institut National Agronomique Paris-Grignon, Ecologie des Populations et 
Communautés,  Paris, France, mathematical modelling, predator-prey systéme. 

� Dr. F. Burel, Université Rennes I, UMR 6553 Ecobio, Rennes, France, metapopulation 
dynamics, landscape connectivity. 

� Prof. A. F. G. Dixon, School of Biological Sciences, University of East Anglia,  Norwich, 
United Kingdom, aphid ecology, ecology of aphid predators. 

� Dr. M. Hullé, Institut National de la Recherche Agronomique, Rennes, France aphid 
population dynamics, suction trap data. 

� Dr. M. Plantegenest, École nationale supérieure agronomique de Rennes, Rennes, France    
aphid ecology, migration strategies, cereal aphids.     

� Prof. R. Primack, Biology Department, Boston University, Boston, USA, conservation biology.   
� Dr. B. Stadler, Bayreuther Institut für Terrestrische Ökosystemforschung, Bayreuth, Germany    

aphid-ant interactions.    
� Dr. J. H. Willems, Department of Plant Ecology and Evolutionary  Biology, Utrecht 

University, Utrecht, The Netherlands, ecology, life histories, demography and population 
dynamics of terrestrrial orchids. 

� Prof. H. Yasuda, Faculty of Agriculture, Yamagata University, Tsuruoka, Yamagata, Japan, 
intraguild predation, aphid predators. 
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11.1.8. Hlavní úkoly pro rok 2005 

 V�echna plánovaná opat�ení sledují jeden cíl - nedopustit, aby fakulta ve svém vývoji ustrnula, 
naopak navodit její progresivní rozvoj k respektované �kole výzkumného typu. Je t�eba zvý�it publika�ní 
aktivitu mlad�ích koleg� a doktorand�, správn� motivovat mladé kolegy k této �innosti v�etn� konference 
Studentské grantové agentury (SGA) a oce�ování nejlep�ích studentských projekt� a publikací. Poprvé bude 
BF JU konat v�deckou konferenci doktorand� BF JU s ocen�ním nejlep�ích doktorských projekt� a 
publikací. Je �ádoucí dal�í rozvoj tematického spektra badatelských projekt� v návaznosti na výzkumný 
zám�r fakulty, jako� i technické infrastruktury laboratorního a dal�ího experimentálního vybavení, 
vybudování Laborato�e popula�ní genetiky rostlin; nového základního praktika biochemie a molekulární 
biologie; roz�í�ení laborato�í se zam��ením na aplikace technik molekulární biologie v zoologii, ekologii a 
botanice; dal�í rozvoj moderního sm�ru �Molekulární ekologie� jak z hlediska badatelského, tak i p�ípravy 
nového navazujícího magisterského oboru. Po�ádání letní �koly 2005: �Budweiser Summer Studies� pro 
studenty univerzit státu Georgia, USA; Letní �kola molekulární vektorové biologie a parazitologie; Letní 
�kola terénní zoologie. V badatelských projektech budou katedry pokra�ovat v jednotlivých projektech a 
v souladu s jejich zapojením do výzkumného zám�ru fakulty.  

 Zam��it se na zvý�ení kvality publikací (molekulární biologie � publikace s IF p�es 10); vychovat 
dal�í vynikající absolventy Ph.D. studia. Za�ít napl�ovat vizi �molekularizace fakulty� i z hlediska lidských 
zdroj�, vypsat výb�rová �ízení na mladé a perspektivní odborníky v oblasti molekulární biologie, genetiky a 
fyziologie �ivo�ich�, zam��it se na získání v zahrani�í p�sobících mladých v�deckých pracovník� (post-
dok�), v rozpo�tu fakulty byly vy�len�ny �start-up� prost�edky na podporu práv� t�chto posil. K napln�ní 
tohoto cíle se po�ítá s organiza�ními zm�nami v laborato�ích fakultní budovy B. V�echna tato pror�stová
opat�ení jsou nezbytná k dal�ímu progresivnímu rozvoji fakulty jako výzkumné instituce.  

 Na kated�e genetiky zapojit do �e�ení výzkumných projekt� pracovník� katedry více student� v�ech 
stup�� studia. Doplnit katedru po odchodu bývalého vedoucího katedry, doc. M. Ond�eje, do d�chodu o 
nového perspektivního samostatného v�deckého pracovníka. Zabezpe�it výuku kurz�, do roku 2004 
p�edná�ených doc. M. Ond�ejem, p�ípadn� restrukturalizovat nabídku kurz� garantovaných katedrou.  

 V oblasti biomedicíny vy�e�it dlouhop�etrvávající problém neuspokojivého zaji�t�ní p�edná�ejících
v léka�ských oborech. Pokusit se vyjednat kvalitativn� vy��í formu spolupráce s Nemocnicí �eské 
Bud�jovice, a.s.

 Rok 2005 je prvním v novém období, kdy vedení BF JU vyhlásilo dva programy, které spolu úzce 
souvisí. První z nich lze charakterizovat za �svrchovanou fakultu�, která se bude nadále ztoto��ovat 
z mate�skými ústavy Akademie v�d �R  jiho�eské akademické základny, bude v�ak pro n� rovnocenným 
partnerem, nap�. tím, �e bude provozovat spole�nou servisní Laborato� sekvena�ních metod, nebo tím, �e 
vytvo�í plnohodnotný �start� fakulty (úvazky 1.0) alespo� pokud jde o klí�ové pracovníky fakulty v�etn�
vedoucích kateder.

 Expedi�ní �innost v roce 2005: Expedice do Mongolska, Ghany, Indonézie, na Altaj v Rusku. 
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11.2. Pedagogická fakulta JU (PF JU) 

Adresa:   Jeronýmova 10, 371 15 �eské Bud�jovice 

11.2.1. Vedení PF JU 

D�kan:   prof. RNDr. Miroslav Papá�ek, CSc. 

Prod�kani:
Prod�kan pro studium:  PaedDr. Jan Holec 

Prod�kanka pro u�itelství  
a celo�ivotní vzd�lávání:  doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (do 14. 11. 2004) 
   PhDr. Alena Ho�pesová, Ph.D. (od 15. 11. 2004) 

Prod�kan pro v�du:  prof. PhDr. Dalibor Ture�ek, CSc. (do 31. 10. 2004) 
   doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (od 15. 11. 2004) 

Prod�kan pro zahrani�ní vztahy 
a rozvojové programy:  doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. 

Tajemnice:   Ing. Ivana �í�ková

11.2.2. V�decká rada PF JU 

Interní �lenové:
doc. Dr. phil. Hildegard Boková  vedoucí katedry germanistiky PF JU 
PaedDr. Jan Holec  katedra hudební výchovy PF JU, prod�kan PF JU 
doc. PaedDr. Milada Krej�í, CSc.  katedra t�lesné výchovy a sportu PF JU 
doc. RNDr. Jan Kube�, CSc.  vedoucí katedry geografie PF JU 
prof. RNDr. Miroslav Papá�ek, CSc.  katedra biologie PF JU, d�kan PF JU 
prof. PaedDr. Vladimír Papou�ek, CSc.  vedoucí katedry bohemistiky PF JU, prorektor JU 
doc. RNDr. Pavel Pech, CSc.  vedoucí katedry matematiky PF JU 
doc. PhDr. Jitka Radimská, Dr. vedoucí katedry romanistiky PF JU 
doc. RNDr. Vojt�ch Stach, CSc.  vedoucí katedry fyziky PF JU 
doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  vedoucí katedry pedagogiky a psychologie PF JU, 
   prod�kanka PF JU 
doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.  katedra matematiky PF JU, prod�kan PF JU 
prof. PhDr. Dalibor Ture�ek, CSc.  katedra bohemistiky PF JU 
doc. PaedDr. Matou� Vondrák, CSc.  vedoucí katedry výtvarné výchovy PF JU 

Externí �lenové:
prof. RNDr. Jan �ipera, CSc.  katedra u�itelství a didaktiky chemie P�F UK, Praha 
doc. PaedDr. Ji�í Holubec, Ph.D.  katedra hudební výchovy UJEP, Ústí nad Labem 
Ing. Ji�í Jelínek, CSc.  prod�kan FM V�E, Praha 
doc. PhDr. Josef Krob, CSc.  katedra filozofie FF MU, Brno 
doc. PhDr. Ji�í Pelán  vedoucí odd�lení italianistiky ÚRS FF UK, Praha 
doc. PhDr. Ev�en �ehulka, CSc.  vedoucí katedry psychologie PedF MU, Brno 
doc. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.  vedoucí katedry primární pedagogiky PedF UK, Praha 
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.  katedra elektroniky a vakuové fyziky MFF UK, Praha 
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11.2.3. Akademický senát PF JU 

P�edsedkyn�:   RNDr. Helena Binderová 

Místop�edsedkyn� komory
akademických pracovník�: PhDr. Helena Pavli�íková, CSc. 

Místop�edseda studentské komory:  Michal Rohá�ek

�lenové AS � akademi�tí pracovníci:  doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. 
    Mgr. Roman Ha�ek 
    RNDr. Helena Binterová 
    doc. PhDr. Alena Jaklová, CSc. 
    doc. PaedDr. Milada Krej�í, CSc. 
    Mgr. Salim Murad 
    PhDr. Helena Pavli�íková, CSc. 
    PaedDr. Petr Pexa 
    Ing. Michal �erý 
    prof. PaedDr. Gabriel �vejda, CSc. 
    Mgr. Zden�k Tom�í�ek
    prof. PhDr. Dalibor Ture�ek, CSc. 
    Mgr. Michal Van�ura, Ph.D. 
    PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 

�lenové AS - studenti:  Mgr. Veronika Faktorová 
    Jan Hamerník 
    Petr Havlín 
    Marko Jandri�
    Albín O�kay
    Lucie Pohanová 
    Michal Rohá�ek

11.2.4. Organiza�ní struktura PF JU 

katedra anglistiky:  vedoucí Mgr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. 
katedra biologie:  vedoucí Mgr. Rostislav �erný, CSc. 
katedra bohemistiky:  vedoucí prof. PaedDr. Vladimír Papou�ek, CSc. 
katedra fyziky:  vedoucí doc. RNDr. Vojt�ch Stach, CSc. 
    (od 1. 10. 2004 zastupuje PaedDr. Ji�í Tesa�, Ph.D.) 
katedra geografie:  vedoucí doc. RNDr. Jan Kube�, CSc. 
katedra germanistiky:  vedoucí doc. Dr. phil. Hildegard Boková 
katedra hudební výchovy:  vedoucí doc. Franti�ek Hude�ek, CSc. 
katedra informatiky:  vedoucí doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. 
    (do 30. 9. 2004 RNDr. Jaroslav Icha)  
katedra matematiky:  vedoucí doc. RNDr. Pavel Pech, CSc. 
katedra pedagogiky a psychologie:  vedoucí doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 
katedra romanistiky:  vedoucí doc. PhDr. Jitka Radimská, Dr. 
odd�lení ruského jazyka a literatury:  vedoucí PaedDr. Zde�ka Matyu�ová, Ph.D. 
katedra spole�enských v�d:  pov��ený vedením PhDr. Pavel Hejtman, CSc. 
katedra t�lesné výchovy a sportu:  vedoucí PaedDr. Emil �epka, CSc. 
katedra výtvarné výchovy:  vedoucí doc. PaedDr. Matou� Vondrák, CSc. 
ateliér arteterapie:  vedoucí doc. PhDr. Pavel Kalina, CSc. 



87

11.2.5. Koncepce rozvoje 

 Dlouhodobým hlavním cílem a programem Pedagogické fakulty JU je p�íprava u�itel� a dal�ích 
odborník� v oblasti vzd�lávání v kontextu evropské dimenze a celo�ivotní vzd�lávání u�itel�. Souvisejícím 
programem je rozvoj takových neu�itelských bakalá�ských obor�, jejich� konstituování je: 

a) odrazem spole�enského zájmu,
b) fakulta je pro jejich p�stování v rámci JU predisponována,  
c) pro n�� má fakulta kvalifika�ní zázemí a zp�tnovazebn� umo��ují toto zázemí stabilizovat i 

rozvíjet pro u�itelská studia a studia v oblasti výchovy a vzd�lávání.

Strategie realizace této programové koncepce na nejbli��í období zahrnuje zejména:  
a) strukturaci u�itelského studia a v�t�í otev�enost program� pro participaci dal�ích sou�ástí JU,
b) recipro�n� participaci na studijních programech jiných sou�ástí JU,
c) budování organiza�ní i obsahové struktury celo�ivotního vzd�lávání u�itel� (jako certifikátové 

programy i vzhledem k jejich inova�nímu studiu a �kariérnímu �ádu�) a posilování zázemí pro 
distan�ní a kombinované studium obecn�,

d) p�ípravu a p�edlo�ení akredita�ních �ádostí o Ph.D. studia (v první fázi � teorie vyu�ování 
matematice) ve spolupráci konsorcia fakult p�ipravujících u�itele, pop�. s AV �R; zvý�enou 
pozornost rozvoji v�decké a dal�í tv�r�í práce v oblasti teorie a praxe vzd�lávání a posilování 
kvalifika�ní struktury i v této oblasti. 

11.2.6. V�decká a výzkumná �innost

 V�da a výzkum je na Pedagogické fakult� JU zam��en na problematiku tvo�ící specifickou sou�ást 
u�itelské p�ípravy, tedy na pedagogiku, psychologii a speciální oborové didaktiky a dále v návaznosti na 
jednotlivé p�stované odborné disciplíny.  

 Klí�ovými v�deckými obory jsou v humanitních oborech �eská literární historie, pedagogická 
psychologie, v p�írodov�dné oblasti fyzika, biologie a didaktika matematiky � v t�chto oborech byly na 
fakult� �e�eny výzkumné zám�ry, které byly v roce 2004 dokon�eny:

� MSM 124100001 �Biodiverzita a spole�enstva vod�,  
� MSM 124100002 �Emo�ní determinanty u�ení a vyu�ování�,  
� MSM 124100003 �Nadnárodní kontexty národní kultury�,  
� MSM 124100004 �Studium nízkoteplotního plazmatu sondovými a optickými metodami�,  
� MSM 124100006 �Odraz sou�asného vývoje technických disciplín v p�íprav� u�itel�

matematiky�.  

 Jejich významnými výstupy bylo publikování n�kolika monografií, organizování dvou 
mezinárodních konferencí. V roce 2004 fakulta získala jeden nový výzkumný zám�r pro období 2005 -
 2009: MSM6007665803 �D�jiny nov�j�í �eské literatury v nadnárodních kontextech�. 

 V roce 2004 se na fakult� významn� rozvíjely i dal�í v�decké obory. Dále se profilovala romanistika, 
germanistická medievalistika, kinantropologie, hudební teorie a nástrojová interpretace. Významnými 
výstupy tv�r�í �innosti v t�chto oborech byly op�t monografie (edice hudebn� teoretického díla Václava 
Philomata �Musicorum libri quattuor�  PhDr. M. Horyny získala Cenu rektora JU), dále bylo po�ádáno 
nebo spolupo�ádáno p�t konferencí s mezinárodní ú�astí. V rozvoji didaktik pat�í k významným výstup�m
ocen�ní didaktiky n�meckého jazyka Evropskou jazykovou cenou LABEL 2004 (PaedDr. Andrá�ová, 
Ph.D.) nebo podíl na tvorb� celostátních u�ebnic (Jáchim, Tesa�: Sbírka úloh z fyziky pro 6. � 9. ro�ník
základní �koly).  
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11.2.7. Zahrani�ní spolupráce 

 Pedagogická fakulta JU se v sou�asnosti neubírá cestou uzavírání rámcových smluv o spolupráci, 
ale preferuje jednozna�n� jednotlivé projekty, které vycházejí z konkrétní odborné problematiky a jsou 
sm��ovány ke zcela ur�itému výstupu. 

 Z nejvýznamn�j�ích kontakt� Pedagogické fakulty JU je mo�no jmenovat zejména spolupráci 
katedry fyziky s Keplerovou univerzitou v Linci; kontakty germanist� s univerzitami v Braunschweigu, 
Augsburgu, Regensburgu, Jen�, Pasov�, Drá��anech a ve Vídni; biolog� s Naturhistorisches Museum ve 
Vídni (International Research Institute of Entomology), s Kochi University v Japonsku; bohemist� se 
slavistickými pracovi�ti ve Vídni, Bonnu, Drá��anech, Mnichov�, Jen�, Londýn� a New Yorku; podíl 
romanist� na �innosti francouzských výzkumných organizací a kontakty s univerzitami La Sorbonne 
Nouvelle Paris III, Paris IV-Sorbonne, René Descartes Paris V, Val-de Marne Paris XII a Bretagne-Sud 
Lorient, Mons-Hainaut (Belgie), Universidad de Allcalá de Henares (Madrid), Universidad de Cantabria 
(Santander). Katedra t�lesné výchovy a sportu spolupracuje p�i realizaci certifikátových kurz� v oblasti 
ly�ování s rakouskými institucemi a ve výzkumu kinantropologie s univerzitami v Salzburgu a ve Vídni. 
Katedra matematiky spolupracuje s univerzitami v Rakousku (Graz, Linec), SRN (Bayreuth), �pan�lsku
(Santander) a velmi významná je spolupráce s Akademia Pedagogiczna Krakow, Polsko; spolupráce v rámci 
grantu EU Comenius: Understanding of Mathematics Classroom Culture in Different Countries (Bielefeld, 
Dortmund, Miláno). Katedra pedagogiky a psychologie spolupracuje v oblasti výzkumu s p�edními 
odborníky z univerzity v Oslu (Norsko), ve Velké Británii (Bangor, Wales) a s univerzitou v Minnesot� ve 
Spojených státech amerických. D�le�itá je spolupráce s Ústavem experimentálnej psychológie SAV. 

11.2.8. Hlavní úkoly pro rok 2005 

 Krom� stálých úkol� zvy�ování kvalifika�ní struktury pracovi��, rozvoje v�decké a dal�í tv�r�í
�innosti a akreditace (zejména bakalá�ské studium výchovy ke zdraví, bakalá�ské studium psychologie, 
doktorské studium didaktiky matematiky v rámci studijního programu specializace v pedagogice v konsorciu 
TU Liberec, UJEP Ústí nad Labem a ZU Plze�) �i reakreditací p�stovaných studijních program� a obor� si 
fakulta stanovila 3 základní komplexní úkoly: 

1) v rovin� studia a vzd�lávání - p�ípravu strukturovaného studia u�itelství pro Z�, S� a ZU�; 
2) v rovin� organiza�ních zm�n - �e�ení statutu a organiza�n� funk�ních vztah� (a) pracovi�t�

�eského jazyka a literatury (po vzniku Filozofické fakulty JU), (b) pracovi�t� výchovy ke zdraví 
(v závislosti na výsledku akreditace oboru);  

3) v rovin� prostorového a technického zázemí rekonstrukce budovy �Rozhlasu �R� a zaji�t�ní
racionální dislokace a p�esun� pracovi�� v budovách �Rozhlas�, �Dukelská�, �Jeronýmova�, 
�Kn��ská�.
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11.3. Teologická fakulta JU (TF JU) 

Adresa:   Kn��ská 8, 370 01 �eské Bud�jovice

11.3.1. Vedení TF JU 

D�kan:   Dr. Ji�í Ka�ný, Th.D. 

Prod�kani:
Prod�kan pro doktorské studium: prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.

Prod�kan pro studijní  
a pedagogickou �innost: Mgr. Jind�ich �rajer, Dr. theol.
    
Prod�kan pro v�du:  Ing. Mgr. Tomá� Machula, Dr. 
     
Prod�kan pro zahrani�ní styky 
a ú�elovou �innost:  Mgr. Ing. Zden�k Demel 

Tajemnice:   Ing. Jind�i�ka Hledíková 

11.3.2. V�decká rada TF JU 

Interní �lenové:
prof. RNDr. Karel Bene�, CSc.  katedra filosofie a religionistiky TF JU 
PhDr. Marie Bezecná katedra pedagogiky TF JU 
Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. vedoucí katedry pedagogiky TF JU 
Dr. Ji�í Ka�ný, Th.D. vedoucí katedry církevního a civilního práva TF JU,  
   d�kan TF JU 
Dr. Ing. Alois K�i��an, Th.D. vedoucí katedry praktické teologie TF JU,  
   p�edseda AS TF JU, p�edseda AS JU 
Ing. Mgr. Tomá� Machula, Dr. vedoucí katedry filosofie a religionistiky TF JU, 
   prod�kan TF JU  
PhDr. Radomír Malý  vedoucí katedry církevních d�jin TF JU 
PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. katedra pedagogiky TF JU 
PhDr. Jan Polivka  vedoucí katedry psychologie a sociologie TF JU 
prof. Helmut Renöckl, Dr.theol. vedoucí katedry teologické etiky, sociální etiky  
   a etického vzd�lávání TF JU 
prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.  vedoucí katedry systematické a ekumenické teologie TF JU,  
   prod�kan TF JU 
Mgr. Jind�ich �rajer, Dr.theol. katedra teologické etiky, sociální etiky a etického vzd�lávání 

TF JU, prod�kan TF JU 

Externí �lenové:
prof. Pavel Ambros, Th.D. Cyrilometod�jská teologická fakulta UP, Olomouc 
prof. ThDr. Pavel Filipi  Evangelická teologická fakulta UK, Praha   
Ing. Petr K�enek, CSc.  Ministerstvo �kolství, mláde�e a t�lovýchovy �R, Praha 
doc. ThDr. Jan B. Lá�ek Husitská teologická fakulta UK, Praha 
doc. PhDr. Libor Musil, CSc.  Fakulta sociálních studií MU, Brno 
Ing. Ale� Opatrný, Th.D. Katolická teologická fakulta  UK, Praha 
doc. PhDr. Ludmila Proke�ová, CSc.  Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
prof. Dr. Albert � Peter Rethmann  Katolická teologická fakulta  UK, Praha 
prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.  Katolická teologická fakulta  UK, Praha 
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RNDr. Mgr. Josef �plíchal  JABOK Praha 
Dr. V�ra Vorlová p�edstavená vizitatorie kongregace Dcer Marie Pomocnice, 
   Praha 

11.3.3. Akademický senát TF JU 

P�edseda:   Ing. Dr. Alois K�i��an, Th.D. 

Místop�edsedkyn� komory
akademických pracovník�: Mgr. Marta Ryne�ová 

Místop�edseda studentské komory:  Mgr. Rudolf Svoboda (do 1. 10. 2004) 
    Eva Erdingerová (od 3. 11. 2004)

�lenové AS - akademi�tí pracovníci:  Mgr. Magdalena Ehrlichová 
    Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 
    Mgr. Ji�í Pokorný 
    Dr. Martin Weis, Th.D. 

�lenové AS - studenti:  Mgr. Martin Bílek (do 10. 6. 2004) 
    DiS. Petra Rámi�ová (do 7. 6. 2004) 
    Vít M�kuta (od 13. 10. 2004) 
    Eleonora Peterková (od 13. 10. 2004) 

11.3.4. Organiza�ní struktura TF JU 

katedra biblických v�d:  vedoucí Mgr. Jaroslav Sýkora, Th.D.  
    (do 31. 8. 2004)                                               
    pov��ený vedením ThLic. Július Pavel�ík
    (od 1. 9. 2004) 
katedra církevního a civilního práva:  vedoucí Dr. Ji�í Ka�ný, Th.D. 
katedra církevních d�jin a patristiky:                        vedoucí PhDr. Radomír Malý 
katedra filosofie a religionistiky:  vedoucí Mgr. Ing. Tomá� Machula, Dr. 
katedra pedagogiky:  vedoucí Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 
katedra praktické teologie:  vedoucí Dr. Ing. Alois K�i��an, Th.D. 
katedra psychologie a sociologie:  vedoucí PhDr. Jan Polivka 
katedra systematické a ekumenické teologie: vedoucí prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. 
katedra teologické etiky, sociální etiky 
a etického vzd�lávání:  vedoucí prof. Dr. Helmut Renöckl, Dr.theol. 

11.3.5. Koncepce rozvoje 

 Teologická fakulta JU se ve v�decko-pedagogické �innosti zam��uje na duchov�dné obory, zvlá�t�
na oblast teologie a filosofie a také na oblast sociální práce a výchovy, kde je kladen d�raz na k�es�anské, 
etické a sociální hodnoty. Ve svém poslání navazuje na dvousetletou tradici filosoficko-teologického 
diecézního seminá�e v �eských Bud�jovicích.

 Od svého z�ízení roku 1991 Teologická fakulta JU p�ipravuje mu�e a �eny pro r�zná povolání 
v oblasti pastora�n� teologické, sociáln� charitativní a v oblasti výchovné, zvlá�t� v oblasti pedagogiky 
volného �asu. Fakulta p�ijímá do prvního ro�níku kolem 220 student� s cílem mít celkem asi 1200 student�.
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 V pedagogické �innosti fakulta sm��uje k upevn�ní stávajících bakalá�ských a navazujících 
magisterských obor� a k p�íprav� nové akreditace navazujících magisterských oboru v oblasti filosofie, etiky 
a religionistiky, v oblasti pedagogiky volného �asu a v oblasti sociální a charitativní �innosti a dále 
k upevn�ní stávajících doktorských studijních program� s výhledem na získání práv k habilita�nímu a 
profesorskému �ízení. S tím souvisí nezbytný a naléhavý rozvoj kvalifika�ní struktury fakulty.

 Teologická fakulta JU se ve v�decké �innosti zam��uje na vybraná témata, která souvisí 
s jednotlivými oblastmi pedagogické �innosti. Spolupracuje s teologickými fakultami v �R a v zahrani�í.
Integrální sou�ástí pedagogické a v�decké �innosti Teologické fakulty JU je soustavné budování fakultní 
knihovny a informa�ní infrastruktury v sídle Teologické fakulty JU. Teologická fakulta JU usiluje o 
budování akademické personální struktury, která by spl�ovala náro�né po�adavky akredita�ní komise jak 
z hlediska pedagogického, tak také badatelsko-publika�ního. Teologická fakulta JU spolupracuje s jinými 
fakultami a ústavy JU zvlá�t� v oblastech pedagogických, psychologických a filosofických v�d. Teologická 
fakulta JU se dlouhodob� v�nuje roz�í�ení a optimalizaci historické budovy v centru univerzitního m�sta 
�eské Bud�jovice, ve které sídlil filosoficko-teologický institut od svého zalo�ení p�ed dv�ma sty lety. 

11.3.6. V�decká a výzkumná �innost

  Mezi hlavní sm�ry výzkumu Teologické fakulty JU v oblasti teologie pat�í teologická antropologie, 
kde doktorský studijní obor �Teologická antropologie a etika� umo��uje velmi dobré zapojení doktorand�,
dále ekumenická teologie a vztah teologie a p�írodní v�dy. V oblasti filosofie je to st�edov�ký a novov�ký
aristotelismus (p�edev�ím tzv. druhá scholastika), vztah neoaristotelismu a analytické filosofie a témata 
systematické filosofie, která mají souvislost s problematikou nábo�enství. Zvlá�t� výzkum období Druhé 
scholastiky (tj. filosofie p�stované na univerzitách v 16. � 18. století) zaznamenal v posledních letech 
v evropském i sv�tovém m��ítku nesmírný rozvoj. TF JU se podílí na vydávání odborného �asopisu pro 
aristotelsky orientovanou k�es�anskou filosofii Studia Neoaristotelica. V oblasti pedagogiky a sociální práce 
jsou to otázky hodnotové orientace mláde�e, nábo�enská pedagogika a vztah církve a ob�anské spole�nosti. 
D�le�itou sou�ástí posledního zmín�ného bodu je oblast konfesního práva, tzn. právní problematika, 
kterou �e�í jak civilní, tak i církevní právo. Teologická fakulta JU spolupracuje s partnerskými institucemi 
v N�mecku a Rakousku. Do�lo k prohloubení spolupráce s teologickou fakultou univerzity v nizozemském 
Nijmegen, p�edev�ím v oblasti systematické teologie, a s teologickými fakultami v nizozemském Tilburgu a 
v n�meckém Benediktbeuern (v oblasti praktické teologie a pedagogiky mláde�e). V oblasti filosofie se 
rozvíjí spolupráce se slovenskými univerzitami. TF JU pokra�uje v mezinárodním projektu �The Concept 
of God in Contemporary Europe�, který sdru�uje velký po�et evropských teologických fakult z celé �ady 
zemí.

11.3.7. Zahrani�ní spolupráce 

 Teologická fakulta JU pokra�ovala v roce 2004 v rozvíjení spolupráce se svými ji� tradi�ními
partnerskými univerzitami, kterými jsou Universität Passau, Theologische Fakultät; Katholisch-
Theologische Privatuniversität Linz; Univerzita IM. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydzia� Teologiczny; 
Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta; Pre�ovská univerzita v Pre�ove, Gréckokatolícká 
bohoslovecká fakulta a Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Theologie, Nijmegen, Holandsko. Na 
základ� smluvních dohod se mezi t�mito partnerskými fakultami uskute��ují vým�nné studijní pobyty 
student� a pedagog�, hostování pedagogických pracovník�, dále spolupráce na vybraných výzkumných a 
u�ebních projektech, spole�né vydávání odborných publikací apod. V roce 2004 rovn�� na Teologické 
fakult� JU pokra�oval víceletý projekt �Prevence násilí metodou Filosofie pro d�ti� realizovaný ve 
spolupráci s Université Laval v Kanad� pro budoucí pedagogy a vychovatele. Ve spolupráci s Bistum 
Passau a Theologische Fakultät Passau byl v roce 2004 pro studenty Teologické fakulty JU po�ádán 
pobytový jazykový kurs n�m�iny v Pasov�.
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11.3.8. Hlavní úkoly pro rok 2005 

 Teologická fakulta JU p�ipravuje výzkumné projekty kateder. Tyto projekty mají umo�nit 
postupnou realizaci výzkumného zám�ru, který byl sice p�ijat, ale nebude financován. V tomto roce budou 
tyto projekty financovány z obdr�ených grant� a z fakultního rozpo�tu. Budou p�ipraveny �ádosti o dal�í 
granty, aby výzkumné projekty kateder mohly pokra�ovat v p�í�tích letech. Teologická fakulta JU bude 
pokra�ovat v p�íprav� akreditace navazujících magisterských obor� filosofie, religionistika a etika, 
pedagogika volného �asu a sociální a charitativní práce, a to jak v oblasti studijních plán� a sylab�, tak 
v oblasti personálního zabezpe�ení. Teologická fakulta JU bude realizovat dal�í etapu roz�í�ení a 
optimalizace historické budovy v centru univerzitního m�sta �eské Bud�jovice, ve které sídlí. Dále plánuje 
realizovat chystané úpravy menzy v budov� TF JU, vybudování optické p�enosové trasy v rámci univerzitní 
metropolitní sít� a pokra�ovat v získávání financí pot�ebných pro projekt roz�í�ení a optimalizace budovy 
TF JU. 
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11.4. Zdravotn� sociální fakulta JU (ZSF JU) 

Adresa:   Jírovcova 24/1347, 370 04 �eské Bud�jovice

11.4.1. Vedení ZSF JU 

D�kan:   doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. (do 31. 1. 2004) 
   prof. MUDr. Milo� Velemínský, CSc. (od 1. 2. 2004) 

Prod�kani:
Prod�kanka pro pedagogickou �innost:  doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N. 

Prod�kan pro v�deckou
a výzkumnou �innost:  prof. MUDr. Milo� Velemínský, CSc. (do 31. 1. 2004) 
    doc. MUDr. Leo� Navrátil, CSc. (od 1. 3. 2004) 

Prod�kan pro zahrani�ní vztahy:  doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. (do 29. 2. 2004) 
   doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. (od 1. 3. - 31. 10. 2004) 
    PhDr. Adéla Moj�í�ová, Ph.D. (od 1. 11. 2004) 

Prod�kan pro rozvoj:  doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. (od 1. 3. 2004) 

Tajemník:   Ing. Bohumír Papá�ek

11.4.2. V�decká rada ZSF JU  

Interní �lenové : 
prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. vedoucí edi�ního a distribu�ního odd�lení ZSF JU 
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. katedra preklinických obor� ZSF JU  
JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. vedoucí katedry právnických obor�, �ízení
   a ekonomiky ZSF JU   
Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.  vedoucí katedry sociální práce a sociální politiky ZSF JU 
prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc.  katedra radiologie a toxikologie ZSF JU  
doc. MUDr. Leo� Navrátil, CSc.  vedoucí katedry radiologie a toxikologie ZSF JU 
prof. Ing. Václav �ehout, CSc.  katedra klinických obor� ZSF JU   
doc. PhDr. Jana �emberová, CSc.  vedoucí katedry psychiatrie a psychologie ZSF JU 
doc. RNDr. Miroslav �íp, DrSc.  vedoucí katedry zdravotnické fyziky a biofyziky ZSF JU 
MUDr. Ji�í �kopek, Ph.D.  vedoucí katedry preklinických obor� ZSF JU  
PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N. vedoucí katedry o�et�ovatelství ZSF JU, prod�kanka ZSF JU 
prof. PhDr. Dalibor Ture�ek, CSc. katedra bohemistiky PF JU,    
prof. MUDr. Milo� Velemínský, CSc.   katedra klinických obor� ZSF JU, d�kan ZSF JU     
doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.  vedoucí katedry ve�ejného a sociálního zdravotnictví ZSF JU 

Externí �lenové:
MUDr. Ji�í Bouzek, MBA �editel Nemocnice �eské Bud�jovice, a. s.  
Ing. Dana Drábová Státní ú�ad pro jadernou bezpe�nost, Praha 
doc. MUDr. Jaroslav Horá�ek, CSc. d�kan ZSF OU, Ostrava 
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. Ústav humanitních v�d  MZLU, Brno 
prof. MUDr. Vladimír Kr�méry, DrSc. d�kan FZaSP TU, Trnava 
prof. PhDr. Al�beta Mrázová, Ph.D. FZaSP TU, Trnava 
doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. vedoucí ústavu sociálního léka�ství LF  UK , Plze�
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11.4.3. Akademický senát ZSF JU 

P�edsedkyn�:   Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.  

Místop�edsedkyn� komory
akademických pracovník�: PhDr. Martina Hru�ková

Místop�edseda studentské komory:  Josef Mudra

�lenové AS � akademi�tí pracovníci:  MUDr. Josef K�í�
    MUDr. Milo� Velemínský, ml. 
    PhDr. Pavel Pavlík 
    Mgr. et Mgr. Ond�ej Dosko�il

�lenové AS - studenti:  Alena Bockschneiderová  
    Zdenka �urdová

11.4.4. Organiza�ní struktura ZSF JU 

katedra informa�ních systém� (od 1.3.2004): vedoucí PhDr. Pavel Pavlík (od 1. 3. 2004) 
katedra klinických obor�:  vedoucí prof. MUDr. Milo� Velemínský, CSc.  
    (do 31. 9. 2004) 
    vedoucí MUDr. V�ra Adámková, Ph.D.
    (od 1. 10. 2004) 
katedra o�et�ovatelství:  vedoucí doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N. 
katedra právních obor�, �ízení a ekonomiky: vedoucí JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 
katedra preklinických obor�:   vedoucí prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 
    (do 31. 9. 2004) 
    vedoucí MUDr. Ji�í �kopek, Ph.D. (od 1. 10. 2004) 
katedra psychologie a psychiatrie:   vedoucí doc. PhDr. Jana �emberová, CSc. 
katedra radiologie a toxikologie:   vedoucí doc. MUDr. Leo� Navrátil, CSc. 
katedra sociální práce a sociální politiky:   vedoucí Mgr. Václav Dvo�ák (do 31. 9. 2004) 
     vedoucí Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. (od 1. 10. 2004) 
katedra speciální a sociální pedagogiky:   vedoucí PaedDr. Zden�k Slomek 
katedra supervize a odborné praxe   vedoucí PhDr. Adéla Moj�í�ová, Ph.D.  
(od 1. 3. 2004):  (od 1. 3. 2004) 
katedra ve�ejného a sociálního zdravotnictví:  vedoucí doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. 
katedra zdravotnické fyziky a biofyziky:   vedoucí doc. RNDr. Miroslav �íp, DrSc. 

11.4.5. Koncepce rozvoje 

 Základní strategickou koncepcí fakulty je zabezpe�ení kvalitních, vysoko�kolsky vzd�laných 
pracovník� pro zdravotnickou oblast ve smyslu zákona �. 96/2004 Sb. a navazující vyhlá�ky �. 39/2005 Sb., 
v�etn� uznávání kvalifikací u chrán�ných povolání v zemích EU. Dále pak zabezpe�it vysoko�kolské 
vzd�lávání pro oblast sociální práce a vzd�lávání sociálních pracovník� v souladu s legislativním zakotvením 
výkonu t�chto povolání a profesí, které pat�í mezi klí�ové faktory celkové kvality v oblasti sociální politiky 
státu. Realizovat studijní programy podle spole�enské pot�eby, aby absolventi nacházeli uplatn�ní
v oborech, které úsp��n� ukon�ili. Dále se zvý�enou intenzitou rozvíjet aplikovaný výzkum ve v�dních
oborech, které jsou na fakult� p�stovány s prioritou v�dního oboru sociální práce, léka�ství, o�et�ovatelství, 
ve�ejné zdravotnictví, radiobiologie a toxikologie. Zvýraznit mo�nosti primárního výzkumu v oboru 
biofyzika. 
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11.4.6. V�decká a výzkumná �innost

 Koncepce výzkumu a vývoje Zdravotn� sociální fakulty JU vychází ze základního odborného 
poslání �koly a je tedy zam��ena na �e�ení zdravotn� sociálních problém� a ochranu zdraví obyvatelstva 
p�edev�ím �eské republiky. Ve v�dním oboru Spole�enské v�dy jsou na ZSF JU p�stovány podskupiny 
Filosofie a nábo�enství, Pedagogika a �kolství a Psychologie. V rámci t�chto obor� byly na fakult� �e�eny 
úkoly v rámci Grantové agentury �eské republiky i IGA MZ �R. Mezi nejvýznamn�j�í výsledky v t�chto
oborech pat�í vydání monografie. V oblasti zdravotn� sociální byl výzkum zam��en na vybrané skupiny 
obyvatel, a to na nejzraniteln�j�í skupiny obyvatelstva (d�ti, senio�i, zdravotn� posti�ené osoby, men�iny). 
Ve v�dním oboru Léka�ství byly v podskupin� Pediatrie v roce 2004 �e�eny dva granty IGA MZ �R
zam��ené na tematiku d�tských úraz� a utonutí. Výstupem grantu �Zdravotn� sociální problematika 
utonutí� byl software sledující prevenci utonulých a skoro utonulých a zaznamenávající charakteristiku osob 
a p�í�iny utonutí �i tonutí. V oblasti ochrany zdraví obyvatelstva je výzkumná �innost orientována na 
rychlou diagnostiku a následné �e�ení d�sledk� po�kození organizmu vlivem radia�ních, chemických a 
biologických nox vzniklých pr�myslovou �inností a nelze vylou�it ani jejich mo�né teroristické zneu�ití 
(krizové �ízení). V rámci oboru V�da o zemi, atmosfé�e, �ivotním prost�edí, podskupin� Vliv �ivotního 
prost�edí na zdraví, je druhým rokem �e�en grant IGA MZ �R. Cenné výsledky byly získány i v oboru 
biofyzika, kde je výzkum orientován na oblasti molekulárních detek�ních metod, modelování biofyzikálních 
proces� a studium p�sobení cytotoxických a cytostatických látek v projektech COST. Z problematiky 
O�et�ovatelství byly jako prioritní �e�eny v rámci IGA MZ �R aktuální problémy tohoto oboru. Podporu 
vedení fakulty nastupující generaci dokumentuje �innost postgraduálních student�, kte�í byli �e�iteli �i
odbornými spolupracovníky v rozvojových projektech a grantech FRV� a ZSF JU. Celkem byli pracovníci 
fakulty zapojeni do 11 projekt� podporovaných z ú�elových prost�edk� a 12 projekt� podporovaných 
z jiných zdroj� v �R a ze zahrani�í. Fakulta spolupracovala s �adou pracovi�� v �eské republice (vysoké 
�koly, ústavy Akademie v�d �eské republiky, �pi�ková zdravotnická za�ízení) i v zahrani�í a to v t�chto 
zemích: Rakousko, Rusko, B�lorusko, Polsko, N�mecko, Holandsko, USA, JAR. Výsledky v�decké práce 
byly prezentovány v zahrani�ních i tuzemských periodicích a na �ad� odborných konferencích. N�kte�í
pracovníci se podíleli na �e�ení výzkumných úkol� i na jiných fakultách �i pracovi�tích AV �R. (Biofyzikální 
ústav AV �R v Brn� a Fyziologický ústav AV �R v Praze). 

11.4.7. Zahrani�ní spolupráce 

 Zahrani�ní spolupráce ZSF JU v oblasti studentských mobilit je tvo�ena p�edev�ím zahrani�ními 
studijními pobyty student� ZSF JU v rámci program� EU Socrates Erasmus a Leonardo da Vinci. Na 
základ� t�chto dvou program� na podporu mobilit student� studenti vyjí�dí do zemí EU � nej�ast�ji do 
Spolkové republiky N�mecko, Rakouska, Velké Británie, Finska, Francie, Nizozemí, atd. Krom� program�
EU je mobilita student� realizována i díky rozvojovým program�m M�MT � na základ� projekt� mobilit 
student� jsou studenti ZSF vysíláni na studijní pobyty a stá�e do zemí nad rámec EU a nebo do zemí EU na 
dobu krat�í 3 m�síc�. Mezi nejvýznamn�j�í partnery ZSF JU pat�í North West University 
v Potchefstroomu, JAR, dále Road to Responsibility Inc, MA, USA, Debrecen University v Ma�arsku, 
Czech Aid NGO v Zambii, Hanzehogeschool Groningen v Nizozemí, Trnavská univerzita na Slovensku, 
University of Wales ve Velké Británii, Der Kreisseniorenhaus LPPH � Ulrichsheim v Rakousku, Johanes 
Kepler Universität v Linci, Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachhochschule Landshut a dal�í. V roce 2004 
vyjelo na zahrani�ní studijní pobyty a stá�e celkem 52 student� a ve srovnání s rokem 2002 tak do�lo 
k nár�stu studentských mobilit o 63 %. V roce 2004 za�ala ZSF JU spolupracovat s Czech Aid NGO na 
projektu: �Zdravotní pé�e o d�ti v Chingole v Zambii� a v rámci projektu bylo do Zambie vysláno celkem 7 
student� na 3 m�sí�ní stá�e se zam��ením na o�et�ovatelství a sociální práci. Dal�ím významným projektem, 
v n�m� ZSF JU participuje, je pilotní projekt Leonardo da Vinci �Integrace imigrant� a uprchlík��. 

11.4.8. Hlavní úkoly pro rok 2005 

 Hlavním úkolem je realizace aktualizovaného Dlouhodobého zám�ru ZSF JU pro rok 2005 a 
p�íprava aktualizace Dlouhodobého zám�ru pro rok 2006/2007; dále dokon�it 1. etapu rekonstrukce 
objektu Vltava a zahájit 2. etapu rekonstrukce a nástavby tohoto objektu. 
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11.5. Zem�d�lská fakulta JU (ZF JU) 

Adresa:   Studentská 13, 370 05 �eské Bud�jovice

11.5.1. Vedení ZF JU 

D�kan:   prof. Ing. Jan Frelich, CSc. (do 29. 2. 2004) 
    prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. (od 1. 3. 2004) 

Prod�kani:
Prod�kan pro pedagogickou �innost:  Ing. Václav Krutina, CSc. (do 14. 3. 2004) 
    Dr. Ing. Dagmar �kodová Parmová (od 15. 3. 2004) 

Prod�kan pro v�deckou
a výzkumnou �innost:  prof. Ing. Jan  Moudrý,  CSc. 

Prod�kan pro zahrani�ní styky:  doc. Ing. Bohuslav �ermák, CSc. 
     
Prod�kan pro rozvoj:  prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc. (do 14. 3. 2004) 

Prod�kan pro rozvoj  
a harmonizaci s EU: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. (od 15. 3. 2004)  

Tajemník:   Ing. Alois Kv�toun 

11.5.2. V�decká rada ZF JU 

V�decká rada ZF JU do 1. 5. 2004 

Interní �lenové:
prof. Ing. Jan Frelich, CSc. katedra speciální zootechniky ZF JU,  
   d�kan JU (do 29. 2. 2004), prod�kan ZF JU (od 1. 3. 2004) 
doc. Ing. Bohuslav �ermák, CSc. katedra genetiky, �lecht�ní a vý�ivy zví�at ZF JU,  
   prod�kan ZF JU 
doc. Ing. Ji�í Divi�, CSc. vedoucí katedry rostlinné výroby ZF JU 
doc. Ing. Ivana Faltová-Leitmanová, CSc. vedoucí katedry ekonomiky ZF JU 
Ing. Milan Hasman, Ph.D. vedoucí katedry cestovního ruchu ZF JU v Tábo�e
doc. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc. katedra �ízení ZF JU, d�kanka ZF JU (od 1. 3. 2004) 
JUDr. Rudolf Hrubý vedoucí katedry práva ZF JU 
doc. Ing. Franti�ek Klime�, CSc. vedoucí katedry pícniná�ství ZF JU 
Ing. Václav Krutina, CSc. katedra ekonomiky ZF JU, prod�kan ZF JU (do 14. 3. 2004) 
doc. Ing. Martin K�í�ek, CSc. vedoucí katedry chemie ZF JU 
prof. MVDr. Jaroslav Kursa, DrSc. katedra anatomie a fyziologie hospodá�ských zví�at ZF JU 
prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc. vedoucí katedry obecné produkce rostlinné ZF JU 
doc. Ing. Jan Moudrý, CSc. katedra rostlinné výroby ZF JU, prod�kan ZF JU 
prof. Ing. Václav �ehout, CSc. vedoucí katedry genetiky, �lecht�ní a vý�ivy zví�at ZF JU, 
    prorektor JU (do 29. 2. 2004) 
prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc. katedra aplikované matematiky a informatiky ZF JU, 
    prod�kan ZF JU (do 14. 3. 2004) 
prof. Ing. Franti�ek St�ele�ek, CSc. vedoucí katedry ú�etnictví a financí ZF JU, 
    rektor JU (do 29. 2. 2004), prorektor JU (od 15. 3. 2004) 
doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. vedoucí katedry ekologie ZF JU 
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Externí �lenové:
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.  AF SPU, Nitra, Slovensko 
prof. Ing. Josef Dvo�ák, CSc. vedoucí  Ústavu genetiky AF MZLU, Brno 
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c. rektor �ZU, Praha 
prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc. emeritní rektor VFU, Brno 
Ing. Jan Kou�il, Ph.D. �editel VÚRH JU, Vod�any 
Ing. Josef Kraus, CSc. v�decký pracovník VÚZE, Praha 
prof. Ing. Václav K�dela, DrSc. VÚRV, Praha - Ruzyn�
prof. Ing. Miroslav Svato�, CSc. d�kan PEF �ZU, Praha 

V�decká rada ZF JU od 1. 5. 2004 

Interní �lenové:
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.  katedra �ízení ZF JU, d�kanka ZF JU 
doc. Ing. Bohuslav �ermák, CSc. katedra genetiky, �lecht�ní a vý�ivy zví�at ZF JU,  
   prod�kan ZF JU 
doc. Ing. Ji�í Divi�, CSc. vedoucí katedry rostlinné výroby ZF JU 
doc. Ing. Ivana Faltová-Leitmanová, CSc. vedoucí katedry ekonomiky ZF JU 
prof. Ing. Jan Frelich, CSc. katedra speciální zootechniky ZF JU, prod�kan ZF JU 
doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. vedoucí katedry rybá�ství ZF JU 
doc. Ing. Marie Hesková, CSc. vedoucí katedry obchodu ZF JU, 
    vedoucí katedry cestovního ruchu ZF JU v Tábo�e
JUDr. Rudolf Hrubý vedoucí katedry práva ZF JU 
doc. Ing. Franti�ek Klime�, CSc. vedoucí katedry pícniná�ství ZF JU 
doc. Ing. Martin K�í�ek, CSc. vedoucí katedry chemie ZF JU 
doc. Ing. Tomá� Kvítek, CSc. vedoucí katedry pozemkových úprav ZF JU 
prof. Ing. Zden�k Landa, CSc. katedra rostlinné výroby ZF JU 
prof. Ing. Václav Matou�ek, CSc. vedoucí katedry speciální zootechniky ZF JU 
prof.. Ing. Jan Moudrý, CSc. katedra rostlinné výroby ZF JU, prod�kan ZF JU 
Dr. Ing. Dagmar �kodová Parmová  katedra �ízení ZF JU, prod�kanka ZF JU 
prof. Ing. Václav �ehout, CSc. vedoucí katedry genetiky, �lecht�ní a vý�ivy zví�at ZF JU, 
prof. Ing. Franti�ek St�ele�ek, CSc. vedoucí katedry ú�etnictví a financí ZF JU, prorektor JU  

Externí �lenové:
prof. Ing. Magdalena Lacko Barto�ová, CSc.  d�kanka FAZP SPU, Nitra Slovensko 
doc. Ing. Josef Bou�ka, CSc.  �editel VÚ�V, Uh�ín�ves 
prof.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, Ph.D., Dr.h.c. d�kan FE�RR SPU, Nitra, Slovensko 
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.  rektor �ZU, Praha 
prof. Ing. Josef Kozák, CSc., Dr.h.c.  AF �ZU, Praha 
Ing. Josef Kraus, CSc.  VÚZE, Praha 
prof. Ing. Václav K�dela, DrSc.  VÚRV, Praha - Ruzyn�
Mgr. Jan Lipavský, CSc.  VÚRV, Praha - Ruzyn�
prof. PhDr. Ing. V�ra Majerová, CSc.  PEF �ZU, Praha 
doc. Ing. �t�pánka Nováková, CSc.  FFÚ V�E, Praha 
prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc.  FPBT V�CHT, Praha 
prof. Ing. Jan �íha, DrSc. (do �íjna 2004)  VÚCHS, Rapotín 
prof. Ing. Miroslav Svato�, CSc.  d�kan PEF �ZU, Praha 
doc. Ing. Du�an Van�k, Ph.D.  VÚZE, Praha 
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11.5.3. Akademický senát ZF JU 

P�edseda:   JUDr. Rudolf Hrubý    

Místop�edseda komory  
akademických pracovník�:  Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

Místop�edseda studentské komory:  Pavel Baxa  

�lenové AS � akademi�tí pracovníci:  Ing. Milan Hasman, Ph.D. 
     Ing. Jan Hladký 
     RNDr. Renata Klufová, Ph.D. (tajemník AS ZF JU) 
     PaedDr. Vladislav Kuka�ka 
     John McAvoy 
     Ing. Pavel Ondr, CSc. 
     Ing. Karel Suchý, Ph.D. 
     doc. RNDr. Ji�í Vaní�ek, CSc. 

�lenové AS - studenti:   Veronika Dostálová (do listopadu 2004) 
     Pavel Holec (od 1. 9. 2004) 
     Martin Kundrát  
     P�emysl Pape� (do 31. 8. 2004)
     Petr R��i�ka  
     Dagmar Vo�echovská (od prosince 2004) 

11.5.4. Organiza�ní struktura ZF JU 

katedra rostlinné výroby:  vedoucí doc. Ing. Ji�í Divi�, CSc. 
katedra pícniná�ství:  vedoucí doc. Ing. Franti�ek Klime�, CSc. 
katedra chemie:  vedoucí doc. Ing. Martin K�í�ek, CSc. 
katedra obecné produkce rostlinné:  vedoucí prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc. 
katedra zem�d�lské techniky:  vedoucí Ing. Milan Fríd, CSc. 
katedra genetiky, �lecht�ní a vý�ivy zví�at:  vedoucí prof. Ing. Václav �ehout, CSc. 
katedra speciální zootechniky:  vedoucí prof. Ing. Václav Matou�ek, CSc. 
katedra rybá�ství:  vedoucí doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. 
katedra aplikované matematiky a informatiky: vedoucí doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. 
katedra ú�etnictví a financí:  vedoucí prof. Ing. Franti�ek St�ele�ek, CSc. 
katedra ekonomiky:  vedoucí doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. 
katedra �ízení:  vedoucí Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
katedra práva:   vedoucí JUDr. Rudolf Hrubý 
katedra obchodu:  vedoucí doc. Ing. Marie Hesková, CSc. 
katedra anatomie a fyziologie hosp. zví�at:  vedoucí doc. Ing. Jan Trávní�ek, CSc. 
katedra t�lesné výchovy:  vedoucí RNDr. Petr Podlaha 
katedra ekologie:  vedoucí doc. RNDr. Josef Rajchard, CSc. 
katedra pozemkových úprav:  vedoucí doc. Ing. Tomá� Kvítek, CSc. 
katedra cestovního ruchu:  vedoucí doc. Ing. Marie Hesková, CSc. 
Laborato� aplikované ekologie:  vedoucí RNDr. Libor Pechar, CSc. 
Biotechnologické centrum:  vedoucí doc. Ing. Vladislav �urn, Ph.D. 

11.5.5. Koncepce rozvoje 

 Vývoj fakulty v p�í�tích letech souvisí s rozhodnutím vedení Jiho�eské univerzity v �eských 
Bud�jovicích vytvo�it ekonomickou fakultu. Základem této nové fakulty budou ekonomické katedry 
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vy�len�né ze sou�asné Zem�d�lské fakulty JU. V zájmu zachování dosavadních hodnotných výsledk�
fakulty a zaji�t�ní p�íznivých podmínek pro pedagogickou i výzkumnou �innost na nov� vzniklých fakultách 
s pracovním názvem Ekonomická fakulta JU a Zem�d�lská fakulta JU je úsilí vedení fakulty soust�ed�no na 
zp�esn�ní v�cného obsahu obou sou�ástí. Cílem tohoto úsilí bude  vytvo�ení pot�ebného odborného zázemí 
pro �e�ení schváleného výzkumného zám�ru na dal�í období a pro zvý�ení atraktivity obor� se zám�rem 
p�izp�sobit se novým trend�m vyplývajícím z �lenství �R v EU a ze spole�enských po�adavk� na zapojení 
se do evropské strukturální politiky, vyu�ití evropských fond� k realizaci multifunk�ního zem�d�lství a 
rozvoje venkova v�etn� zabezpe�ení zdravotní nezávadnosti a bezpe�nosti potravin, environmentální 
discipliny na ochranu �ivotního prost�edí apod. Za tím ú�elem byla uskute�n�na analýza dosavadního 
zam��ení v�ech kateder na Zem�d�lské fakult� JU a p�ipravována integrace p�edm�t� a jejich formulování 
v souladu s budoucím uspo�ádáním obou fakult. S tímto cílem byly navr�eny akreditace obor�, které 
odpovídají rozd�lení výuky na bakalá�ské a magisterské studium. Do akredita�ní komise, krom� návrhu 
nových obor�, zejména evropské strukturální politiky, rozvoje venkova a ekonomicko-matematických 
model�, byla podána �ádost o reakreditaci doktorského studia v oblasti  ekonomiky a managementu, co� 
podmi�uje existenci budoucí ekonomické fakulty. 

11.5.6. V�decká a výzkumná �innost

 Agroenvironmentální výzkum je zam��en p�edev�ím na výzkum látkových a energetických tok�
v krajin�, monitorování a ochranu genofondu a výzkum ekosystému. Výsledky byly prezentovány v 21 
p�ísp�vcích ve v�deckých �asopisech a na 11 mezinárodních konferencích. 

Agrotechnologický výzkum se orientuje na trvale udr�itelné zp�soby zem�d�lského hospoda�ení 
v podhorských a horských oblastech a oblastech se zp�ísn�ným re�imem hospoda�ení. Vedle harmonizace 
produk�ních a mimoproduk�ních funkcí zem�d�lství je orientován i na studium zdravotn� významných 
látek v zem�d�lských produktech a potravinách. Významné výstupy výzkumu v této oblasti jsou pravideln�
prezentovány na mezinárodní konferenci Agroregion po�ádané fakultou, dále byly prezentovány v sedmi 
odborných knihách a v 81 p�ísp�vcích ve v�deckých �asopisech. 

Biotechnologický výzkum je orientován na aplikace molekulární biologie a genetiky v hodnocení 
variability zví�at a rostlin a na biotechnologické metody v ovliv�ování produkce a zdraví zví�at a rostlin. 
Výsledky výzkumu byly prezentovány v 15 v�deckých �láncích na 6 mezinárodních konferencích. 

Ekonomický výzkum se soust�e�uje na ekonomiku a management podnik� zem�d�lsko-
potraviná�ského sektoru v podhorských a horských oblastech, na regionální rozvojové programy, regionální 
politiku a obnovu a rozvoj venkova. Výsledky výzkumu p�isp�ly k ovliv�ování agrární politiky v �R,
výstupem v roce 2004 byla v�decká monografie, 9 v�deckých �lánk� a �ada dal�ích prezentací. 

11.5.7. Zahrani�ní spolupráce 

 Pedagogové fakulty se ú�astní vým�nných p�edná�kových pobyt�, nej�ast�ji v rámci program�
Socrates Erasmus a CEEPUS.  

 V�t�ina mobilit student� byla realizována v rámci programu EU Socrates Erasmus, na základ�
uzav�ených bilaterálních smluv s univerzitami: SLU Uppsala (pro obory ekonomicky i zem�d�lsky
orientované), Technische Universität Mnichov, Universität Konstanz, Fachhochschule Weihenstephan, 
Universität für Bodenkultur Wien, Johannes Kepler Universität Linz, Universität Kaiserslautern, Georg-
August-Universität Göttingen, The Royal Veterinary and Agricultural University Frederihsberg a 
francouzskými  univerzitami Universite de Bretagne- Sud, Université Claude Bernard Lyon a Université de 
Savoie.

 Proto�e bylo t�eba získat finan�ní podporu i pro tzv. Free movers ( studenty, kte�í mají zájem 
studovat na univerzitách mimo sít� program� a smluvních  vým�n), byl i v roce 2004 úsp��n� podán projekt 
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mobilit v rámci Transforma�ních a rozvojových program� M�MT. Tento program je v poslední dob�
vyu�íván zejména Ph.D. studenty, kte�í mají povinnost za�adit do svého studijního plánu  zahrani�ní praxi, a 
také studenty, kte�í ji� jednou v zahrani�í studovali nap�. v rámci programu Socrates.  

 B�hem letních m�síc� probíhaly dal�í odborné 3 m�sí�ní stá�e student� francouzské specializace 
ÚF�P-fr ve francouzských podnicích, které byly financovány z projektu Mobility v rámci programu 
Leonardo da Vinci. Absolvování této odborné stá�e je pro studenty ÚF�P-fr nutnou podmínkou k získání 
diplomu Savojské univerzity.  

 Na ZF JU studoval v rámci programu Socrates Erasmus jeden student z BOKU Wien celý 
akademický rok, jedna studentka z JKU Linz celý akademický rok a jedna studentka jeden semestr. Ze SPU 
Nitra na ZF JU studovali celkem 4 studenti DSP. 

11.5.8. Hlavní úkoly pro rok 2005 

 Studijní programy a vzd�lávání: 
� prodlou�ení platnosti akreditace studijních obor� a doktorských studijních program�, kde 

platnost akreditace kon�í v roce 2005, 
� p�ipravit rozd�lení dlouhých studijních program� (V�eobecné zem�d�lství, Pozemkové úpravy 

a p�evody nemovitostí, Provozn� podnikatelský obor ), 
� uskute�nit kurz celo�ivotního vzd�lávání v oblasti regionálního rozvoje, 
� zajistit soulad integrace p�edm�t� na Zem�d�lské fakult� JU a kreditního systému ZF JU 

s profilem absolventa, 
� p�ipravit ú�ast na projektu výuky MBA. 

 Mezinárodní spolupráce: 
� roz�í�it nabídku mobilit student� a pedagog�  v rámci vzd�lávacích program� EU, 
� roz�í�ení výuky zahrani�ních profesor�,
� nabídnout studijní obor pro zahrani�ní studenty v anglickém jazyce, 
� roz�í�ení mezinárodní spolupráce v oblasti v�decké i pedagogické s univerzitami a výzkumnými 

pracovi�ti p�edev�ím sousedních zemí. 

 Výzkum: 
� roz�í�ení v�decké a pedagogické spolupráce s ústavy AV �R,
� p�íprava a realizace mezinárodních projekt� (6. RP, Interreg, Aktion, Kontakt, COST), 
� roz�í�ení �innosti poradenského a demonstrativního st�ediska �esko-rakouské spolupráce 

Zelená laguna, 
� rozvoj základních výzkumných laborato�í na fakult� (LAE, Biotechnologická laborato�,

Laborato� chemie �ivotního prost�edí),
� zajistit dosa�ení výsledk� výzkumného zám�ru  (MSM 6007 665 806) plánovaných  na rok 2005 

a �e�ení v�ech schválených grant�.

 Informa�ní technologie: 
� modernizace didaktické techniky, multimediálních u�ebních pom�cek, 
� zlep�it informa�ní systém, jeho v�cný obsah a strukturu. 

 Kvalifika�ní struktura: 
� podpora kvalifika�ní struktury s vyu�itím rozvojových program� M�MT, AV �R, partnerských 

univerzit,
� p�íprava a zavád�ní systému motiva�ních opat�ení v oblasti pedagogické a v�deckovýzkumné. 
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11.6. Historický ústav JU (HÚ JU) 

Adresa:   Jeronýmova 10, 371 15 �eské Bud�jovice 

11.6.1. Vedení HÚ JU 

�editel:  PhDr. Miroslav Novotný, CSc. 

Zástupce �editele: prof. PhDr. Václav B��ek, CSc. 

V�decký sekretá�:  PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

�len kolegia �editele
pro studijní zále�itosti:  Mgr. Zden�k Bezecný, Ph.D. 

11.6.2. V�decká rada HÚ JU 

Interní �lenové:
doc. PhDr. Josef Blüml, CSc. odd�lení nových a nejnov�j�ích d�jin HÚ JU 
prof. PhDr. Václav B��ek, CSc. vedoucí odd�lení st�edov�kých a ran� novov�kých d�jin  
  HÚ JU,  rektor JU 
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.  odd�lení st�edov�kých a ran� novov�kých d�jin HÚ JU 
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. odd�lení nových a nejnov�j�ích d�jin HÚ JU 
PhDr. Miroslav Novotný, CSc. odd�lení st�edov�kých a ran� novov�kých d�jin HÚ JU 

Externí �lenové:
doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc.  Filozofická fakulta UK, Praha 
prof. PhDr. Ji�í Malí�, CSc. Filozofická fakulta MU, Brno 
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. Historický ústav AV �R, Praha 
prof. PaedDr. Vladimír Papou�ek, CSc. Pedagogická fakulta JU, �eské Bud�jovice 
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. Historický ústav AV �R, Praha 
doc. PhDr. Ji�í �taif, CSc. Filozofická fakulta UK, Praha 

11.6.3. Organiza�ní struktura HÚ JU 

odd�lení st�edov�kých a ran� novov�kých d�jin:  vedoucí prof. PhDr. Václav B��ek, CSc. 
odd�lení nových a nejnov�j�ích d�jin:    vedoucí Mgr. Zden�k Bezecný, Ph.D.
odd�lení starov�kých d�jin a klasické filologie:  vedoucí Mgr. Marcela Hejtmanová

11.6.4. Koncepce rozvoje 

 V souladu s koncepcí rozvoje pracovi�t� zformulovanou v souvislosti s jeho p�ipravovaným 
osamostatn�ním ve struktu�e Jiho�eské univerzity v letech 2001 - 2002, usilovalo vedení Historického 
ústavu i v roce 2004 o dal�í v�decké a pedagogické posílení ústavu. 

 D�raz byl proto polo�en na zvý�ení kvalifika�ní struktury akademických pracovník�, dal�í 
prohloubení v�deckého profilu ústavu (dlouhodob� úsp��ná bilance v získávání grant� v Grantové agentu�e
�eské republiky, získání nového výzkumného zám�ru pro léta 2005 - 2009, který byl hodnocen v kategorii 
A, z�ízení Centra ran� novov�kých studií ve spolupráci s  Akademií v�d �eské republiky), na p�ípravu 
nových studijních program� a obor� neu�itelského charakteru pro akredita�ní �ízení (bakalá�ská
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archeologie, navazující magisterská environmentální archeologie, navazující magisterské archivnictví) a na 
p�ípravu vnit�ní restrukturalizace ústavu (odd�lení archivního studia a odd�lení archeologie).  

 Významné místo v koncepci rozvoje pracovi�t� zaujímá rovn�� snaha o pokra�ování, resp. 
prohloubení dal�í spolupráce s ostatními sou�ástmi JU. Pro pot�eby Pedagogické fakulty JU tak Historický 
ústav bude i nadále zaji��ovat odbornou a didaktickou p�ípravu u�itel� d�jepisu pro základní i st�ední �koly 
a latiny pro st�ední �koly. Úsp��n� se rozvíjí rovn�� spolupráce s Teologickou fakultou JU, která by m�la 
v letech 2005 - 2007 vyústit v p�ípravu spole�ných navazujících magisterských program� religionistiky, 
historické, kulturní a teologické antropologie �i kurzu základ� humanitních v�d pro poslucha�e
nehumanitních obor�. Ve spolupráci s pracovníky Biologické fakulty JU p�ipravuje HÚ JU mezioborov�
koncipovaný obor environmentální archeologie.  

 V dlouhodobých úvahách o rozvoji pracovi�t� pat�í d�le�ité místo té� otázce dislokace 
Historického ústavu JU. Její uspokojivé �e�ení nabízí p�est�hování HÚ JU do nov� vybudovaného pavilónu 
ve areálu univerzity ve �ty�ech Dvorech, jeho� dokon�ení se p�edpokládá v roce 2008. 

 Výrazný impuls pro dal�í koncep�ní sm��ování HÚ JU p�edstavuje zamý�lená postupná 
optimalizace Jiho�eské univerzity, k její� p�íprav� p�istoupilo na podzim 2004 vedení JU. V souvislostí s tím 
by na základ� úsp��ného akredita�ního �ízení m�la být ustavena ve svazku univerzity nová humanitn�
zam��ená fakulta � filozofická (od 1. ledna 2006), jejím� krystaliza�ním jádrem by se m�l stát Historický 
ústav JU.

11.6.5. V�decká a výzkumná �innost

 HÚ JU se ve v�decké práci systematicky a dlouhodob� zam��uje p�edev�ím na v�estranný výzkum 
d�jin spole�nosti raného novov�ku (s d�razem na sociální a kulturní d�jiny elit), studium d�jin ka�dodenní 
kultury od st�edov�ku do po�átku 20. století, bádání o d�jinách vy��ích spole�enských vrstev 19. a po�átku 
20. století, historii �esko-francouzských vztah�, d�jiny pozitivistické historiografie, problematiku kulturních 
osobností jiho�eského regionu (v�etn� studia prom�n duchovní tvá�nosti jihu �ech) a recepci antického 
d�dictví v �eské kultu�e 16. - 19. století. V�decké sm��ování ústavu vychází v zásad� ze základního výzkumu 
a je podporováno domácími i zahrani�ními granty. V návaznosti na mezinárodní v�decké projekty v�nují 
pracovníci ústavu prvo�adou badatelskou pozornost �lecht� na císa�ském dvo�e, formám a model�m
neinstitucionálního chování vy��ích spole�enských struktur na prahu novov�ku, modern� pojímaným 
gender studies, reflexi rituál� v �ivotním cyklu od 16. století do p�elomu 19. a 20. století a také konstrukcím 
�obrazu druhého� v novov�ku.

 Publika�ní aktivity Historického ústavu JU jsou na velmi dobré úrovni. Pracovníci HÚ JU sm��ují
prezentaci výsledk� svého bádání do respektovaných zahrani�ních i domácích periodik. HÚ JU se podílí na 
vydávání �ty� edi�ních �ad � Opera historica, Monographia historica, Historia culturae a Prameny k �eským 
ran� novov�kým d�jinám 16.-18. století (Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. 
illustrantia).

 V roce 2004 po�ádal HÚ JU následující v�decká setkání: 
� Spole�nost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech, mezinárodní v�decké 

sympozium, uspo�ádal Historický ústav JU ve spolupráci s Historickým ústavem AV �R a 
Státním hradem a zámkem v �eském Krumlov� ve dnech 11. - 14. �íjna 2004 v �eském 
Krumlov�;

� Aloys Skoumal (1904-1988). V pr�se�íku cest �eské kultury 20. století, v�decké sympozium, 
uspo�ádal Historický ústav Jiho�eské univerzity ve dnech 11. a 12. listopadu 2004 v �eských 
Bud�jovicích; 

� �as výstavního ruchu, v�decké sympozium, uspo�ádal Historický ústav JU ve dnech 29. a            
30. kv�tna 2004 v Kostelci nad Vltavou; 

� Moje cesta k historii a historií, p�edná�kový cyklus, uspo�ádal Historický ústav JU v pr�b�hu
roku 2004. 
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 HÚ JU byl v letech 1999 - 2004 vykonavatelem výzkumného zám�ru �lechta v d�jinách novov�ku    
16. - 19. století (MSM 124100005). Hlavním tématem výzkumného zám�ru byla problematika �lechty v 
kontextu dlouhého vývoje novov�ké spole�nosti �eských zemí od 16. do 19. století, která v teoretické 
rovin� v�deckého výzkumu p�edstavovala vztah elit k ostatním spole�enským strukturám, p�edev�ím k 
duchovenstvu, m���an�m a poddanskému obyvatelstvu venkova. V rámci výzkumného zám�ru byla hlavní 
pozornost v�nována hlavn� skladb� a prom�nám reziden�ní sít� vybraných �lechtických rod�; genezi 
�lechtických dvor�; skladb�, funkcím a rituál�m �lechtické rodiny; sociální struktu�e v zázemí �lechtických 
dvor� a zp�sob�m komunikace mezi rezidencí, reziden�ním m�stem, církevními institucemi a venkovskou 
spole�ností v okolí rezidence; teoretickým otázkám prozopograficky koncipovaných výzkum� sociální skladby 
dvorských organism�; prom�nám �ivotního stylu a ka�dodenní kultury �lechty od 16. do 19. století a 
zp�ístup�ování mén� obvyklých typ� pramen�.

 Pracovníci HÚ JU úsp��n� vstupují i do grantových sout��í. Vedle výzkumného zám�ru byly v roce 
2004 �e�eny �ty�i standardní, dva postdoktorské a jeden doktorský projekt Grantové agentury �eské 
republiky. Tradi�n� vysokou úsp��nost mají �lenové HÚ JU v interní Grantové agentu�e JU, ve které v roce 
2004 získali podporu pro t�i projekty. 

 Historický ústav JU se podílí na p�íprav� a výchov� v�deckého dorostu. V roce 2004 se na 
Masarykov� universit� v Brn� konal desátý ro�ník celostátní studentské v�decké konference - Historie 2004, 
na ní� mladé �eskobud�jovické historiky zastupovaly dv� studentky, jejich� práce se umístily na 3. a 5. míst�.
V roce 2004 prob�hly na HÚ JU státní rigorózní zkou�ky, p�i nich� své rigorózní práce úsp��n� obhájili a 
titul PhDr. získali �ty�i uchaze�i. Do doktorského studijního programu �eských d�jin, který má HÚ JU 
akreditován, byli v roce 2004 p�ijati dva doktorandi v interní form� studia. Celkem v Historickém ústavu JU 
v pr�b�hu roku 2004 studovalo �est doktorand� v interní form� studia a osm v kombinované form� studia. 
V roce 2004 zárove� �ty�i studenti doktorské studium ukon�ili a získali titul Ph.D. Práci adept� doktorské 
hodnosti v pr�b�hu roku 2004 podporoval i doktorský projekt poskytnutý Grantovou agenturou �eské 
republiky. 

 Spolupráce HÚ JU a Historického ústavu AV �R vyústila v roce 2004 ve z�ízení Centra ran�
novov�kých studií se sídlem v �eských Bud�jovicích, které je spole�ným pracovi�t�m t�chto dvou institucí. 
Jeho jedine�nost a hlavní v�decké poslání spo�ívá � vedle mnoha dal�ích aktivit � p�edev�ím v kritickém 
edi�ním zp�ístup�ování pramen� k �eským d�jinám raného novov�ku. K prezentaci výsledk� práce centra 
slou�í spole�ný edi�ní projekt obou ústav�, který nese název Prameny k �eským d�jinám 16. - 18. století 
(Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. - XVIII. illustrantia). 

11.6.6. Zahrani�ní spolupráce 

 Historický ústav JU se dlouhodob� sna�í o zasazení svého v�deckého sm��ování do zahrani�ního 
kontextu bádání. Výsledkem t�chto snah jsou �ilé kontakty sm�rem k obdobn� zam��eným univerzitním a 
akademickým pracovi�tím p�edev�ím v N�mecku (Göttingen, Kostnice, Kassel, Lipsko, Mnichov, Münster) 
a v Rakousku (Víde�, Innsbruck). Probíhá v�ak i v�decká spolupráce s francouzskými (Pa�í�, Montpellier) a 
polskými v�dci (zvlá�t� Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk ve Var�av�). Perspektivní 
spolupráce p�i srovnávacích výzkumech �lechty se rozvinula s badateli ma�arské akademie v�d, zájem o 
srovnávací studium kavalírských cest projevila univerzita v italském Viterbu a o srovnávací studium hmotné 
kultury �lechtických a m���anských sídel usiluje univerzita v estonském Tallinnu. Z mimoevropských 
univerzit se zejména p�i zkoumání vlivu konfesionalizace na �ivotní cyklus �lechtice a p�i srovnávacích 
výzkumech �lechtických elit 16. a 17. století rozvíjí spolupráce s Western Michigan University v Kalamazoo 
(USA). Výsledky t�chto kontakt� se projevují zejména spolupo�ádáním v�deckých setkání, vzájemnou ú�astí 
na v�deckých konferencích a podílem na mezinárodních projektech. 

 Mezinárodní spolupráce Historického ústavu JU probíhá také v rámci programu Socrates Erasmus. 
V sou�asné dob� HÚ JU má podepsané bilaterální smlouvy s univerzitami ve Viterbu (Itálie), Pasov�
(N�mecko), Vídni a Innsbrucku (Rakousko). 
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11.6.7. Hlavní úkoly pro rok 2005 

 Hlavní úkoly pro rok 2005 vyplývají p�edev�ím z celkové koncepce rozvoje pracovi�t� a ze 
zamý�lené optimalizace struktury univerzity. Z dal�ích díl�ích krok� je pot�ebné p�ipomenout p�edev�ím 
posílení kvalifika�ní struktury pracovi�t� (mj. v roce 2005 prob�hnou �i budou zahájena 3 habilita�ní �ízení 
a 1 �ízení ke jmenování profesorem), otev�ení prvního ro�níku nov� akreditované bakalá�ské archeologie a 
ukon�ení tzv. dlouhého magisterského programu kulturní historie, která bude v této podob� otev�ena
v roce 2005 naposled. V roce 2005 bude HÚ JU rovn�� po�adatelem, resp. spolupo�adatelem t�í v�deckých 
konferencí (Jaroslav Goll a jeho �áci, �eské Bud�jovice, 6. - 8. dubna; �as moderny, Kostelec nad Vltavou, 
28. - 29. kv�tna; Vilém Slavata a jeho doba, Jind�ich�v Hradec, 20. - 22. zá�í), k tisku budou p�ipraveny
rovn�� dal�í svazky v�deckého sborníku Opera historica (Tschechische Frühneuzeitforschung 1990 - 2003 a 
sborník p�ísp�vk� z mezinárodního krumlovského symposia v roce 2004).  

 Velkou pozornost bude nutno v�novat té� �e�ení prostorové situace HÚ JU. V tomto sm�ru budou 
pokra�ovat jednání s vedením univerzity i s vedením Pedagogické fakulty JU, v její� prostorách ústav 
doposud sídlí. Velmi aktuální se v souvislosti s dal�ím p�edpokládaným rozvojem pracovi�t� stává mo�nost 
p�est�hování ústavu (resp. zamý�lené fakulty �i její podstatné �ásti) do budovy v Kn��ské ulici. Zárove�
budou b�hem roku 2005 podniknuty kroky k vybudování vlastního administrativního zázemí ústavu 
(studijní, ekonomická a majetková agenda).  
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11.7. Ústav fyzikální biologie JU (ÚFB JU) 

Adresa:   Zámek 136, 373 33 Nové Hrady 

11.7.1. Vedení ÚFB JU 

�editel:  RNDr. Dalibor �tys, CSc.

Zástupce �editele: doc. RNDr. Ji�í Masojídek, CSc. 

V�decký sekretá�: doc. Mgr. Franti�ek Vácha, Ph.D. 

�len kolegia �editele
pro studijní zále�itosti: doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. 

11.7.2. V�decká rada ÚFB JU 

Interní �lenové:
doc. RNDr. Ji�í Masojídek, CSc.   vedoucí odd�lení biotechnologie ÚFB JU 
RNDr. Ivan �etlík, CSc.  odd�lení ekofyziologie autotrofních mikroorganizm� ÚFB JU  
RNDr. Dalibor �tys, CSc.  odd�lení struktury a funkce protein� ÚFB JU 
Doc. RNDr. Franti�ek Vácha, CSc.   odd�lení struktury a funkce protein� ÚFB JU 

Externí �lenové:
RNDr. Ji�í Gabriel, DrSc.  Mikrobiologický ústav AV �R, Praha 
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.  Biologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
Ing. Richard Hrabal, CSc.  Vysoká �kola chemicko-technologická, Praha 
RNDr. Alexandr Jegorov, CSc.  IVAX, a.s., Praha 
RNDr. Josef Komenda, CSc.  Mikrobiologický ústav AV �R, T�ebo�
doc. Dr. Ing. Ji�í Mary�ka, CSc.  Technická univerzita Liberec 
prof. Ing. Zden�k Moudrý CSc.  Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.  P�írodov�decká fakulta UK, Praha 
RNDr. Ladislav Nedbal, CSc.  Ústav ekologie krajiny AV �R, �eské Bud�jovice
RNDr. Jan Pokorný, CSc.  ENKI, o. p. s., T�ebo�
RNDr. Ond�ej Prá�il, CSc.  Mikrobiologický ústav AV�R, T�ebo�
Ing. Bohdan Schneider, CSc.  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV �R, Praha 
prof. Ing. Zden�k Strako�, DrSc.  Ústav informatiky AV �R, Praha 
Ing. Ji�í �antr��ek, CSc.  Ústav molekulární biologie rostlin AV �R, �eské Bud�jovice
RNDr. Zden�k �esták, CSc.  Ústav experimentální botaniky AV �R, Praha 
prof. Ing. Josef �pak, Ph.D.  Ústav molekulární biologie rostlin AV �R, �eské Bud�jovice
Mgr. Otmar Urban, Ph.D.  Ústav ekologie krajiny AV �R, �eské Bud�jovice
RNDr. Ji�í Velemínský, DrSc.  Ústav experimentální botaniky AV �R, Praha 

11.7.3. Organiza�ní struktura ÚFB JU 

odd�lení struktury a funkce protein�:   vedoucí RNDr. Rudiger Horst Ettrich, Ph.D. 
odd�lení ekofyziologie autotrofních  
mikroorganism�:   vedoucí RNDr. Ond�ej Prá�il, Ph.D. 
odd�lení systémové biologie:   vedoucí doc. RNDr. Ladislav Nedbal, CSc. 
odd�lení biotechnologie:   vedoucí doc. RNDr. Ji�í Masojídek, CSc. 
odd�lení ekofyziologie rostlin:   vedoucí prof. Ing. RNDr. Michal Marek, DrSc. 
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11.7.4. Koncepce rozvoje 

 Ústav fyzikální biologie Jiho�eské univerzity (ÚFB JU je �ástí Akademického a univerzitního centra 
v Nových Hradech. Jeho zalo�ení v dubnu roku 2002 je jedním z výsledk� projektu výzkumného centra 
�Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy� (LN00A141), na n�m� pracovalo konsorcium 
Ústavu fyzikální biologie Jiho�eské univerzity a ústav� Akademie v�d �eské republiky: Ústavu molekulární 
biologie rostlin, Ústavu ekologie krajiny a Mikrobiologického ústavu, a Ostravské univerzity v Ostrav�.
Obecným cílem ústavu je výzkum biologických objekt� s takovou úrovní p�esnosti a správnosti, kterou ve 
svých experimentech po�adují fyzikové a chemici. V rámci výro�ního hodnocení centra procházel celý ústav 
v letech 2000 - 2004 mezinárodním hodnocením panelem nezávislých expert�.

 V roce 2004 byla výzkumná a v�decká infrastruktura dopln�na technologickým inkubátorem 
�Centrum biologických technologií� financovaným projektem PHARE CBC CZ 01.11.01.01. Ústav se stal 
centrem v�deckého setkávání a ka�doro�n� je v n�m po�ádáno p�es dvacet v�deckých konferencí, sympozií 
a dal�ích setkání. Výhodou je jinde neobvyklá kombinace �pi�kového vybavení laborato�í, p�edná�kových 
síní a u�eben na jedné stran� a levného ubytování na stran� druhé.

 Výzkum na ÚFB JU se rozvíjí po dvou liniích � jednou z nich je strukturní biochemie, která sahá 
od po�íta�ové biochemie p�es studium struktur protein� pomocí NMR, rentgenostrukturní analýzy a� po 
studium komplex� pomocí elektronové mikroskopie. Druhou linií je studium fyziologie organism� pomocí 
jejich funk�ního zobrazování, kde velikost objekt� sahá od subcelulárních struktur a� po celé listy nebo 
spole�enstva. Získané výsledky tvo�í základ nových technologií s aplikací v ekologii, oceánografii, 
biotechnologiích, farmakologii, biomedicín�, zem�d�lství i lesnictví. Detailní matematická analýza výsledk�
umo��uje p�esnou interpretaci získaných dat. P�esnost a komplexnost získaných dat umo��uje na�im 
pracovník�m vyu�ívat k interpretaci dat metody zp�tného in�enýrství k interpretaci vnitrobun��ných 
regula�ních drah. Infrastrukturu vybudovanou na Nových Hradech vyu�ívají také první za�ínající 
technologické firmy. 

 Výzkum je v ÚFB JU doprovázen vzd�láváním. V laborato�ích vybavených p�ístroji ÚFB JU 
pracuje p�es 30 student� doktorského studia, p�i�em� 20 z nich studuje v doktorském studijním oboru 
Biofyzika. Tento obor je otev�en absolvent�m r�zných univerzit, �asto technických obor�, kte�í si v n�m
dopl�ují vzd�lání v Biofyzice. Podobn� je koncipován magisterský studijní program Aplikovaná m��ící a 
výpo�etní technika, do n�j� vstupují absolventi technických obor� a získávají také biofyzikální trénink, 
stejn� jako program celo�ivotního vzd�lávání �Fyzikální biologie a její praktické aspekty�. Na p�elomu roku 
2004 a 2005 jsme u�inili první kroky k p�evzetí studijního programu Biofyzika na bakalá�ské i magisterské 
úrovni, co� nám umo�ní ú�astnit se mezinárodních projekt� magisterského studia a zárove� profilovat 
studenty podle na�ich pot�eb.  

 ÚFB JU také po�ádá ka�doro�n� letní �koly, a to letní akademické kursy pro st�edo�koláky a Scholu 
ludus pro vysoko�koláky, p�i�em� ob� tyto aktivity dovolují vybrat nejkvalitn�j�í studenty do dal�ích stup��
studia.

11.7.5. V�decká a výzkumná �innost

 V roce 2004 byly ÚFB JU dokon�eny dva významné projekty - Výzkumné centrum �Mechanismus, 
ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy� výstavba technologického inkubátoru �Centrum biologických 
technologií�. 

 Výzkumné centrum �Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy� sdru�ilo p�ední 
laborato�e v oboru, zejména v jiho�eském regionu, ale i mimo n�j, nap�íklad v Brn� nebo v Ostrav�. Ve 
sv�tovém srovnání bylo centrum výjime�né zejména �í�í záb�ru studia jevu fotosyntézy, kdy pracovalo na 
v�ech úrovních od kvantov� mechanických výpo�t�, p�es chemické a biochemické metody, funk�ní 
zobrazování organel a bun�k, molekulárn� biologické metody cílených mutací, a� po funk�ní zobrazení 
celých rostlin a porost�. Centrum shromá�dilo p�ístrojovou základnu, která je unikátní i v nadregionálním 
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m��ítku. V pr�b�hu celé doby �e�ení projektu docházelo k pr�b��nému zkvalit�ování personálu centra, kdy 
se da�ilo získávat zejména mladé v�decké pracovníky, kte�í se navraceli ze zahrani�ních stá�í.  

 Na základ� projektu centra vznikla nová univerzitní v�decká instituce. Ústav fyzikální biologie 
Jiho�eské univerzity, který spolu s Ústavem ekologie krajiny provozuje Akademické a univerzitní centrum 
v Nových Hradech (AUC). AUC zaji��uje administrativn� podstatnou �ást v�deckého chodu výzkumného 
centra a následných projekt�. Krom� toho po�ádá nebo spolupo�ádá ro�n� 20 - 30 v�deckých setkání, 
sympozií a letních �kol. Pro svou kvalitu bylo vybráno Federací evropských biochemických spole�ností 
k uspo�ádání kursu �Advanced methods in protein crystallography�, který byl velmi úsp��ný, a je plánováno 
jeho opakování s dvouletou periodou.  

 V oblasti základního výzkumu jsou nejvýznamn�j�ími dosa�enými výsledky nap�íklad: 
a) vývoj p�ístroj� pro makroskopické i mikroskopické zobrazování �ivých bun�k a jejich vyu�ití 

pro celou �adu studií in vivo,
b) zavedení metody nucených metabolických oscilací ke sledování regula�ních d�j� v �ivých 

organismech,  
c) spoluú�ast na objevu aerobních fototrofních baktérií, které tvo�í podstatnou �ást oceánské 

uhlíkaté biomasy. a pod.  

 V aplikovaném výzkumu jsou nejvýznamn�j�ími výsledky vývoj nového typu solárního 
fotobioreaktoru a objev aktivních látek � poteciálních kancerostatik v sinicích rodu Nostoc.  

� COALE KH, KOBLIZEK M, ET AL.(2004) Science 304 (5669): 408-414 Impact Factor: 29.781 
� KOMENDA J, ET AL. (2004) Journal of Biological Chemistry 279 (47): 48620-48629 Impact 

Factor: 6.482 
� CHEN YB, KOBLIZEK M, ET AL. (2004) Plant Physiology 136 (3): 3737-3750  Impact Factor: 

5.634
� MAZNA P, ETTRICH R, ET AL. (2004) Journal of Neurochemistry 91 (4): 836-842 Impact 

Factor: 4.825 
� LANSKY Z, ETTRICH R, KUTY M, ET AL. (2004) Biochemistry 43 (26): 8303-8311 Impact 

Factor: 3.922 
� BUMBA L, VACHA F, ET AL. (2004) European Journal of Biochemistry 271 (14): 2967-2975 

Impact Factor: 3.001 
� KRUMSCHEID R, ETTRICH R, ET AL. (2004) European Journal of Biochemistry 271 (19): 3923-

3936 Impact Factor: 3.001 

 V návaznosti na aktivity centra byl vybudován biotechnologický inkubátor �Centrum biologických 
technologií Nové Hrady�, jeho� stavba byla financována Evropskou unií. V tomto inkubátoru budou, mimo 
jiné, testovány vyvinuté technologie v poloprovozním m��ítku. Inkubátor je také jediným pracovi�t�m na 
sv�t� schopným p�stovat ve v�t�ím m��ítku libovolný druh �as za regulovaných podmínek. 

11.7.6. Zahrani�ní spolupráce 

 V�decká spolupráce ve výzkumu a vývoji sahá od geograficky blízkých Rakouska a N�mecka p�es
�védsko, Holandsko, �pan�lsko a Francii a� po Spojené státy americké a Austrálii. Nejv�t�í ohlas má 
spolupráce s Univerzitou v Princetonu, která je po n�kolik posledních let opakovan� vyhodnocována jako 
nejlep�í univerzita v USA. Práce na�ich koleg� s námi vyvinutými p�ístroji na Rutgers University v New 
Jersey p�inesla publikace v nepresti�n�j�ím p�írodov�dném �asopise Science. Z dal�ích spoluprací je mo�no 
zmínit Univerzitu Ludvíka Maxmiliána v Mnichov�, Universitu v Lübecku, St�edo�védskou universitu v  
Sundsvallu a geograficky blízké Universitu Jana Keplera v Linci, Fachhochschule Hagenberg a 
Fachhochschule Krems. S n�kterými s t�chto univerzit p�ipravujeme mezinárodní magisterský studijní 
program, pro �adu z nich po�ádáme kursy a vym��ujeme si s nimi studenty. 
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11.7.7. Hlavní úkoly pro rok 2005 

 Hlavním úkolem je p�edev�ím úsp��n� plnit cíle výzkumného zám�ru �Fyzikální biologie � nové 
metody biologického výzkumu� a dal�ích v�deckých projekt�. Za tímto ú�elem bude ústav p�edev�ím
sledovat, jak se vyvine metodika hodnocení výzkumu v �R, co� bude determinující pro publika�ní i 
v�deckou politiku. V oblasti technologií chce ústav dovést do konce objevy nových potenciálních farmak a 
metod na jejich výrobu, stejn� jako moderní diagnostické metody zalo�ené na fluorescen�ních 
zobrazovacích technikách. Na jejich podklad� vznikne n�kolik spin-off firem, které budou vyu�ívat zázemí 
nového technologického inkubátoru. V oblasti výuky lze p�edpokládat, �e krom� doktorského studia 
Biofyzika p�evezme ústav i bakalá�ský a magisterský stupe� tohoto studia. Spolu s dal�ími univerzitami chce 
ústav p�ipravit p�ihlá�ku mezinárodního magisterského studijního programu Biophysical concepts for 
biomedicine, pharmacology and biotechnology, který studenty p�ipraví pro �iroké spektrum rolí 
v moderním farmakologickém výzkumu i biomedicínských aplikacích. V oblasti regionálního rozvoje bude 
ústav spolupracovat s m�stskými i regionálními p�edstaviteli, a to na obou stranách hranice na p�em�n�
regionu na oblast s významným technologickým profilem, co� jej bude �init kompetitivním i v globální 
sout��i. V roce 2005 proto ústav zahájí n�kolik spole�ných v�deckých projekt� zejména s Fachhochschule 
Krems a s dal�ími akademickými institucemi tak, abychom zvý�ili absorp�ní schopnost t�chto institucí pro 
evropské podp�rné programy a zv�t�ili po�et výsledk�, které nesou aplikace v moderních technologiích. 
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11.8. Výzkumný ústav rybá�ský a hydrobiologický JU (VÚRH JU) 

Adresa:   Záti�í 728/II, 389 25 Vod�any 

11.8.1. Vedení VÚRH JU 

�editel:  Ing. Jan Kou�il, Ph.D. 

Zástupce �editele: Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 

V�decký sekretá�:  doc. RNDr. Zden�k Adámek, CSc. 

11.8.2. V�decká rada VÚRH JU 

Interní �lenové:
Ing. Martin Flaj�hans  odd�lení genetiky a �lecht�ní ryb VÚRH JU 
Ing. Jitka Hamá�ková vedoucí odd�lení akvakultury a hydrobiologie VÚRH JU 
Ing. Jan Kou�il, Ph.D.  odd�lení akvakultury a hydrobiologie VÚRH JU,  
    �editel VÚRH JU 
doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc. vedoucí odd�lení genetiky a �lecht�ní ryb VÚRH JU 
Ing. Blanka Vykusová, CSc. vedoucí odd�lení v�decko-technických informací VÚRH JU 

Externí �lenové:
prof. RNDr. Pavel Bla�ka, DrSc.  Biologická fakulta JU, �eské Bud�jovice
prof. Dr. Habil. Janusz Guziur  UWM Olsztyn, Polsko 
doc. Ing. Petr Hartvich, CSc.  Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
prof. Ing. Ji�í Jirásek, DrSc.  MZLU, Brno 
doc. Ing. M. K�í�ek, CSc.  Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
doc. RNDr. Josef  Mat�na, CSc.  HÚ AV �R, �eské Bud�jovice
Ing. Milan Pe�áz, DrSc.  ÚBO AV �R, Brno 
Ing. Josef Pokorný, CSc.  Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
Ing. Petr Ráb, DrSc.  Ú�GF AV �R, Lib�chov
prof. Ing. Václav �ehout, CSc.  Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 
Ing. Ji�í �ehulka, CSc.  Slezské museum Opava 
doc. Ing. Ivan Stra�ai, CSc.  SPU Nitra, Slovensko 
prof. MVDr. Zde�ka Svobodová, DrSc.  VFU, Brno 
Ing. Václav �ilhavý  Rybá�ské sdru�ení �R, �eské Bud�jovice
Ing. Jan �típek �eský rybá�ský svaz, Plze�
doc. Ing. Franti�ek Vácha, CSc.  Zem�d�lská fakulta JU, �eské Bud�jovice 

11.8.3. Organiza�ní struktura VÚRH JU 

odd�lení akvakultury a hydrobiologie:   vedoucí Ing. Jitka Hamá�ková
odd�lení genetiky a �lecht�ní ryb:   vedoucí doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 
odd�lení vodní toxikologie a nemocí ryb:   vedoucí Ing. Tomá� Randák 
odd�lení v�decko-technických informací:   vedoucí Ing. Blanka Vykusová, CSc. 
odd�lení pokusnictví:  vedoucí Ing. Pavel Lepi�
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11.8.4. Koncepce rozvoje 

 Strategie rozvoje ústavu se soust�edila na dal�í rozvoj a zkvalit�ování v�deckovýzkumné �innosti, 
na za�len�ní ústavu mezi pracovi�t� p�ímo se podílející na vzd�lávací �innosti a v neposlední �ad� na 
posílení personálního a materiáln� technického zabezpe�ení �innosti ústavu. 

 V rámci v�deckovýzkumné �innosti bylo úsilí zam��eno do záv�re�ného roku �e�ení dvou 
výzkumných zám�r� a celé �ady �eských a n�kolika mezinárodních v�deckých projekt�. Významná byla 
rovn�� ú�ast v p�íprav� projekt� 6. RP EU se zam��ením na chov okouna a lína (první z nich zahájen 
koncem roku 2004, druhý zahájen od po�átku roku 2005). Poda�ilo se, alespo� �áste�n� zlep�it kvalitu 
publika�ní �innosti pracovník� odd�lení akvakultury a hydrobiologie a vodní toxikologie a nemocí ryb (vy��í 
podíl publikací ve v�deckých �asopisech s impakt faktorem v�etn� �asopis� s vy��í hodnotou impakt 
faktoru) a udr�et vysoký standard publika�ní aktivity (a její kvality) u pracovník� odd�lení genetiky a 
�lecht�ní ryb. 

 Významným po�inem v historii ústavu bylo akreditování doktorského studia Rybá�ství v �eském a 
pozd�ji i v anglickém jazyce. Ústav se za�lenil mezi akademická pracovi�t� p�ímo se podílející na vzd�lávací 
�innosti v rámci Jiho�eské univerzity. V roce 2004 zahájili studium doktorského studia Rybá�ství první dva 
studenti. Ústav pokra�oval v posilování personální struktury v�deckovýzkumných pracovník�. Jeden 
pracovník dokon�il externí doktorské studium. Dal�ích �est pracovník� pokra�ovalo v doktorském studiu 
s p�edpokladem jeho dokon�ení v následujícím roce.  

 Na úseku materiáln� technického zabezpe�ení �innosti ústavu se poda�ilo významn� zahladit 
nep�íznivé dopady katastrofální povodn� v roce 2002 (jen pro p�ipomenutí, vy�íslené �kody �inily 9 mil. K�,
p�itom kompenzace z vn�j�ích zdroj� byla na úrovni poloviny této �ástky). Pokra�ovalo technické vybavení 
experimentální haly pro chov ryb. Sou�asn� bylo instalováno mikrovlnné internetové spojení tohoto 
pracovi�t�, rybí líhn� se serverem v hlavní budov� ústavu, umo��ující nejen standardní vyu�ití internetu, ale 
v budoucnu i kontrolu a �ízení provozu objektu z jakéhokoliv jiného místa s internetovým p�ipojením. Byla 
p�ipravena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení rekonstrukce ubytovny 
v t�sné blízkosti hlavní budovy ústavu s cílem budoucího vyu�ití pro ubytování student� doktorského 
studia.

11.8.5. V�decká a výzkumná �innost

Detailní studium spermií u modelových druh� chrupav�itých (Chondrostei) a kostnatých 
(Teleostei) ryb

 U modelového rybího druhu lína obecného (Tinca tinca) byla studována struktura spermií s vyu�itím 
elektronového skenovacího (SEM) a transmisního (TEM) mikroskopu s popisem a ur�ením velikostních 
parametr� jednotlivých organel spermie. V dal�í studii spermiace s ur�ením motility a struktury spermií 
triploidních a diploidních mlí�ák� lína obecného s experimentálním k�í�ením byla zji�t�na vysoká 
reproduk�ní schopnost triploidních ryb. U veslonosa amerického (Polyodon spathula) jako zástupce 
chrupav�itých ryb byl pohyb spermií ovládán úrovní koncentrace K+ a Ca2+. Systém obrazové cytometrie 
pou�ívající duálního barvení SYBR 14 a propidiumjodidem byl shledán vhodným pro stanovení 
�ivotaschopnosti spermií sladkovodních ryb. V dal�í studii byly identifikovány vlivy podmi�ující kompetici 
spermií p�i oplození.

Veterinárn� orientovaný výzkum 

�e�ena byla problematika harmonizace v uplat�ování princip� farmakovigilance v akvakulturních 
chovech v �R v návaznosti na p�edpisy EU. V sou�asné dob� je pro lé�bu ryb v �R registrováno jen 
n�kolik lé�iv s antimikrobiálním ú�inkem. Posláním projektu je zajistit �e�ení pot�eb veterinární praxe p�i
aplikaci lé�ebných a pomocných p�ípravk� v akvakulturních chovech v souladu s pravidly platnými v EU, 
dát k dispozici registrované preparáty s ov��enou farmakovigilancí a zavést jednotné zásady provád�ní 
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lé�ebných, preventivních a pomocných zákrok� v chovech ryb se z�etelem na ovlivn�ní necílových 
organism� a na dal�í ekologické dopady.  

 Dal�í konkrétní výzkum byl zam��en na ochranu chov� kapra obecného (Cyprinus carpio L.) p�ed
onemocn�ním zp�sobeným koi herpesvirem (KHV). Od roku 1998 se toto onemocn�ní objevuje v r�zných 
�ástech sv�ta v chovech kapr� a koi kapr�. Onemocn�ní vykazuje vysokou mortalitu nemocných ryb. 
Posláním projektu je sledování informací o nákazové situaci KHV v zemích EU, zavedení PCR diagnostiky 
KHV do diagnostické praxe VÚVeL Brno, vy�et�ování terénních vzork� tkání ryb z r�zných chov� na 
území �R a p�íprava podklad� pro formulaci opat�ení na zabrán�ní zavle�ení nákazy na na�e území, 
p�ípadn� pro zamezení jejího roz�í�ení.

Výzkum chovatelských technologií v akvakultu�e s cílem produkce tr�ních ryb, 
násadového materiálu �í�ních druh� ryb a rak�

 V pr�b�hu �e�ení byly realizovány experimenty s odchovy pl�dku jelce jesena Leuciscus idus, jelce 
proudníka L. leuciscus, parmy obecné Barbus barbus a podoustve �í�ní Vimba vimba v kontrolovaných 
podmínkách prost�edí se zam��ením na vliv délky p�echodu ze �ivé potravy na startérovou krmnou sm�s.
Sledován byl raný ontogenetický vývoj u jelce proudníka. Prob�hlo vyhodnocení experiment� zam��ených 
na zji��ování biologické kvality jiker a pl�dku pstruha obecného Salmo trutta od genera�ních ryb 
odchovávaných v kontrolovaných podmínkách prost�edí a dále pokusy s um�lým líhnutím a odchovem raka 
�í�ního Astacus astacus a jeho vysazením na p�írodní lokality.  

 Nov� bylo zahájeno �e�ení projektu zam��eného na vyu�ití technických akvakultur a jejich 
kombinace s rybni�ními chovy. Realizována ji� byla první �ást experiment� s intenzivním odchovem 
okouna �í�ního Perca fluviatilis p�vodem z rybni�ního chovu, v�etn� pou�ití r�zných variant p�evedení 
nejprve na polovlhkou krmnou sm�s s následným p�echodem na suchá peletovaná krmiva a vyhodnocení 
vlivu teploty vody na spot�ebu a vyu�ití krmiva a rychlost r�stu p�i odchovu v recirkula�ním systému. 

Výzkum vlivu hromadné selekce kapra obecného na u�itkovost potomstva p�i vyu�ití 
metod molekulární genetiky 

 Byl zalo�en experimentální selek�ní program s cílem ov��it, zda je mo�no hromadnou selekcí na 
r�stové vlastnosti (délku t�la, hmotnost a Fulton�v koeficient) u kapra obecného dosáhnout uspokojivých 
výsledk� p�i zvy�ování jeho u�itkovosti. V prvním roce �e�ení byly zalo�eny t�i odli�n� rostoucí populace 
kapra jednoho plemene, které poslou�í jako rodi�ovské populace a jejich� potomstvo bude navzájem 
srovnáváno s ohledem na r�stové vlastnosti. Dále byl vypracován literární p�ehled o mo�nostech vyu�ití 
selekce jako �lechtitelské metody u kapra obecného a tato metoda byla srovnávána s dal�ími �lechtitelskými 
postupy (k�í�ení a genomové manipulace). 

Studium kvality vodního prost�edí

 Sledován byl vliv t�í nejvýznamn�j�ích zne�i��ovatel� �eky Labe na populace ryb vyskytujících se 
v okolí t�chto chemických závod�. Vliv zne�i�t�ní na rybí populace byl posuzován pomocí vybraných 
biochemických marker� kontaminace a chemických analýz svaloviny ryb. Mo�no konstatovat, �e lokality 
pod sledovanými zdroji zne�i�t�ní jsou více zatí�ené polutanty typu endocrine disruptors (EDCs), ne� 
lokality nad sledovanými zdroji zne�i�t�ní. Je mo�no konstatovat, �e vy��í hodnoty obsahu POPs a 
alkylfenol� byly nalézány v labských profilech. Byl prokázán významný vliv kontaminace sledovaných 
labských profil� na vodní organismy. Vysoká úrove� zatí�ení vodního prost�edí cizorodými látkami, z nich� 
mnohé ovliv�ují endokrinní soustavy vodních �ivo�ich�, m��e ve svém d�sledku vést a� k vymizení 
n�kterých druh� z takto zatí�ených lokalit. Dal�í sledování bylo zam��eno na studium �í�ení látek typu PCB 
v potravních �et�zcích a jejich kumulace v organismech, v�etn� metod odstra�ování kontaminovaných 
odpad�.
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Výzkum hormonáln� indukované �ízené reprodukce u ryb 

 Nových výsledk� s vyu�itím v praxi bylo dosa�eno p�i pokusech s hormonáln� indukovanou 
ovulací jikerna�ek �ady druh� ryb (kapr obecný Cyprinus carpio, lín obecný Tinca tinca, tolstolobec pestrý 
Aristichthys nobilis, karas obecný Carassius carassius, jelec jesen Leuciscus idus, jelec proudník Leuciscus leucisus,
candát obecný Sander lucioperca, sumec velký Silurus glanis a sume�ek africký Clarias gariepinus). Optimálních 
výsledk� bylo dosa�eno p�i injek�ním podání kombinovaných preparát� (obsahujících funk�ní analogy 
sav�ího nebo rybího GnRH a dopaminergní inhibitory) na rozdíl od podání jen samotných analog� GnRH 
�i dopaminergních inhibitor� nebo doposud pou�ívaného extraktu z dehydrovaných kap�ích hypofýz 
(obsahující gonadotropin). Zahájeno bylo �e�ení evropského projektu v konsorciu s malými rybá�skými
podniky z �R, Francie, Irska, Holandska a výzkumnými partnery z �R, Francie, Dánska a Belgie s cílem 
stabilizace produkce okouna �í�ního pro praktické chovatelské podmínky v následujících oblastech: 
management genera�ních ryb, zlep�ení kvality gamet a welfare u genera�ních ryb, zvý�ení produkce pl�dku 
s lep�ími u�itkovými parametry. Projekt rovn�� studuje ekonomiku produkce pl�dku okouna ve vztahu k 
technologické inovaci. 

Chovatelské technologie

 Vyhodnocení výt��nosti a plodnosti sumce velkého bylo provedeno na 1+ rybách (1,6 � 3,3 kg, n = 
52) pocházejících z dvou odli�ných technologií intenzivního chovu na oteplené vod� � z rybní�k�
s pr�to�ným re�imem (24.6±0.2°C) a z recirkula�ního systému s hexagonálními nádr�emi (26.0±1.0°C). 
Sumci z pr�to�ných rybní�k� m�li v�t�í hlavu a ni��í koeficient kondice (P<0.01). Ryby z recirkula�ních 
systém� m�ly naopak v�t�í podíl jak odpadních partií, tj. ploutví (P<0.05), k��e a viscerálních, ventrálních i 
dorsálních deposit tuku (v�echny P<0.01), tak výsledných produkt� (meziprodukt�), tj. trupu bez k��e a 
filet (P<0.01). Signifikantn� (P<0.01) vy��í podíl v�ech t�í tukových deposit byl zji�t�n rovn�� u samic. Vy��í 
(P<0.05) gonadosomatické indexy byly zji�t�ny u ryb obou pohlaví odchovávaných v rybní�cích.  

Srovnávací genetické a reproduk�ní studie p�vodních populací a chromozomov�
manipulovaných a �lecht�ných populací lína obecného z �íny a �R

 Realizován byl test plemenné hodnoty u lína obecného (Tinca tinca), reproduk�ní studie spermiace 
s propracováním managementu reprodukce lína obecného a fylogeografická studie. N�mecké plemeno lína 
vykázalo nejvy��í r�st i p�e�ití po dvou letech testování. Srovnáním sekvencí mitochondriálního genu 
cytochromu b a rekonstrukcí fylogenetických vztah� mezi r�znými haplotypy byla nalezena významná 
divergence v genealogickém strom� lín� pocházejících z volných vod Evropy a Malé Asie a z evropských a 
východoasijských kulturních linií. Triploidní samice s retardací gonád vykazovaly dlouhodob� nejlep�í r�st,
triploidní samci byli schopni tvorby gamet, gynogenetické ryby vykazovaly nejvy��í vnímavost 
k parazitárním infekcím. Bylo prokázáno, �e ploidie, pohlaví a v�k ovliv�uje slo�ení mastných kyselin 
intramuskulárních lipid� lína.

Udr�ování genetických zdroj� u ryb v rámci Národního programu uchovávání a vyu�ití 
genetických zdroj� hospodá�ských a u�itkových zví�at

 Projekt dlouhodob� podporovaný MZe �R zahrnuje uchovávání genetických zdroj� ryb v �R
(9 druh�: kapr obecný, lín obecný, pstruh duhový, pstruh obecný f. poto�ní, sumec velký, síh maréna, síh 
pele�, jeseter malý a vyza velká; vyjmenovaná plemena a linie v celkem 43 kmenových hejnech) v �ivých 
genových bankách u 13 chovatel�. V ústavu byl rozvíjen program kryokonzervace spermatu genetických 
zdroj� ryb, v jeho� rámci byly v roce 2004 zamra�eny dávky u genetických zdroj� kapra, lína a sumce. Ve 
vlastní �ivé genové bance ústavu byly rovn�� uchovávány a reprodukovány genetické zdroje kapra, lína, 
sumce a jeseter�.

Udr�ování a zlep�ování genetického potenciálu ryb 

 Aktivity byly zam��eny na kontrolu výkonnosti a plemenné hodnoty u lína obecného a to jednak 
vybraných plemen a dále gynogenetické, triploidní a diploidní populace plemene Vod�anského. Na základ�
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výsledk� po druhém roce testování, jeho� metodika probíhá dle provád�cí vyhlá�ky �. 471/2000 Sb., o 
testování ryb v rybnících k zákonu o �lecht�ní a plemenitb� hospodá�ských zví�at �. 154/2000 Sb., je mo�no 
konstatovat, �e u�itkové vlastnosti plemen lína se mohou výrazn� li�it a �e vyu�ití genomov�
manipulovaných populací se nezdá z praktického hlediska výhodné. T�etím titulem byla kontrola u�itkovosti 
a výkonnosti u meziplemenných k�í�enc� kapra obecného. Pr�b��né výsledky u�itkovosti k�í�enc� ve 
srovnání s plemenem ma�arského lysce nazna�ují, �e zvolené hybridní kombinace nejsou vhodnými 
alternativami pro produk�ní vyu�ití. 

Výzkum vlivu rybo�ravých predátor� na rybí obsádky 

 Byl studován vliv rybo�ravých predátor�, p�edev�ím rostoucích po�t� populací kormorána a vydry, 
na biodiverzitu ryb. Na základ� sledování byly zpracovány regresní k�ivky, pomocí kterých lze odhadovat 
délku a hmotnost ryb z po�erk� vydry a �aludk� kormorána. To umo��uje zp�tnou rekonstrukci p�vodních
parametr� ryby ulovené a z�ásti zkonzumované vydrou nebo natrávené v �aludku kormorána. Uvedené 
výsledky slou�í jako podklady pro jednání se státními orgány a ochraná�skými subjekty pro objektivizaci 
hodnocení vztahu mezi rybá�stvím a chrán�nými subjekty.  

Výzkum populací divoce �ijících druh� ryb 

 Ve výzkumu genofondu pstruha obecného formy poto�ní (Salmo trutta m. fario) � populace 
�umavská � byl ov��en pozitivní vliv opat�ení, která doplnila stávající technologii um�lé reprodukce a 
odchovu násadového materiálu a vedla k minimalizaci ztrát. Pomocí odchovu genera�ních ryb 
v podmínkách um�lých chov� lze v budoucnu významn� zvý�it produkci násadového materiálu lipana 
podhorního a pstruha obecného pro zaryb�ování volných vod, ve kterých dochází v sou�asnosti 
k rapidnímu úbytku t�chto druh�.

 U karase st�íb�itého (Carassius �gibelio�) z jihomoravských lokalit byl zji�t�n výskyt triploidních 
samc�, diploidních populací a tetraploidních jedinc� obou pohlaví, byly studovány fyziologické vlastnosti 
jejich gamet, schopnost intraspecifické hybridizace polyploidních populací i schopnost reagovat 
gynogenetickou reprodukcí nebo interspecifickou hybridizací s jinými kaprovitými druhy (kapr obecný, 
plotice obecná, cejnek malý). 

 Zm�ny v ichtyofaun� rybni�ních stok v pr�b�hu roku byly studovány s cílem monitorovat sezónní 
dynamiku výskytu invazních rybích druh�, p�edev�ím st�evli�ky východní (Pseudorasbora parva). Velikostní 
výb�rovost ko�isti, jako biotická interakce mezi ko�istí a predátorem, byla studována v laboratorních 
podmínkách za ú�elem zji�t�ní pr�b�hu preda�ního chování tohoto nep�vodního dravce na r�zné 
velikostní skupiny st�evli�ky, p�edstavující �astou potravní základnu p�i jeho odchovu v podmínkách �R
(Vod�ansko, Poho�elicko). Zji�t�né výsledky slou�í k odhadu predace okounka pstruhového na velikostní 
slo�ení populace jeho ko�isti a k mo�nosti p�ípravy experimentálního ov��ení OFT (Optimal Foraging 
Theory) u tohoto druhu. 

Výzkum fyziologie rybích spermií

 Podrobn� byla studována motilita spermií v�etn� regulace motility mikrotubul� bi�íku. Byly 
dosa�eny významné výsledky poznání regulace motility vn�j�ími faktory s regulací demembranovaného 
bi�íku, tzn. vlastních mikrotubul�, v�etn� restrukturalizace bi�ík� po rozvoln�ní mikrotubul� ve fázi jejich 
aktivace. U v�ech sledovaných druh� byl pohybující se bi�ík spermie v celé jeho délce 50 - 60 µm tvo�en
st�ídavými 6 amplitudami vln�ní (3 sinusové vlny), p�i�em� doba pohybu spermií kapra se pohybuje na 
hranici 60, u jeseterovitých ryb s veslonosem na úrovni 3 - 10 minut. U obou chrupav�itých a kostnatých 
sladkovodních ryb spermie sledují lineární stopu, tzn., �e vlny bi�ík� jsou symetrické z�ejm� z d�vodu
absence sensitivity axonemu k Ca2+.
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Výzkum oseme�ování a oplozování jiker 

 U sumce velkého (Silurus glanis) je ú�innost imobiliza�ních roztok� na úrovni zhruba 70 % 
uchovatelnosti fertility spermií sumce velkého po dobu 24 h ve srovnání s 8 % v kontrole, tzn. spermatu 
bez IR. Z výsledk� vyplývá zhruba 70 % uchovatelnost fertility spermií sumce velkého po dobu 24 h 
v roztoku IR 170 nebo IR 200 ve srovnání s 8 % v kontrole, tzn. spermatu bez IR. Pro ú�ely vyu�ití 
ochrany genofondu byly vypracovány detailní metodiky zmrazování spermií sumce velkého (Silurus glanis) a 
lína obecného (Tinca tinca).

 Cílem studie u lína bylo zvý�ení úrovn� oplození a líhnivosti optimalizací aktiva�ních roztok�
postupem osemen�ní, zp�sobem aktivace gamet a odlepkováním jiker. Signifikantn� nejlep�í úrovn�
oplozenosti a líhnivosti bylo dosa�eno p�i pou�ití pouhých 1153 spermií na jikru p�i technice aktivace 
v pom�ru 1 : 1 mezi úrovní jiker (hmotnost v g) a aktiva�ním roztokem (v ml). Aktiva�ní roztoky obsahující 
10 mM Tris-HCl pH 8 a 9 s 17 mM NaCl signifikantn� zvý�ily oplozenost a líhnivost ve srovnání s 
odchlorovanou vodovodní vodou o pH 7 nebo aktiva�ním roztokem pH 6 a 7 s 17 mM NaCl. Adhese jiker 
byla úsp��n� odstran�na inkubací v Alcalase, Bacillus licheniformis.

Zmrazování spermií ryb 

 U v�ech metod je vyu�íván zmrazovací automat s originálním naprogramovaným zmrazovacím 
re�imem a p�íslu�nými �edícími a kryokonzerva�ními médii. Mimo�ádného výsledku bylo dosa�eno u sumce 
velkého, kdy metoda zmrazovaní spermií zaru�uje stejné výsledky oplozenosti a líhnivosti pl�dku jako p�i
pou�ití �erstvého spermatu. Ukázalo se, �e vedle zmrazování 1 ml objemu spermatu je mo�né velmi 
efektivn� zmrazovat i 4 ml spermií p�i dosahování podobných parametr� motility spermií, podílu �ivých a 
mrtvých spermií a líhnivosti. Líhnivost a oplozenost u nejlep�ích variant byla dosahována na úrovni 88 % a 
84 % ve srovnání s kontrolou na úrovni 90 a 88 %.  

Studium monoklonálních protilátek u spermií chrupav�itých a kostnatých ryb 

 P�i výzkumu monoklonálních protilátek proti povrchovým a intra-akrosomálním protein�m sav�ích
spermií byly studovány na modelu spermií chrupav�itých a kostnatých ryb s cílem pou�ít tyto protilátky 
k testování kvality rybího spermatu. Pomocí hmotnostní spektrometrie byl charakterizován protein 
detekovaný monoklonální protilátkou proti kap�ím spermiím - (Fs-C47). Protein pat�í do rodiny kreatin 
kinas (B-subtyp). 

Testování u�itkovosti 

�ty�letý test zam��ený na srovnání u�itkových parametr� celosami�í a smí�ené populace kapra 
obecného (Cyprinus carpio) v rybni�ních podmínkách St�ední Evropy. Na základ� výsledk� je mo�no 
o�ekávat chovem celosami�í populace o 6 � 8 % vy��í produkci p�i stejných podmínkách hospoda�ení 
oproti tradi�nímu chovu. Tato výhoda je ale omezena na ryby v tr�ní velikosti 1,5 � 2 kg (stá�í 3 roky), 
proto�e vy��í podíl jedlých �ástí u celosami�í populace je ovlivn�n pr�kazn� ni��í hodnotou 
gonadosomatického indexu.  

 Probíhalo i testování u�itkovosti r�stu u lína v podmínkách �eské republiky. Domestikace lína 
obecného zapo�ala ve své podstat� a� v 70. letech 20. století. První výsledky ukazují, �e mezi k�í�enci 
existují rozdíly, kdy� u hybrida Rumunského a Táborského lína byl ve v�ku L1+ zaznamenána o 26,5 % 
vy��í hmotnost ve srovnání s plemenem Rumunským. Populace N�meckého lína vykázala ve v�ku jednoho 
roku významn� vy��í hmotnost oproti plemeni Vod�anskému a Ma�arskému.

Studie triploidie u lína obecného 

 Bylo prokázáno, �e základní chemické slo�ení svaloviny 2n a 3n lín� L3 bylo prakticky stejné. 
Zji�t�ny byly pouze signifikantní rozdíly v obsahu su�iny u diploid� (vy��í obsah u jikerna�ek o 5,7 %). 
Výrazné zm�ny základního chemického slo�ení byly zji�t�ny v závislosti na zvy�ujícím se v�ku lín� (po 
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výkrmovém období). V závislosti na ploidii vykazovala ve  v�kovém období L3+ p�ízniv�j�í chemické 
slo�ení svaloviny (i kvalitu masa) triploidní populace lín�.

 Testes triploid� lína má sní�ený GSI a hmotnost s ni��í úrovni spermiace, pouhých 0,05 ml 
spermatu na mlí�áka ve srovnání s 0,58 ml spermatu u diploidního mlí�áka. Struktura spermií 
zdokumentována elektronovou mikroskopií ukázala na normální vývin spermií triploidních mlí�ák� s 
ur�itým mno�stvím anomálií oproti diploidním mlí�ák�m. Pr�tokovou cytometrií byl stanoven obsah DNA 
u triploidních spermií v p�evá�né v�t�in� jako aneuploidní (1,47 n) s vysokou variabilitou mno�ství DNA, 
oscilující z haploidní úrovn� DNA (1,0 n) do diploidní úrovn� DNA (1,9 n). Experimentální k�í�ení mezi 
triploidními mlí�áky a diploidními jikerna�kami ukázalo, �e triploidní mlí�áci byli schopni stimulovat 
efektivn� vývoj s vysokou úrovní oplození a líhnivosti od 0 do 70 %. Triploidie u lína negarantuje jejich 
sterilitu.

 Diploidní (2n), indukovan� triploidní (3n) a gynogeneti�tí (MeiG) sourozenci/polosourozenci lína 
obecného byli odd�len� odchováni ve výta�nících, ozna�eni a sesazeni do spole�ného dlouhodobého testu 
(�communal testing�) v rybníce do pohlavní dosp�losti a p�irozeného výt�ru. Analýza ploidie potomstva z 
p�irozeného výt�ru ukázala 100 % diploidii, co� vedlo k formulaci následujících hypotéz: 2n populace se 
t�ela mezi sebou, 2n samci se mohli t�ít s gynogeny, 3n samci se té� mohli t�ít s 2n samicemi nebo s MeiG 
samicemi, co� mohlo vést ke spontánní gynogenezi.  

Výzkum kvality rybího masa a mo�ností jeho uchovávání 

 Byly roz�í�eny poznatky v oblastech rozvoje mikroorganism� rostoucích na rybím mase, vzniku a 
rozdílnosti obsahu biogenních amin�, parametr� vodní aktivity (aw), vlivu anestetik na kvalitu masa a 
zji��ování ú�inku mikrobiální transglutaminázy (MTGase) na úpravu rybí svaloviny. Bylo provedeno 
mikrobiologické hodnocení ú�innosti konzerva�ních p�ípravk� (PURAC a PURASAL) vzhledem 
k prodlou�ení skladovatelnosti �erstvého rybího masa. Pou�itím optimálních koncentrací p�ípravk� byl r�st
psychrofilních i psychrotrofních baktérií významn� potla�en a tím byla prodlou�ena skladovatelnost rybího 
masa. Bylo testováno vyu�ití transglutaminázy (TG) p�i zpracování masa kapra obecného. Zji�t�né výsledky 
potvrdily výrazné zlep�ení textury i vaznosti vody po p�idání transglutaminázy a soli, p�i�em� se 
z ekonomického hlediska jako nejlep�í kombinace aditiv jeví p�ídavek 1 % TG + 1 % NaCl.

Astakologický výzkum se zam��ením p�edev�ím na biologii a ekologii  invazního druhu 
raka pruhovaného (Orconectes limosus Raf.) 

 Studována byla plodnost samic, gonadosomatický index, vývoj gonád, reakce rak� na rybí 
predátory, porovnána rychlost r�stu raka �í�ního a raka pruhovaného a vyhodnoceny jejich vzájemné 
interakce. Stanovena akutní toxicita dusitan� pro raka pruhovaného v závislosti na koncentraci chlorid� ve 
vod�. V �ece Vltav� v�etn� údolních nádr�í na jejím toku a n�kterých vybraných p�ítocích a dal�ích 
lokalitách byla realizována sledování zam��ená na výskyt raka pruhovaného a dal�ích druh� rak�. Ve 
spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze a LMU v Mnichov� byl detekován výskyt ra�ího moru (jeho� 
p�vodcem je �asoplíse� Aphanomyces astaci) u �ty� r�zných populací rak� pruhovaných (z p�ti sledovaných). 
Z výsledk� ale jednozna�n� vyplývá, �e O. limosus je stále akutním p�ena�e�em ra�ího moru a ve v�t�in�
na�ich populací je patogen A. astaci roz�í�en.

11.8.6. Zahrani�ní spolupráce 

 Zahrani�ní spolupráce byla orientována p�edev�ím na spole�né �e�ení v rámci �eských nebo 
evropských v�deckých projekt� (Francie, N�mecko, �ína, Polsko, Ukrajina). Ústav nav�tívilo na krat�í �i
del�í dobu 14 zahrani�ních odborník� z 8 stát�, pracovníci ústavu absolvovali celkem 33 cest do zahrani�í,
p�evá�n� na v�decké konference a v rámci �e�ení spole�ných projekt�.
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11.8.7. Hlavní úkoly pro rok 2005 

� Úsp��n� zahájit �e�ení nového v�deckovýzkumného zám�ru ústavu a pokra�ovat v �e�ení �ady
dal�ích zahrani�ních a �eských v�deckovýzkumných projekt� a dal�ích aktivit.  

� Vybudovat molekulární laborato� jako spole�nou laborato� v�ech t�í v�deckovýzkumných 
odd�lení VÚRH JU v rámci �e�ení výzkumného zám�ru.

� Pokra�ovat v rozvoji doktorského studijního programu Rybá�ství p�ijetím nových student�.
� Stabilizovat a zpr�hlednit ekonomiku ústavu.  
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11.9. Jazykové centrum JU (JC JU) 

Adresa:  Studentská 13, 370 05 �eské Bud�jovice

11.9.1. Vedení JC JU 

�editelka:  Mgr. Vlastimila Ptá�níková, Ph.D. 

Tajemnice: Mgr. Eva Krej�ová

11.9.2. Organiza�ní struktura JC JU 

Centrum tvo�í organiza�n� 6 sekcí: 
sekce anglického jazyka: vedoucí Mgr. Zde�ka Vl�ková
sekce n�meckého jazyka:  vedoucí Mgr. Janka Kalousová 
sekce románských jazyk�: vedoucí Mgr. Hana Bu�ková 
sekce ruského jazyka: vedoucí Mgr. Alena �ermáková 
sekce latinského jazyka: vedoucí Mgr. Ond�ej Dosko�il
sekce odlou�eného pracovi�t� ZF JU v Tábo�e: vedoucí Mgr. Tomá� Sou�ek

Jazykové centrum JU m�lo k 31. 12. 2004  33 pedagogických pracovník�.

11.9.3. Koncepce rozvoje 

 Centrum zaji��uje výuku aplikovaných jazyk� na Teologické fakult�, Zdravotn� sociální fakult�,
Zem�d�lské fakult� a v Ústavu fyzikální biologie v Nových Hradech, p�eklady a tlumo�ení pro JU, tj.  
rektorát, fakulty i ostatní sou�ásti JU, podílí se na v�decko-výzkumné �innosti a celo�ivotním vzd�lávání.

 Pedagogická �innost centra vychází ze Spole�ného evropského referen�ního rámce pro jazyky a 
z Ak�ního plánu pro podporu jazykové výuky na období 2004 - 2006, které zd�raz�ují znalost alespo� dvou 
jazyk� krom� jazyka mate�ského. V sou�asné dob� jsou  v centru vyu�ovány následující jazyky: angli�tina, 
n�m�ina, francouz�tina, ru�tina, �pan�l�tina, ital�tina a latina se zam��ením na získání odborné jazykové 
kompetence a slo�ení mezinárodn� uznávaných jazykových certifikát� jako jsou Cambridgeské zkou�ky, 
ESOL a Das Österreichische Sprachdiplom (ÖSD), jejich� úrovn� korespondují se Spole�nými evropskými 
referen�ními úrovn�mi. Centrum je kompetentní provád�t zkou�ky ÖSD a v roce 2004 získalo licenci pro 
provád�ní zkou�ek ESOL. 

 V�decko-výzkumná a publika�ní �innost se zam��uje na studium odborného jazyka, metodickou 
�innost a v�decko-výzkumnou spolupráci s odborn� zam��enými pracovi�ti JU. Celo�ivotní vzd�lávání je 
orientováno na p�ípravné kurzy ke slo�ení Cambridgeských zkou�ek. 

11.9.4. V�decká a výzkumná �innost

� BLÁHA, J., �EMBEROVÁ, J., Anglicko-�eský výkladový slovník odborných termín�
z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce, Triton Praha 2004. 

� DOSKO�IL, O. Caecilius Firmianus Lactantius v ran� k�es�anské literatu�e a teologii. 
Teologické studie. 2004, ro�. 5, �. 2,  2-16. 

� DOSKO�IL, O. �K�es�anský Seneca� a �K�es�anský Cicero� � dva pohledy do latinské 
apologetiky. Auspicia. 2004. ro�. 1, �. 2,  30 � 34. 
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� HOFMANNOVÁ, J., Farbbezeichnungen als phraseologische Komponenten im Deutschen und 
im Tschechischen. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Masarykova univerzita 
v Brn� 2004, 163-177. 

� MILOTA, J., NÝDL, V., BARAVALLE-WHITE, V., Vyu�ití e-learningového systému eTask ve 
výuce na JU. In: Sborník p�ísp�vk� BELCOM 04 � e-learning v �eské Slovenské republice: 
stav a perspektivy. �eské vysoké u�ení technické v Praze, 2004,  246-251. 

� NÝDL, V., BARAVALLE-WHITE, V., MILOTA, J., Mo�nosti e-learningového systému eTask pro 
výuku matematiky. In: Mezinárodní konference Aplimat 2004. Department of Mathematics, 
Faculty of Mechanical Engineering in Bratislava, Slovak University of Technology, 2004, II.,  
747-752.

� PTÁ�NÍKOVÁ, V., Multimedia ve výuce odborného jazyka. In: �ehout, V., Pedagogický 
software 2004. �eské Bud�jovice, �erven 2004. 

� PTÁ�NÍKOVÁ, V., Wortarten und Wortbildungsmuster in der Fachsprache. In: Brünner 
Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Masarykova univerzita v Brn� 2004, 109-128. 

� PTÁ�NÍKOVÁ, V., Die Rolle der Übersetzer und Dolmetscher in der europäischen 
interkulturellen Kommunikation. In: Pribyl, H., Renöckl, H. (Hg.), Was macht Europa 
zukunfstfähig? Sozialethische Perspektiven. Wien-Würzburg 2004, 109-114. 

� PTÁ�NÍKOVÁ, V., Výuka cizích jazyk� v nefilologických oborech se z�etelem na Spole�ný
evropský referen�ní rámec. In: Výuka cizích jazyk� v u�itelských a neu�itelských oborech na 
vysokých �kolách v �R a SR. Univerzita J.E.Purkyn� v Ústí nad Labem 2004, 66-68. 

� PTÁ�NÍKOVÁ, V., Methoden der intersprachlichen Übersetzung. In: Zborník príspevkov 
z konferencie. Univerzita P.J.�afa�íka v Ko�icích 2004, 167-178. 

� PTÁ�NÍKOVÁ, V., Fachtexte im Deutschunterricht. Jiho�eská univerzita v �eských 
Bud�jovicích, Zem�d�lská fakulta 2004. 

� PTÁ�NÍKOVÁ, V., �IMKOVÁ, Z., Pracovní se�it k nácviku n�mecké gramatiky. Jiho�eská 
univerzita v �eských Bud�jovicích, Zem�d�lská fakulta 2004.

� �ULISTA, M., BARAVALLE-WHITE, V., NÝDL, V., Výuka p�edm�tu Finan�ní a pojistná 
matematika v anglickém jazyce � podpora jazykové výuky. In: Mezinárodní konference Aplimat 
2004. Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering in Bratislava, Slovak 
University of Technology, 2004, II.,  923-927. 

� �ULISTA, M., NÝDL, V., BARAVALLE-WHITE, V., E-learning a Clil: My�lenky, Praxe, Vize. In: 
Kvantitativní metody v ekonomii 2004. Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích,
Zem�d�lská fakulta, 2004,  166-169. 

� VO�ENÍLKOVÁ, B., MOUDRÝ, J., PTÁ�NÍKOVÁ, V., Oberflächenmykoflora der gelagerten 
Körner der gesäten Hirse (Panicum milliaceum L.). In: 54. Deutsche Pflanzenschutztagung in 
Hamburg 20.-23. September 2004, Heft 396. Berlin 2004, 503. 

 Jazykové centrum JU uspo�ádalo v roce 2004 v po�adí ji� t�etí konferenci studentských odborných 
prezentací, jí� se jako �estný host zú�astnil i honorární konzul Rakouska Mgr. Viktor Blanka. Konference 
byla po�ádána v jazyce anglickém, n�meckém a francouzském s cílem ov��it si  jazykové znalosti v praxi a 
zárove� ukázat, kam sm��uje výuka aplikovaných jazyk� v Jazykovém centru JU. Mgr. Blanka ohodnotil 
konferenci jako profesionáln� velmi dob�e p�ipravenou. V návaznosti na konferenci je s podporou rakouské 
strany p�ipravován projekt, který umo�ní studentskou stá� v linecké pobo�ce Raiffeisenbank. Konference 
m�la ohlas i v médiích (�eskobud�jovické listy, TV Gimi, �eský rozhlas).   

11.9.5. Hlavní úkoly pro rok 2005 

�innost centra bude v roce 2005 nadále zam��ena na studium cizích jazyk� v nefilologických 
oborech  JU. V rámci volitelných jazyk� bude nabídka roz�í�ena o japon�tinu. Cílem výuky bude zvládnutí 
odborného jazyka, jak to vy�adují r�zné aktivity, jako jsou mezinárodní mobilita student�, cizojazy�né
p�edná�ky hostujících profesor�, studijní programy v cizích jazycích a celková profesní orientace absolvent�
jednotlivých obor�. Centrum bude usilovat o optimální �asové rozvr�ení studia jazyka v rámci jednotlivých 
studijních program�, o za�len�ní kurz� zam��ených na slo�ení mezinárodn� uznávaných jazykových 
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certifikát� do studijních program�, jejich ohodnocení p�íslu�ným po�tem kredit� a o za�len�ní t�chto kurz�
do systému celo�ivotního vzd�lávání JU. V rámci p�ípravných kurz� na mezinárodn� uznávané zkou�ky 
nabízí centrum také mo�nost získání certifikátu z odborného jazyka v jazyce n�meckém a tuto nabídku chce 
roz�í�it i na anglický jazyk. Centrum se bude sna�it nabídnout student�m co nej�ir�í mo�nost cizojazy�ného 
vzd�lávání pomocí po�íta�ových výukových program�, v jejich� rámci si mohou studenti sami otestovat své 
znalosti a procvi�it obtí�né partie u�iva. V�decko-výzkumná �innost se bude orientovat na studium a 
metodicko-didaktické cíle odborného jazyka, spolupráci s odbornými pracovi�ti JU a zahrani�ními 
jazykovými pracovi�ti podobného zam��ení. 
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11.10. Institut pro etiku hospodá�ství a regionální rozvoj JU (IEHRR JU) 

Adresa:  Kn��ská 8, 370 01 �eské Bud�jovice

11.10.1. Vedení IEHRR JU 

�editel:  Univ.-Prof. Dr. Helmut Renöckl 

11.10.2. Koncepce rozvoje 

 Institut byl zalo�en 12. 11. 1998 rektorem JU prof. Ing. Franti�kem St�ele�kem, CSc. Institut je 
organiza�n� p�ímo p�i�len�n k rektorátu JU a má pracovat pro v�echny sou�ásti univerzity. Cílem institutu 
je p�edev�ím podporovat hospodá�ský rozvoj Jiho�eského kraje. Institut tak �iní poskytováním podn�t�
k osobnímu vyjas�ování cíl� a hodnot, motivaci k osobní zodpov�dnosti, podporu vývoje odpovídajících a 
lidsky d�stojných forem �ivota, struktur a regula�ních systém�. Konkrétn� se tyto cíle realizují tematicky 
jednorázovými u�ebními akcemi a nabídkami dal�ího vzd�lávání pro studenty v�ech fakult, ale také zájemce 
mimo univerzitu, jednáními, kongresy, publikacemi, výzkumnými projekty, podporováním kontakt� mezi 
univerzitou a Horním Rakouskem a Dolním Bavorskem, mezi univerzitami v �eských Bud�jovicích, 
Lincem a Pasovem.  

11.10.3. V�decká a výzkumná �innost

� Dokon�ení sborníku z mezinárodní konference �Region budoucnosti ji�ní �echy � st�ední 
Evropa. Dimenze lidsky d�stojného regionálního rozvoje.� pro tisk. Tento sborník vy�el 
v �eské a n�mecké verzi v únoru 2004.

� P�íprava a prezentace sborníku �Region budoucnosti ji�ní �echy � st�ední Evropa. Dimenze 
lidsky d�stojného regionálního rozvoje.� na Jiho�eské univerzit�, která prob�hla 25. 2. 2004. 
S vydáním tohoto sborníku byla spojena i jeho distribuce.  

� Vydání �eského p�ekladu knihy Arno Anzenbachera �K�es�anská sociální etika�. Kniha vy�la 
v dubnu roku 2004.

� Prezentace knihy �K�es�anská sociální etika� dne 13. 5. 2004, která prob�hla v budov�
Teologické fakulty Jiho�eské univerzity. Prof. Anzenbacher byl na této  prezentaci p�ítomen.

� Pomoc p�i vydání sborníku �Was macht Europa zukunftsfähig? Sozialethische Perspektiven� 
z mezinárodní konference ve Slovinské Ljubjan� �Potenzionale für Europas Zukunft�, která se 
konala v b�eznu 2003. Sborník byl vydán v kv�tnu 2004. Jeho vydavatelem je Helmut Renöckl a 
Herbert Pribyl.  

11.10.4. Zahrani�ní spolupráce  

Mezi trvalou nápl� práce institutu pat�í zaji��ování a udr�ování kontakt� mezi univerzitami 
v �eských Bud�jovicích, Linci, Pasov�, regionální samosprávou Jiho�eského kraje a Horního Rakouska. 

11.10.5. Hlavní úkoly pro rok 2005 

� Exkurze do rozvinutých region� a míst Horního Rakouska 16. a  17. 4. 2005. Cílem je ukázat  
prosperující oblasti Horního Rakouska. P�edstavit úsp��né modely spolupráce univerzit, 
pr�myslu a hospodá�ské sféry.  
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� Ve spolupráci se ZF JU uspo�ádání seminá�e a jazykového kurzu pro vedoucí pracovníky 
v oblasti turismu, který prob�hne ve t�ech blocích. Na tomto seminá�i bude probíhat výuka 
n�meckého jazyka pro za�áte�níky �i mírn� pokro�ilé. Na programu jsou p�edná�ky a diskuse 
s odborníky z oblasti cestovního ruchu. Seminá� má zahrnovat exkurze do Horního Rakouska 
zam��ené na pozitivní p�íklady rozvoje v oblasti cestovního ruchu.  
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11.11. Evropské informa�ní centrum JU (EIC JU) 

Adresa:  Krajinská 2, 370 01 �eské Bud�jovice

11.11.1. Vedení EIC JU 

Vedoucí:  prof. PaedDr.. Gabriel �vejda, CSc. (do 26. 3. 2004) 
  PhDr. Ivana �amalíková (od 29. 3. 2004) 

11.11.2. Organiza�ní struktura EIC JU 

Evropské informa�ní centrum JU: vedoucí prof. PaedDr.. Gabriel �vejda, CSc.  
   (do 28. 3. 2004) 
   vedoucí PhDr. Ivana �amalíková (od 29. 3. 2004) 
Britské centrum:  vedoucí PhDr. Ivana �amalíková 
Goethe � Zentrum (od 1. 3. 2005): vedoucí Mgr. Lenka H�lková  

V Evropském informa�ním centru JU pracuje celkem 6 pracovník�, z toho 4 na plný pracovní úvazek a 2 
na úvazek polovi�ní.

11.11.3. Koncepce rozvoje 

 Evropské informa�ní centrum JU vzniklo na základ� �Trojdohody�, která byla podepsána rektorem 
JU, primátorem Statutárního m�sta �eské Bud�jovice a hejtmanem Jiho�eského kraje. Ve�kerá �innost EIC 
JU a jeho sou�ástí, Britského centra a v roce 2004 nov� vznikajícího Goethe centra se �ídí v souladu 
s pot�ebami univerzity, m�sta a kraje. V roce 2004 byla ustanovena Poradní komise EIC JU, ve které jsou 
zastoupeny v�echny vý�e uvedené instituce a která p�sobí jako poradní orgán. Ve�kerá kulturní i vzd�lávací 
�innost EIC JU se odvíjí od pot�eb student� a u�itel� JU a je zam��ena na dal�í rozvoj jazykového vzd�lání. 
Díky tomu, �e EIC JU je sou�ástí JU, mají studenti JU v�echny seminá�e, p�edná�ky a kluby, které se 
po�ádají v prostorách EIC JU, zdarma. P�edná�ky jsou vedeny  v �eském, anglickém �i n�meckém jazyce. 
Velmi dobrá spolupráce je navázána s katedrami jazyk� JU a i knihovní fond je dopl�ován s ohledem na 
pot�eby u�itel� a student� JU. Prostory EIC JU vyu�ívají fakulty JU pro uspo�ádání významných  
konferencí a sympózií. 

11.11.4. Hodnocení �innosti v roce 2004 

Evropské informa�ní centrum JU 

 V roce 2004 do�lo k významnému rozvoji EIC JU. Za�ala se p�ízniv� rozvíjet spolupráce 
s fakultami Jiho�eské univerzity a v�echny akce, které se konají v prostorách centra, nav�t�vuje stále v�t�í
po�et student� JU. Do�lo k obm�n� personálního obsazení a k uspokojivému technickému vybavení EIC 
JU, na které si centrum vyd�lalo vlastními aktivitami. V sou�asné dob� je centrum pln� schopné reagovat na 
po�adavky JU. EIC JU v roce 2004 uspo�ádalo 23 akcí (seminá�e, p�edná�ky, besedy, výstavy, konference, 
sympózia). Mezi zajímavé akce, které vznikly díky spolupráci s katedrou romanistiky PF JU, pat�ily nap�.
�Dny �pan�lské kultury�, které probíhaly v EIC JU v kv�tnu 2004. V pr�b�hu n�kolika dn� studenti JU 
mohli shlédnout filmovou projekci významných �pan�lských film� a zú�astnit se p�edná�ek univerzitních 
profesor� ze �pan�lska. B�hem ka�dé akce byla kapacita p�edná�kového sálu zcela zapln�na a v�echny 
aktivity se setkaly s velkým ohlasem student�. Mezi dal�í významné akce pat�ila beseda s exministrem 
�ivotního prost�edí Martinem Bursíkem nazvaná �EU, �R a obnovitelné zdroje energie�. B�hem této 
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besedy získali studenti mnoho informací o nových mo�nostech vyu�ití zdroj� energií v souladu 
s programem EU a byly zodpov�zeny �etné dotazy student� ohledn� této problematiky. Na �ádost 
student�, kte�í se zajímali o studium a práci v Austrálii,  EIC JU uspo�ádalo  besedu s �eským konzulem 
v Austrálii Petrem Vodvá�kou, p�i které byly student�m vysv�tleny mo�nosti a podmínky studia a práce 
v Austrálii. Studenti získali i �adu d�le�itých kontakt�. K významným akcím EIC JU pat�ila Mezinárodní 
konference pedagog�, která se uskute�nila v �íjnu 2004. Hlavním tématem byla multikulturní výchova 
mláde�e. Zú�astnilo se jí 60 zástupc� z �ady evropských stát�. Zá�titu nad akcí p�evzal profesor norské 
univerzity Dan D. Daatland. V�ichni hosté si odvezli informace o �innosti JU a mo�nostech studia na JU. 
B�hem roku 2004 se EIC JU poda�ilo navázat spolupráci s Goethe-Institutem v Praze, realizovat za 
významné finan�ní podpory Magistrátu v �eských Bud�jovicích rozsáhlou rekonstrukci nových nebytových 
prostor a vytvo�it tak podmínky pro otev�ení nového n�meckého centra, které od 1. b�ezna 2005 pod 
hlavi�kou EIC JU bude nabízet své slu�by student�m  a u�itel�m JU. 

 EIC JU v roce 2004 nav�tívila �ada �eských i zahrani�ních významných osobností. V srpnu 2004 
�innost EIC JU ocenil i poslanec Evropského parlamentu Josef Zieleniec, který centrum nav�tívil. 

Britské centrum 

 Britské centrum b�hem t�í let svého p�sobení dosáhlo �ady významných úsp�ch�. Náklady na 
provoz zaji��uje vlastní �inností a po t�ech letech je dob�e technicky vybaveno. Jako jediná instituce 
v Jiho�eském kraji vlastní unikátní anglickou knihovnu, která se za t�i roky rozrostla o 2 612 kni�ních titul�.
Ve spolupráci s The British Council a University of Cambridge Britské centrum organizuje mezinárodn�
uznávané cambridgeské zkou�ky, o které je stále v�t�í zájem mezi ve�ejností. V sou�asné dob� má Britské 
centrum zaregistrováno 904 aktivních �len�, co� je nejvy��í �íslo v t�ináctileté historii Britské Rady a 
Britského centra v �eských Bud�jovicích. Knihovní fond obsahuje 11 612 knih a dal�ích doprovodných 
materiál�. V roce 2004 byly s úsp�chem zahájeny jazykové kurzy, které jsou pln� obsazené. V roce 2004 
bylo v Britském centru uspo�ádáno 20 p�edná�ek a metodických seminá��. Vysoce hodnocené bylo setkání 
s britským soudobým spisovatelem Ianem Stephenem, který v roce 1995 obdr�el presti�ní cenu Luise 
Stevensona a který si svým barvitým vypráv�ním o  �ivot� a díle získal sympatie v�ech p�ítomných. Kapacita 
sálu nesta�ila ani p�i dal�ích zajímavých anglických klubech, kde nap�. John McAvoy vypráv�l o své cest� po 
Ji�ní Americe a Christopher Ash seznámil poslucha�e s prvky britského humoru. V�echny p�edná�ky 
Britského centra m�ly za cíl podpo�it výuku a rozvoj anglického jazyka v�ech zájemc�. Cambridgeské 
zkou�ky � v roce 2004 tyto anglické mezinárodní zkou�ky skládalo 310 kandidát�. Zkou�ky se konají ka�dý 
rok v�dy v �ervnu a prosinci. Britské centrum jako jediná instituce v Jiho�eském kraji ve spolupráci s The 
British Council a University of Cambridge zaji��uje registraci, organizaci, p�ípravu, vlastní pr�b�h zkou�ek a  
p�edávání certifikát� úsp��ným kandidát�m.

Goethe - Zentrum 

 Goethe - Zentrum ukon�ilo svou p�ípravnou fázi, je kompletn� technicky vybaveno a od              
1. b�ezna 2005 bude otev�eno pro v�echny zájemce. 
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11.12. Centrum informa�ních technologií JU (CIT JU) 

Adresa:  Brani�ovská 31, 370 05 �eské Bud�jovice 

11.12.1. Vedení CIT JU 

�editel:  RNDr. Josef Milota 

11.12.2. Koncepce rozvoje 

 Centrum informa�ních technologií (CIT JU) je celouniverzitním pracovi�t�m, které zabezpe�uje
správu a rozvoj centralizovaných informa�ních systém� a informa�ní infrastruktury na JU. Provoz a rozvoj 
páte�ní akademické po�íta�ové sít� JU a její p�ipojení do sít� CESNET zabezpe�uje Akademické po�íta�ové 
st�edisko (APS) CIT JU. K jeho dal�ím úkol�m pat�í správa pasivních i aktivních prvk� páte�ní sít� JU, 
správa celouniverzitních sí�ových slu�eb a server�, zaji�t�ní jejich bezpe�nosti a zálohování. APS dále 
spravuje centrální systémovou databázi po�íta�ové sít� JU (Abilunon, LDAP, Kerberos) a provádí 
u�ivatelskou a metodickou podporu v oblasti hardware, software a poskytovaných sí�ových slu�eb (FTP, 
WWW, mail, DNS a dal�í). APS zaji��uje rovn�� nep�ímé p�ipojování jiných organizací do sít� národního 
výzkumu a správu uzlu sít� CESNET v �eských Bud�jovicích. O správu v�t�iny centralizovaných 
informa�ních systém� JU se stará St�edisko informa�ních systém� (SIS) CIT JU. Jedná se zejména o 
ekonomické systémy (FIS, mzdy a personalistika, MTZ, objednávky a faktury, smlouvy, Mana�erský 
informa�ní systém), studijní systém STAG, knihovní systémy jednotlivých fakult a systém OBD pro 
evidenci v�decko-výzkumné �innosti na JU. SIS zaji��uje také správu a rozvoj Akademické digitální 
telefonní sít� a ve spolupráci s APS CIT JU také rozvoj IP telefonie na JU. SIS poskytuje u�ivatelskou a 
metodickou podporu v oblasti spravovaných informa�ních systém� a podporu fakult p�i tvorb� výkaz� pro 
M�MT.  Pracovi�t� správy Identifika�ního a p�ístupového systému (IPS) zabezpe�uje ve�keré agendy týkající 
se vydávání a prodlu�ování platnosti jednotných elektronických identifika�ních karet pro studenty, 
zam�stnance i hosty na JU. Do p�sobnosti IPS pat�í dále správa a rozvoj jednotného p�ístupového systému, 
jeho centrální administrace a metodické �ízení lokálních správc� na sou�ástech JU. IPS dále spravuje 
jednotný kamerový systém JU, který monitoruje provoz na nejexponovan�j�ích místech a systém pro správu 
a evidenci tisk� a kopírování SmartQ, který poskytuje kopírovací a tiskové slu�by v PC-labech a knihovnách 
v�ech fakult JU.  CIT JU rovn�� spravuje zatím jedinou celouniverzitní po�íta�ovou studovnu PC-lab Bobík. 
Tato studovna je otev�ena denn� v�etn� sobot a ned�lí a je intenzivn� vyu�ívána v�emi studenty JU. V této 
studovn� jsou v�em u�ivatel�m z JU (i zam�stnanc�m) k dispozici multimediáln� vybavená PC, lokální i 
sí�ový skener (který mj. umo��uje zasílání naskenovaných dokument� pomocí elektronické po�ty), 
�ernobílá i barevná tiskárna, kopírka a nástroje pro digitální zpracování obrázk�, zvuku i videa, a to v�etn�
CD a DVD vypalovacích mechanik. 

11.12.3. Hodnocení �innosti v roce 2004 

 Hlavní výsledky �innosti CIT JU jsou podrobn�ji popsány v kapitole 5. Jednalo se zejména o: 
� p�ísn�j�í nastavení firewallu na centrálním routeru JU; 
� polo�ení dal�ích chráni�ek pro optické kabely v ulicích Dukelská a Kn��ská; 
� instalace antivirového programu na v�echny po�tovní servery JU a zprovozn�ní systému na 

kontrolu nevy�ádané po�ty; 
� roz�í�ení provozu IP telefonie na JU; 
� kompletní upgrade centrálních server� pro WWW JU a realizace WWW portálu JU; 
� roz�í�ení Mana�erského informa�ního systému JU o dal�í sestavy; 
� vydání karet zam�stnanc�m JU; 
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� roz�í�ení jednotného identifika�ního a p�ístupového systému JU na v�echny fakulty JU (cca 68 
pevných sníma��);

� realizace kamerového systému JU (zatím 10 kamer a 1 kamerový server); 
� realizace systému pro správu a evidenci tisk� a kopírování SmartQ s 15 instalovanými 

za�ízeními a jedním tiskovým serverem;  
� provoz pokladního místa pro výb�r kreditu pro systém SmartQ; 
� roz�í�ení slu�eb pro u�ivatele PC-lab Bobík o kopírku a sí�ový skener; 
� rutinní vyu�ívání WWW p�ístupu do STAGu; 
� rutinní provoz modulu P�ijímací �ízení ve STAGu; 
� vyu�ití modulu Absolvent ve STAGu na JU; 
� rutinní provoz vypisování termín� a p�ihlá�ek na zkou�ky ve STAGu; 
� spolupráce p�i rozvoji e-learningu na JU (integrace systému eTask do systému eAmos); 
� �e�ení dvou rozvojových projekt� M�MT, jednoho projektu FR CESNET, spolu�e�itelství 

projektu FR V�; 
� zapojení do výzkumných aktivit CESNET (IPv6, IP telefonie, ID karty, portály); 
� zapojení �ty� pracovník� CIT JU do výuky odborných p�edm�t� na JU. 
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11.13. Koleje a menzy JU (KaM JU) 

Adresa:  Studentská 15, 370 05 �eské Bud�jovice

11.13.1. Vedení KaM JU 

�editel:  Ing. Franti�ek Vrti�ka 

11.13.2. Hodnocení �innosti v roce 2004 

 Koleje a menzy jako sou�ást Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích zaji��ují ubytování 
student� a stravování student� i zam�stnanc� univerzity. Podle své �innosti jsou KaM JU rozd�leny na: 

1) st�edisko kolejí, 
2) st�edisko menz. 

 V roce 2004 st�edisko kolejí disponovalo celkem kapacitou 2 454 l��ek, z toho vlastní ubytovací 
kapacita byla 2 270 l��ek. Z výsledk� hospoda�ení akademického roku je patrno, �e JU svými ubytovacími 
kapacitami napl�uje po�adavky k ubytování student� ze 75 %. Problémem JU není nedostate�ná kapacita 
v areálu JU v lokalit� �eské Bud�jovice. Slo�it�j�í situace nastává v míst� dislokovaného pracovi�t� katedry 
cestovního ruchu ZF JU v Tábo�e. V této lokalit� nemá JU �ádné vlastní ubytovací kapacity. Rovn��
zázemí stravování zde není. Perspektivu v oblasti ubytování a stravování lze spat�ovat v soust�ed�ní
v univerzitním areálu v �eských Bud�jovicích. Tato lokalita dává mo�nost roz�í�ení vlastní kapacity o 
objekty K 200 a K 400, které byly p�vodn� ur�eny k  ubytování a nyní slou�í k jiným ú�el�m v rámci JU. 
Náklady na rekonstrukci uvedených objekt� jsou z d�vodu návratu k  p�vodnímu ú�elu relativn� nízké. 
Hlavní úkol KaM, tj. zabezpe�ení provozu sv��eného majetku a za�ízení v rámci rozpo�tu finan�ních 
prost�edk� pro rok 2004, byl spln�n.

Tab. 11.13.2.1. - P�ehled vývoje po�tu pracovník� KaM JU 
Z toho 

Rok
P�epo�t.

stavy
celkem *) Správa KaM Koleje Menza Údr�ba Jind�ich�v

Hradec

Po�et
ubyt. st. 

Po�et
tepl. jídel

1990 87,9 [9,0] [38,0] [35,9] 5,0    
1991 76,5 [8,0] [31,5] [32,0] 5,0    
1992 71,0 [6,8] [31,9] [31,7] 5,0  1 509 251 348 
1993 72,0 7,0 30,6 29,4 5,0  1 565 282 411 
1994 76,3 7,0 38,0 25,3 6,0  1 830 265 540 
1995 75,6 7,0 39,4 23,2 6,0  1 764 301 549 
1996 73,9 7,0 38,8 22,1 6,0  1 724 308 481 
1997 74,7 *) 7,0 39,6 22,1 6,0 17,8 1 772 318 322 
1998 74,7 7,0 39,6 22,1 6,0  1 720 305 265 
1999 76,3 7,0 39,7 23,6 6,0  1 722 259 422 
2000 76,9 7,0 40,5 23,4 6,0  1 722 247 515 
2001 76,7 7,5 41,1 22,1 6,0  1 723 246 880 
2002 78,7 8,0 42,5 21,8 6,4  2 220 260 569 
2003 79,7 7,0 44,7 21,0 7,0  2 220 257 899 
2004 81,35 7,0 45,6 21,75 7,0  2 220 285 884 
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Tab. 11.13.2.2. - Hlavní výsledky �innosti KaM JU (v tis. K�)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 

Hlavní �innost 
Provozní dotace (p�ísp�vek) 24 101 22 503 23 558 25 521 24 899 
Vlastní p�íjmy 16 451 19 586 23 523 23 351 24 259 
Výnosy celkem 40 552 42 089 44 081 48 872 49 158 
Spot�eba materiálu a slu�by 25 734 25 982 26 213 28 977 26 376 
Osobní náklady 11 840 12 589 14 937 16 272 17 643 
z toho mzdy 8 805 9 372 11 132 12 082 13 075 
Odpisy 3 598 3 666 3 845 4 292 4 506 
Ostatní náklady 102 97 186 169 285
Náklady celkem 41 274 42 334 45 181 49 716 49 410 
Hospodá�ský výsledek - Hlavní �innost -722 -244 -1 100 -844 -252 

    
Dopl�ková �innost     
Výnosy celkem 4 909 5 822 3 916 5 753 7 069 
Náklady celkem 4 177 4 094 5 016 4 849 6 775 
Hospodá�ský výsledek � Dopl�ková �innost 731 1 728 1 100 904 294 

Hospodá�ský výsledek KaM celkem 9 1 484 0 60 42 

 Rozpo�et finan�ních prost�edk� byl �erpán na 100 % (ztráta v hlavní �innosti byla vyrovnána 
kladným hospodá�ským výsledkem dopl�kové �innosti), celkový hospodá�ský výsledek byl kladný. 
V minulém roce pokra�ovala modernizace koleje K5 Vltava, kde jsou studenti ubytováni od roku 2002. Na 
této koleji bylo provedeno roz�í�ení internetové sít� spolu s rekonstrukcí elektrické instalace ve dvou 
poschodích objektu. V roce 2004 byly dále realizovány práce na p�íprav� celkové rekonstrukce menzy. 
Vzhledem k fyzickému opot�ebení a morálnímu zastarání technologických za�ízení menzy (stá�í 35 let) a v 
souvislosti s novými hygienickými po�adavky (vyhl. Ministerstva zdravotnictví �. 107 Sb., o hygienických 
po�adavcích na stravovací slu�by a o zásadách osobní a provozní hygieny p�i �innostech epidemiologicky 
záva�ných) je nutno nejpozd�ji v roce 2005 provést obnovu technologie pro p�ípravu hotových jídel a po 
stránce stavební odstranit závady, které jsou v rozporu s p�íslu�nými hygienickými p�edpisy. Z hlavních 
úkol� lze uvést pokra�ování v modernizaci výtah�. V roce 2004 byla dále provedena modernizace jednoho 
výtahu na koleji K3. Jedná se o dlouhodobý a finan�n� velmi nákladný úkol. Modernizace výtah� je proto 
rozlo�ena do p�í�tích osmi let. 
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11.14. �kolní zem�d�lský podnik JU (�ZP JU) 

Adresa:  Na Zlaté stoce 3, 370 05 �eské Bud�jovice

11.14.1. Vedení �ZP JU 

�editel:  Ing. Miroslav �adil

11.14.2. Hodnocení �innosti v roce 2004 

 Hodnocení �innosti �kolního zem�d�lského podniku JU za období minulého roku je nutné 
rozd�lit do dvou oblastí, tj. na �innost hlavní � ú�elovou a na �innost vedlej�í � hospodá�skou. V rámci 
hlavní �innosti byly dle hodnocení vedoucích kateder uspokojeny v�echny jejich po�adavky, rozsah 
studentohodin v mno�ství 21 000 u poslucha�� ZF JU a 5 600 studentohodin u St�ední �koly veterinární a 
zem�d�lské p�edstavuje denní zatí�ení provoz� �kolního podniku v pr�m�ru 120 studentohodinami (40 
student�).

Tab. 11.14.2.1. - Struktura praktických seminá�� a praxí realizovaných na �ZP JU v roce 2004 
Celkem student� Po�et studentohodin 

Provozní praxe 164 6 260 
Odborná praxe 70 2 800 
Katedra zem�d�lské techniky 360 1 470 
Katedra genetiky, �lecht�ní a vý�ivy zví�at  265 1 060 
Katedra speciální zootechniky 248 3 710 
Katedra obecné produkce rostlinné 247 1 100 
Katedra rostlinné výroby 310 3 232 
Katedra pícniná�ství 173 786 
Katedra anatomie a fyziologie zví�at 299 622 
Celkem 2 136 21 040 

 Sou�asná struktura chovaných zví�at (dr�be�e, ovcí, skotu, prasat i koní) v�ak umo��uje pokrýt 
v�echny po�adavky. Stejn� funk�ní je i rozsah a struktura p�stovaných plodin v sou�asné dob� navíc 
dopln�ná tém�� kompletním strojovým vybavením pro jednotlivé operace. P�ínosem pro celkové poznatky 
student� je i struktura sv�tových výrobc�, od nich� jsou mechaniza�ní prost�edky kupovány. Z praktického 
pohledu z�stává stále diskutabilní nedostate�ná délka praxí student� obor� V�eobecné zem�d�lství, 
Zootechnika a Provozn� podnikatelského oboru, která neumo��uje hlub�í poznání problematiky 
praktického zem�d�lství a tím determinuje jejich vyu�itelnost po ukon�ení studia. Spokojenost nem��e být 
ani s rozsahem zapojení pracovník� kateder do ovliv�ování úrovn� hospoda�ení �ZP JU, a� ji� formou 
zadávání diplomových prací, tak jejich vlastní v�deckou �inností, p�íp. �e�ením grant�. Zde by bylo 
p�ínosem pro ob� strany �e�ení otázek: 

a) �ízení struktury podniku z pohledu vyu�ívání dota�ní politiky EU, 
b) optimalizace a struktura strojového vybavení, 
c) získávání a kvalita finálních produkt� odv�tví �ivo�i�né a rostlinné výroby, 
d) ekologie provoz� atd. 

 P�es tyto p�ipomínky i v roce 2004 nastal pozitivní posun v úrovni zaji�t�ní struktury zví�at a 
plodin po�adovaných pro výuku i sociálním zaji�t�ní výukových prostor. Pro rok 2005 byly zpracovány 
po�adavky kateder na výukovou �innost i v�deckovýzkumnou �innost, které budou bezezbytku zaji�t�ny.
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 Druhým úsekem aktivit podniku je tzv. vedlej�í � výrobní �innost, z hlediska finan�ních tok� jde 
v�ak o �innost nejd�le�it�j�í. Je p�íjemné konstatovat, �e kladný hospodá�ský výsledek ve vý�i 602 tis. K� za 
hospodá�ský rok 2004 je nejlep�ím, jaký byl od roku 1990 dosa�en. Sou�asn� byl vytvo�en hmotný i 
finan�ní základ pro dobrý hospodá�ský výsledek v roce 2005 v�etn� mo�nosti odepsání nedobytných 
pohledávek z devadesátých let v �ástce 247 tis. K� i vyrovnané pohledávky sm�rem k rektorátu JU ve vý�i 
491 tis. K�. Hlavní p�í�iny úsp��ného hospoda�ení hodnoceného roku spo�ívají v následujících 
skute�nostech. V prvé �ad� to byl normální vegeta�ní rok z hlediska klimatického. To se projevilo zejména 
v rostlinné výrob�, kde se výroba zvý�ila meziro�n� z 6 788 tis. K� na 9 197 tis. K�, tj. o 44 %, absolutn�
pak o více ne� 2,4 mil. K�. Úrove� �ivo�i�né výroby byla stabiln� vysoká, meziro�ní nár�st produkce o    
350 tis. K� byl zp�soben výhradn� r�stem u�itkovosti. Dal�ím úsekem ekonomické oblasti, na který se 
vedení �ZP JU soust�e�uje, je postupné sni�ování náklad�, zejména na slu�by od cizích organizací. V roce 
2004 �inilo toto sní�ení 674 tis. K�. Je p�ímým odrazem neustále se zlep�ujícího technického vybavením 
podniku. To se projevilo i v úspo�e pracovních sil, kde t�i traktoristé jsou schopni zvládnout 
v agrotechnických termínech a v dobré kvalit� o�et�ení plodin. Tím je mo�né m�nit i strategii podniku, kdy 
od hlediska maximálních úspor m��eme p�echázet k optimalizaci o�et�ení porost� z hlediska jejich pot�eb i 
po�adovaných výnos�. Postupn� se m�ní i na�e strategie v p�stování krmných plodin, kdy p�echázíme na 
náro�n�j�í druhy s výrazn� vy��í produkcí �ivin. To by se m�lo následn� projevit zejména v u�itkovosti 
skotu. �ivo�i�ná výroba dosáhla v roce 2004 cílový stav skotu, kterým byla hodnota 400 kus�. Dal�í 
zvy�ování ji� není mo�né, proto�e byly napln�ny ve�keré ustajovací kapacity. Vedení univerzity byla 
p�edlo�ena studie výstavby ekologického kravína, její� realizace by umo��ovala dal�í rozvoj chovu dojnic. 
Jedná se o perspektivu n�kolika let a proto byla pro následný rok zvolena ekonomi�t�j�í varianta budování 
pastevního areálu �. 2, kterou jsme schopni profinancovat z provozních prost�edk�. Jde o vynucený stav, 
kdy vycházíme ze situace mo�nosti roz�í�ení stáda �eské �ervinky, kde jsme celostátním garantem její 
regenerace. Tvorba tohoto genetického zdroje p�edpokládá cílový stav 100 ks matek. V sou�asné dob� jich 
chováme 55 a není mo�né dal�í kontinuitu p�eru�it, ji� z d�vod� zna�ných finan�ních náklad� do projektu 
doposud vlo�ených. V roce 2004 dosáhl �ZP JU n�kolika chovatelských úsp�ch�, které p�esahují rámec 
univerzity. V chovu koní byl ve �ty�ech Dvorech narozený a odchovaný h�ebe�ek Starokladrubského 
vraníka vyhodnocen jako nejlep�í plemeník v rámci �R. Dojnice �ervenostrakatého plemene chovaná 
v Haklových Dvorech se stala rekordmankou v rámci plemene, kdy� doposud nadojila více ne� 55 tis. kg 
mléka.

Tab. 11.14.2.2. - Porovnání r�stu objemu a vý�e u�itkovosti zví�at na �ZP JU v letech 1998 a 2004 
Rok 1998 Rok 2004 

Kategorie Ø
stav
ks

produkce
ks, kg, lt,

KD
produkce
v tis. K�

pr�m�rná
u�itkovost

kg, lt 

Ø
stav
ks

produkce
ks, kg, lt, 

KD
produkce
v tis. K�

pr�m�rná
u�itkovost

kg, lt 

%
zvý�ení
1998/
2004

Narozená telata  125 223   159 332  148 
P�ír�stky telat 27 7 478 372 0,76 43 15 227 761 1,00 205 
P�ír�stky mladého skotu 70 17 831 670 0,70 92 25 657 821 0,77 123 
Pr�m�rné p�ír�stky hov.      17 761 568 0,96  
Jalovice vysokob�ezí 39 14 080 352  30 10 773 323  92 

Produkce mléka  213 460 1 601 12,36
4 511  669 547 5 022 18,28

6 672 314

P�ír�stky prasat celkem 98 11 439 413 0,65 96 19 770 714 0,80 173 
Produkce �V celkem   3 621    8 541  236 

 V roce 2004, kdy �R byla p�ijata za �ádného �lena EU, do�lo k aktualizaci struktury podniku 
z hlediska maximálních mo�ností �erpání dota�ních titul� jak z národního programu, tak EU. Domníváme 
se, �e tuto problematiku se nám poda�ilo optimáln� zvládnout a vyu�ili jsme v�echny dostupné programy 
k �erpání dota�ních prost�edk� ve vý�i 2,8 mil. K�. Pro následující období jsme zpracovali téma v rámci 
programu INTEREG III., do kterého byla vlo�ena agenda nadnárodní spolupráce �esko � Rakouského 
projektu �Zelená laguna�. To umo�ní internacionalizaci výukových program� kateder a bli��í poznání 
podmínek zem�d�lského podnikání v rámci zemí EU. Z hlediska investi�ní �innosti podnik postupn�
p�echází z nákup� zejména strojové techniky leasingovou formou, kde se ro�ní splátky z p�vodních 2 mil. 
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sní�ily na 870 tis. K� v roce 2004. Oproti tomu výrazn� stouply p�ímé investice do staveb a stroj�, jejich 
hodnota �inila v roce �ástku 2,5 mil. K�.

11.14.3. Hlavní úkoly pro rok 2005 

 Cílem dal�ího období �innosti �ZP JU je zintenzivnit spolupráci s odbornými a v�deckými 
pracovníky kateder a v maximální mí�e vyu�ít potenciál statku p�i �e�ení v�deckovýzkumných úkol�. P�es 
nesporn� dobré výsledky spojené s �inností �ZP JU v roce 2004 �ekají podnik v roce 2005 slo�ité úkoly, ji� 
z toho d�vodu, �e uplynulé období bylo rekordní pro celou Evropu a nadbytek v�ech potraviná�ských
komodit povede k výraznému tlaku na sni�ování odbytových cen. I z této skute�nosti bude vycházet 
podnikatelská strategie �ZP JU. 
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12. Dal�í aktivity JU 

12.1. Významné konference na JU 

Tab. 12.1.1. - Biologická fakulta JU 
Název akce Garant/organizátor Datum

konání Komentá�

Mezinárodní seminá�
EUROLAN prof. RNDr. Karel Prach, CSc. 9.-12.5.

2004
Mezinárodní kurz 
CANOCO

prof. RNDr. Jan Lep�, CSc. 
doc. RNDr. Petr �milauer, Ph.D. 

�ervenec 
2004

Mezinárodní kurz 
�Restoration of human-
disturbed habitats� 

prof. RNDr. Karel Prach, CSc. 19.-24.9.
2004

mezinárodní Ph.D. kurz pod 
zá�titou Society for Ecological 
Restoration

�esko-n�mecký kurz 
m��ení stabilních izotop�

Ing. Ji�í �antr��ek, CSc. 
doc. Ing. Hana �antr��ková, CSc. 

Mezinárodní konference� 
�First United Workshop 
on Microsporidia from 
Invertebrates and 
Vertebrates Hosts 

RNDr. Oleg Ditrich, CSc. 
BF JU a PAÚ AV �R

12.-15.6.
2004

NATO Advanced Research 
Workshop; Konference se 
zú�astnilo celkem 65 ú�astník� ze 
17 zemí 

Výro�ní konference British 
Society for Parasitology a  
�Trypanosomiasis and 
Leishmaniasis Seminar� 

doc. RNDr. Julius Luke�, CSc. 
BF JU a PAÚ AV�R

27.-30.8.
2004

Mezinárodní konference 
�Ecology of Aphidophaga�

ENTÚ AV �R a BF JU 
doc. RNDr. Old�ich Nedv�d, CSc.

9.-10.6.
2004

�Kurz transgenoze rostlin� doc. RNDr. Milo� Ond�ej, DrSc. 
ÚMBR AV �R

4.-8.10.
2004

kurzu se zú�astnilo 24 student�
postgraduálního doktorského 
programu z r�zných pracovi�� v 
�R. Mezi p�edná�ejícími byli 
krom� pracovník� BF JU a ÚMBR 
AV �R také dva p�ední zahrani�ní
odborníci, prof. H.U. Kopp a Dr. 
G. Weber (oba Mnichov, SRN). 

Tab. 12.1.2. - Pedagogická fakulta JU 
Název akce Garant/organizátor Datum konání 
Konference �Hledání expresionistických poetik� Katedra bohemistiky PF JU 11.-13.2.2004 
Konference �Nadnárodní dimenze �eské 
literatury 19. století (II)� Katedra bohemistiky PF JU 22.-23.9.2004 

Konference �Portrét v literatu�e� Katedra romanistiky PF JU 
(spolupo�adatelství)  27.-30.10.2004

Konference �Hudba lé�itelka� Katedra hudební výchovy PF JU  8.-9.11.2004 

Konference �T�lesná výchova a zdraví� Katedra t�lesné výchovy a sportu PF JU 25.-26.11.2004 
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Tab. 12.1.3. - Teologická fakulta JU 
Název akce Garant/organizátor Datum

konání Komentá�

Pastoráln� teologické 
sympozium �Pronikavá 
zm�na pastorace nebo 
sebezáchovný provoz? Být 
církví misioná�ským 
zp�sobem.�

Mgr. Ing. Zden�k Demel 
Prof. em. Dr. Karl Schlemmer 

21.-23.10.
2004

Zapojené instituce:  
TF JU, Katholisch-Theologische 
Fakultät der Universität Passau, 
Katholische Erwachsenenbildung 
im Bistum Passau, Europäische 
Akademie der Wissenschaften und 
Künste, MISSIO München. 

Celkem cca 300 ú�astník� (z toho 
cca 90 zahrani�ních)

Konference k 200. výro�í
po�átku diecézního 
kn��ského seminá�e a 
vy��ích teologických a 
filosofických studií 
v �eských Bud�jovicích

TF JU 8.11.2004

Hlavní p�edná�ející:
Univ.-Prof. DDr. Paul M. 
Zulehner, Universität Wien, 
Katholisch-Theologische Fakultät 

Celkem cca 80 ú�astník� (z toho 20 
zahrani�ních) 

Tab. 12.1.4. - Zdravotn� sociální fakulta JU 
Název akce Garant/organizátor Datum konání 
Mezinárodní konference �Generace 50 plus� ZSF JU a Agentura Ledax 21.10.2004 
Jiho�eské o�et�ovatelské dny s mezinárodní ú�astí
na téma �Vzd�lávání senior� na vysokých 
�kolách�

doc. PhDr. Jana �emberová, CSc. 
19.-20.5.2004

Konference �Sou�asnost a budoucnost 
o�et�ovatelství�

PhDr. Valérie Tóthová, PhD., R.N. 
23.-24.9.2004

Konference �Moderní laseroterapie z pohledu 
zahrani�ních a �eských specialist��

doc. MUDr. Leo� Navrátil, CSc. 
prof. MUDr. Pavel Kuna, CSc. 
MUDr. Ji�í �kopek, Ph.D. 

10.-11.9.2004

Konference �Kvalita  �ivota� Jiho�eský kraj a ZSF JU 25.10.2004 

Tab. 12.1.5. - Zem�d�lská fakulta JU 
Název akce Garant/organizátor Datum konání 
Konference �Agroregion 2004�  prof. Ing. Jan Frelich, CSc. 6.-7.9. 2004 
Konference �Hodnocení vliv� Jaderné elektrárny 
Temelín na �ivotní prost�edí� RNDr. Emilie Pecharová, CSc. 14.-15.10.2004 

Tab. 12.1.6. - Historický ústav JU 
Název akce Garant/organizátor Datum konání 
Mezinárodní v�decké sympozium �Spole�nost v 
zemích habsburské monarchie a její obraz 
v pramenech� 

HÚ JU a HÚ AV �R a Státní hrad a 
zámek v �eském Krumlov� 11.-14.10.2004

P�edná�kový cyklus �Moje cesta k historii a 
historií� HÚ JU rok 2004 
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12.2. Významná ocen�ní student� JU 

Tab. 12.2.1. - Významná ocen�ní student� JU 
Fakulta/
ústav Student Ocen�ní

Mgr. Ji�í Kubásek 
Cena �eské spole�nosti experimentální biologie rostlin a Slovenské 
botanické spole�nosti ud�lovaná mladým v�deckým pracovník�m za 
nejlep�í prezentaci (p�edná�ku); Dny fyziologie rostlin, Bratislava 2004. BF JU 

Karel Hor�ák 3. cena v sout��i studentských poster�; Finsko, Lahti, XXIX. SIL Congress, 
8.-13.8.2004

Jan  Hovorka 1 místo; kategorie A: hra na ostatní nástroje; Celostátní interpreta�ní sout��
student� pedagogických fakult na PdF UHK  

Vít �i�ka 3. místo; kategorie A: hra na klavír; Celostátní interpreta�ní sout�� student�
pedagogických fakult na PdF UHK  

Lucie K�í�ková 3. místo; kategorie A: hra na ostatní nástroje; Celostátní interpreta�ní sout��
student� pedagogických fakult na PdF UHK  

Petra Sta�ková �estné uznání; kategorie A: hra na ostatní nástroje; Celostátní interpreta�ní
sout�� student� pedagogických fakult na PdF UHK  

Tomá� Pour  1. místo; atletika; �eské akademické hry; kv�ten 2004 
dru�stvo JU 1. místo; futsal; �eské akademické hry; kv�ten 2004 
dru�stvo JU  2. místo; volejbal; �eské akademické hry; kv�ten 2004 
Kristýna Faktorová 3. místo; plavání; �eské akademické hry; kv�ten 2004 

Miroslav Li�ka 
Cena d�kana za nejlep�í diplomovou práci �Semilongitudinální studie 
zam��ená na zji�t�ní antropologických dat u �ák� sportovních t�íd 
zam��ených na plavání� 

Andrea Machalová Cena d�kana za nejlep�í diplomovou práci �Relaxa�ní mo�nosti 
biofeedbacku�

Miloslav Man Cena d�kana za nejlep�í diplomovou práci �Cestovní deníky Ji�ího
Franti�ka Buquoye z cest do Francie a Itálie v letech 1803 a� 1805� 

PF JU 

Lucie Musilová,  
Kate�ina Simonidesová, 
Markéta Men�íková, 
Veronika Do�kalová 

Cena d�kana za nejlep�í diplomovou práci �Návrh pracovních list� � 
multimediální u�ební text� 

Michaela Lávi�ková,
Milan �esták,
Magdalena �apková  

1. cena za publikaci �Bezpe�ný cyklista�;  kategorie zdravotn� výchovných 
materiál� na konferenci �Jihlavské dny podpory zdraví� ZSF JU 

Mgr. Zuzana Houdková ocen�ní za prezentaci v anglickém jazyce na �Konferenci studentských 
odborných prezentací"  

HÚ JU Jana Mrázková 

3. místo na celostátní studentské v�decké konferenci Historie 2004  za práci 
�V�c ve�ejná nebo soukromá? Vliv rodiny a "p�átel" na volbu �ivotního 
partnera (Panství T�ebo� na konci 18. a po�átkem 19. století)�. Studentka 
zárove� získala i Cenu Josefa �usty ud�lovanou Sdru�ením historik� �eské 
republiky pro nejlep�í práci mladého historika. 
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12.3. Významná ocen�ní akademických pracovník� JU 

Tab. 12.3.1. - Významná ocen�ní akademických pracovník� JU 
Fakulta/
ústav Akademický pracovník Ocen�ní

RNDr. Marek Jindra, CSc. 
doc. RNDr. Julius Luke�, CSc. 
RNDr. Ivo �ouman, Ph.D. 

Prémie Otty Wichterle 

doc. RNDr. Julius Luke�, CSc. zvolen za �lena U�ené spole�nosti �R a President-elect of the 
International Society for Protistology 

BF JU 

RNDr. Roman Fuchs, CSc. Cena rektora JU za presti�ní publikaci (Atlas hnízdního 
roz�í�ení pták� Prahy) 

PhDr. Martin Horyna Cena rektora JU za presti�ní v�deckou publikaci  
PF JU PhDr. Hana Andrá�ová, Ph.D. Evropská jazyková cena LABEL 2004 za projekt �aF-

didakticko-metodické základy výuky �e�tiny jako cizího jazyka 

TF JU  prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. 
Pam�tní medaile Univerzity Karlovy ud�lená na podn�t
d�kana ETF UK za zásluhy o rozvoj v�dy, vzd�lanosti a 
akademických svobod 

doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., 
R.N.

zvlá�tní ocen�ní ministryn� zdravotnictví za významný p�ínos
v oblasti o�et�ovatelství 

prof. MUDr. Milo� Velemínský, CSc. Cena �eské pediatrické spole�nosti za knihu  Normální 
hodnoty krevního tlaku u d�tí. Triton , Praha ZSF JU 

prof. RNDr. Ji�í Pato�ka, DrSc.    Cena Aloise Alzheimera za spoluautorství t�etí nejlep�í 
v�decké práce z oblasti diagnostiky a lé�by demence 

prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Medaile Provozn� ekonomické fakulty MZLU v Brn� p�i
p�íle�itosti 45. výro�í zalo�ení této fakulty 

ZF JU 
prof. Ing. Franti�ek St�ele�ek, CSc. 

Medaile M�MT �R 1. stupn� za dlouholetou pedagogickou a 
v�deckou �innost p�i p�íle�itosti ukon�ení funk�ního období 
rektora JU 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. 
Cena rektora JU za presti�ní publikaci (Smrt a poh�by �eské 
�lechty na po�átku novov�ku) - kniha vy�la jako �tvrtý svazek 
edi�ní �ady Monographia historica 

HÚ JU 

PhDr. Josef Grulich, Ph.D. 

Gindelyho cena ud�lovaná víde�ským Institutem für 
Mitteleuropa und Donauram pod zá�titou ministerstva pro 
vzd�lání, v�du a kulturu (Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur) ú�astník�m výzkumných projekt�
p�ispívajících k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti 
spole�enských v�d.  

Ocen�ní získal jako spolu�e�itel rakousko-�esko-n�mecko-
britského projektu �Soziale Strukturen in Böhmen (16.-19. 
Jahrhundert)�, jeho� výzkumné záv�ry byly shrnuty v 
kolektivní publikaci Markus Cerman - Hermann Zeitlhofer, 
�Soziale Strukturen in Böhmen: Ein regionaler Vergleich von 
Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. 
Jahrhundert�, München-Wien 2002 
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13. Pé�e o studenty 

13.1. Ubytovací a stravovací za�ízení JU 

Tab. 13.1.1. - Pé�e o studenty JU � ubytování, stravování 

Vysoká �kola: Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích                                                                          

L��ková kapacita kolejí JU celková 2 270 
Po�et l��ek ur�ených k ubytování student� 2 220 
Po�et l��ek ur�ených k ubytování zam�stnanc� 40 
Po�et l��ek k p�íle�itostnému ubytování host�
�koly 10

Po�et l��ek v pronajatých za�ízeních 184 
Po�et podaných �ádostí o ubytování v p�íslu�ném
akademickém roce 3 206 

Po�et kladn� vy�ízených �ádostí o ubytování k 
31.12. p�ísl. ak. roku 2 220 

Vý�e kolejného v K� za 1 m�síc dle kategorií studenti zam�st. V� ostatní 
A - bu�kový systém 1 110 3 660 6 600 
B - vícel��kový systém 795 3 150 4 500 
C - ostatní - - - 

studenti zam�st. V� ostatní Vý�e stravného v K� za 1 hlavní jídlo 17,21,25 17,21,25 46,50,54 
studenti zam�st. V� ostatní Po�et hlavních jídel vydaných v p�ísl.

akademickém roce celkem 217 047 53 246 15 591 

Seznam kolejí JU s uvedením l��kové kapacity 

 K1 436 l��ek
 K2 436 l��ek
 K2 436 l��ek
 K4 400 l��ek
 K5 512 l��ek

Menza JU

 Jiho�eská univerzita má hlavní menzu v areálu �ty�i Dvory. 

 Projektovaná maximální denní výrobní kapacita ob�d�:  1 300 jídel 
 Maximální dosahovaná denní kapacita: 2 000 jídel 

 V roce 2004 byly realizovány práce na p�íprav� celkové rekonstrukce menzy. Vzhledem fyzickému 
opot�ebení a morálnímu zastarání technologických za�ízení menzy (stá�í 35 let) a v souvislosti s novými 
hygienickými po�adavky (vyhl. Ministerstva zdravotnictví �. 107 Sb., o hygienických po�adavcích na 
stravovací slu�by a o zásadách osobní a provozní hygieny p�i �innostech epidemiologicky záva�ných) je 
nutno nejpozd�ji v roce 2005 provést obnovu technologie pro p�ípravu hotových jídel a po stránce stavební 
odstranit závady, které jsou v rozporu s p�íslu�nými hygienickými p�edpisy.
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13.2. Poskytovaná stipendia 

 Stipendia poskytují jednotlivé sou�ásti JU svým student�m v souladu se Stipendijním �ádem JU. 
Zdroje k jejich úhrad� získává JU jednak z prost�edk� dotace na uskute��ování akreditovaných studijních 
program�, jednak z prost�edk� stipendijního fondu, tedy z poplatk� spojených se studiem, dále pak 
z ú�elových dota�ních zdroj�, p�edev�ím dotace M�MT na stipendia student� doktorských studijních 
program�.

Tab. 13.2.1. - Stipendia ud�lená v roce 2004 podle druhu a sou�ástí JU (v tis. K�)
Druh
stipendia 

JU
celkem

BF
JU

PF
JU

TF
JU

ZSF
JU

ZF
JU

HÚ
JU

ÚFB
JU

VÚRH
JU

Rekto-
rát

Stipendia
Bc., Mgr. 
mobility 

10 370 0 0 0 1 097 1 208 0 0 0 8 065 

Stipendia
Bc., Mgr. 
prosp�chová 

148 0 51 93 0 0 4 0 0 0 

Stipendia
Bc., Mgr. 
mimo�ádná 

623 0 174 68 111 254 2 0 3 11 

Stipendia
Bc., Mgr. 
prémiová 

785 692 20 0 0 26 27 0 0 20 

Stipendia
Bc., Mgr. 
sociální

34 0 15 5 0 0 14 0 0 0 

Stipendia
Bc., Mgr. 
kompenza�ní 

55 40 15 0 0 0 0 0 0 0 

Stipendia
doktor.
základní

13 994 6 434 580 263 913 4 564 320 880 40 0 

Stipendia
doktor.
prémiová 

4 492 3 497 12 157 0 5 177 644 0 0 

Stipendia
doktor.
mimo�ádná 

2 822 585 132 15 167 1 923 0 0 0 0 

Stipendia
doktor.
mobility 

969 0 0 0 142 296 151 0 0 380 

Stipendia
doktor.
kompenza�ní 

72 4 14 0 15 20 16 3 0 0 

Stipendia
zahrani�ních 
student�

746 136 106 0 439 65 0 0 0 0 

Celkem 35 110 11 388 1 119 601 2 884 8 361 711 1 527 43 8 476 
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13.3. Informa�ní a poradenské slu�by 

 Informa�ní a poradenské slu�by na Pedagogické fakult� JU zaji��uje �áste�n� studijní odd�lení 
(informace týkající se nejen studia, ale i sociálních a ekonomických otázek), informa�ní server fakulty a dále 
Vysoko�kolská poradna s celouniverzitní p�sobností. Rozhodující �ást práce poradny tvo�í psychologické a 
sociáln� psychologické poradenství, dále studijní poradenství pro vysoko�kolské studenty a pro zájemce 
o vysoko�kolské studium. T�etí �ást obsahové nápln� poradny je orientována na profesní poradenství. Ve 
spolupráci se státními institucemi (zejména ú�ady práce) je poskytován i informa�ní servis o nabídce 
volných míst. Pracovníci poradny jsou aktivní v národních i mezinárodních projektech orientovaných na 
poradenství na vysokých �kolách. V roce 2004 se zú�astnili n�kolika takových seminá�� v �echách a 
v Estonsku, co� p�ispívá k vým�n� zku�eností a zlep�ení poskytovaných slu�eb. Velmi d�le�itou pro práci 
poradny a orientování v p�ípadných problémech a o�ekáváních absolvent� je zp�tná vazba získávaná na 
základ� provád�ných pr�zkum�  o uplatn�ní absolvent� JU v praxi.

 Na kated�e psychologie a sociologie Teologické fakulty JU pracuje pr�b��n� od jejího zalo�ení 
psychologická poradna ur�ená pro studenty TF  JU. 

Zdravotn� sociální fakulta JU zaji��uje aktivity pro ve�ejnost v oblastech sociální, zdravotn�
sociální, ekologické, volno�asové a dobrovolnické v nemocnicích a sociálních ústavech. Tyto aktivity jsou 
organizovány Ústavem sociální práce ZSF JU ve spolupráci s jednotlivými katedrami. Aktivity mají sv�j �ád, 
jsou definovány jako programy. Pro seniory je to program PATUP, který v sob� zahrnuje pé�i o nemocné 
s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou, kurzy �Trénování pam�ti�, aktivity pro realizaci programu 
�Generace 50 plus� atd. Na d�tskou populaci jsou zam��eny p�edev�ím programy 5P a ve spolupráci 
s Krizovým centrem pro d�ti a rodinu jsou to programy zam��ené na  prevenci syndromu CAN. Probíhají 
p�ípravy k roz�í�ení sou�asného poradenského a koordina�ního centra �Úmluvy o právech dít�te�. Program 
�Dobrovolnictví� se týká dobrovolnické �innost v nemocnicích a sociálních ústavech. Pracovníci ZSF JU 
úzce spolupracují s krajskými a m�stskými ú�ady regionu, nap�. p�i zaji��ování aktivit �Zdravé m�sto
T�ebo��, �Komunitní plánování� ve m�stech �eské Bud�jovice, T�ebo�. V�echny tyto aktivity jsou 
sou�ástí studijních program� a navazují na vzd�lávací proces.  �innost �Informa�ního centra� zam��eného 
na o�et�ovatelství byla p�echodn� utlumena pro malý po�et zájemc�.

 Na Zem�d�lské fakult� JU se v rámci celo�ivotního vzd�lávání rozvíjejí p�edev�ím odborné 
kurzy zam��ené na oblast profesní se získáváním p�íslu�ného osv�d�ení. Pozornost je v�nována 
organizované poradenské �innosti v oblasti ochrany �ivotního prost�edí, v oblasti tvorby a realizace 
projekt� na úrovni regionu, v oblasti harmonizace produk�ních a mimoproduk�ních funkcí zem�d�lství a v 
oblasti obnovy stabilizace venkovských region� ve vazb� na ekonomiku managementu podnik�. Fakultní 
knihovna zaji��uje zpracování jednorázových retrospektivních i pr�b��ných re�er�í podle po�adavku 
u�ivatel�.

13.4. T�lovýchovná, sportovní, um�lecká a dal�í �innost student�

T�lovýchovná a sportovní �innost 

Jednou z forem fakultativní sportovní a t�lovýchovné �innosti je �lenství ve Vysoko�kolském 
sportovním klubu Slávia Zem�d�lská fakulta JU �eské Bud�jovice (dále jen VSK). Tento sportovní 
klub, jeho� �innost má na fakult� dlouholetou tradici, organizuje p�ibli�n� 650 zájemc� o nabízené formy 
t�lesné výchovy a sportu, a to jak v rekrea�ní, tak i v závodní podob�.

Po�et oddíl� VSK se vývojov� m�ní a roz�i�uje, v sou�asné dob� má VSK 16 oddíl�: aerobik, 
aikido, badminton basketbal, fotbal, kanoistika, karate, kulturistika, ly�ování, rekrea�ní sport Tábor, softbal, 
sportovní st�elba, sportovní potáp�ní, tenis, turistika a volejbal. 

Krom� pravidelné sportovní, tréninkové, závodní, ale i rekrea�ní �innosti v rámci m�sta a 
jiho�eského regionu nutno p�ipomenout ú�ast �len� VSK v minulém roce na sportovních akcích v 
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Rakousku, N�mecku, �výcarsku a Francii a dal�ích zemích. Z t�chto akcí lze nap�íklad uvést kurz pro 
zájemce o sjezdové ly�ování ve Francii � ú�ast 30 student�, jednodenní ly�a�ské výlety do Rakouska � ú�ast 
60 student�, cyklistický zájezd do Francie � ú�ast 25 student�, kurz v Chorvatsku zam��ený na aerobik a 
potáp�ní � ú�ast 85 student�, stá�e aikido ve �výcarsku a dal�í akce. 

Významné sportovní akce v roce 2004:  
1) Stá� aikidó (Roger Schmocker � �výcarsko): duben 2004 � ú�ast 45 osob, �eské Bud�jovice.
2) Akademické mistrovství �R v ledním hokeji: duben 2004 � ú�ast 1 dru�stvo, Praha. 
3) Celorepubliková stá� aikidó (D. Vetter - �výcarsko): kv�ten 2004 � ú�ast 70 osob, �eské 

Bud�jovice.
4) �eské akademické hry: 3. � 8. 5. 2004 � ú�ast 38 student�, Praha.
5) D�kanský sportovní den: 12. 5. 2004 � ú�ast 350 student�, �eské Bud�jovice (disciplíny: 

basketbal, malá kopaná, stolní tenis, �plh na lan�, tenis, volejbal, volejbalová sout�� v Tábo�e; 
ukázky: aikido, karate). 

6) Sportovní p�átelské utkání univerzit z �eských Bud�jovic, Lince a Pasova: 2. 6. 2004 � ú�ast 27 
student� (utkání ve volejbalu smí�ených dru�stev, tenise a futsalu; ve v�ech disciplínách jsme 
obsadili 2. místo). 

7) Letní �kola aikidó � mezinárodní akce: 24. � 30. 7. 2004 � ú�ast 280 sportovc� z celé �R a 30 
cizinc� (�výcarsko, N�mecko, Polsko), �eské Bud�jovice.       

Vedle organizované fakultativní sportovní a t�lovýchovné �innosti je na univerzit� �etná 
neorganizovaná �innost  spo�ívající v turistice, plavání,  cyklistice a dal�ích sportovních akcích. Ke zlep�ení 
fyzické kondice  p�ispívají i hojn� nav�t�vovaná fit-centra na kolejích JU.  

Kulturní a um�lecká �innost

Na kulturní �innosti se podílejí studenti v�ech fakult. V interpreta�ní oblasti se studenti 
Pedagogické fakulty JU zú�astnili celostátní interpreta�ní sout��e pedagogických fakult, jejím� 
organizátorem byla Pedagogická fakulta v Hradci Králové. Studenti katedry získali jedno �estné uznání a 
t�etí místo v kategorii A ve h�e na ostatní nástroje (Petra Sta�ková, Lucie K�í�ková), t�etí místo ve h�e na 
klavír (Vít �i�ka) a jedno první místo rovn�� ve h�e na ostatní nástroje (Jan Hovorka). Krom� toho 
vystoupili na �ad� koncert� p�evá�n� v regionu. 

Koncertní �ivot ji�ních �ech obohatil i smí�ený sbor katedry hudební výchovy Pedagogické 
fakulty JU vedený PhDr. Martinem Horynou obnovenými premiérami d�l autor� �eské hudební renesance 
a Jiho�eský vysoko�kolský sbor doc. Fuchse svými vystoupeními na Chodurov� festivalu jiho�eských sbor�,
Mezinárodním festivalu adventní hudby v sále pra�ského Hlaholu a adventním koncert� JU v Katedrále sv. 
Mikulá�e v �eských Bud�jovicích.

Divadelní, recita�ní a jiné kulturní aktivity student� Teologické a Pedagogické fakulty JU byly 
ve znamení spolupráce s Jiho�eským divadlem. Studenti JU spolupracují se svými kolegy z AMU p�i
p�íprav� divadelních p�edstavení, ve�er� poezie a diskusních ve�er� s p�edními um�lci pra�ské i 
bud�jovické divadelní scény. 

Fotografická a filmová tvorba má blízko p�edev�ím k Biologické fakult� JU. Pod zá�titou d�kana
Biologické fakulty JU vznikají filmy o �ivotním prost�edí, o �ivot� v p�írod� a dal�í. Fotografický krou�ek 
�Vývojka�  koncentroval svoji �innost na organizování celostátní sout��e Fotomluvy 2005. 

Rostoucí zájem student� o sportovní a kulturní akce je vyjád�en i významným podílem student� na 
financování t�chto akcí. 
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14. Rozvoj JU 

 Zdroje pro sv�j rozvoj získává JU p�evá�n� ze státního rozpo�tu �R, v men�í mí�e pak z vlastních 
výnos�. Základním zdrojem je dotace z M�MT, a to p�edev�ím dotace na zaji�t�ní vzd�lávací �innosti 
v rámci akreditovaných studijních program�, její� kone�ná vý�e �inila 360 974 tis. K�. K dal�ím 
významným dota�ním titul�m pat�í institucionální prost�edky na specifický výzkum na V� (32 809 tis. K�), 
dotace na ubytování a stravování student� (24 511 tis. K�) a dal�í ú�elov� vymezené prost�edky (podpora 
�e�ení projekt� výzkumu a vývoje, stipendia student� doktorských studijních program�, podpora projekt�
Fondu rozvoje vysokých �kol, Rozvojových program� M�MT aj.). Dotace na �e�ení projekt� výzkumu a 
vývoje plynou Jiho�eské univerzit� i z dal�ích kapitol státního rozpo�tu; v roce 2004 to byly tradi�n�
prost�edky poskytnuté GA �R, Ministerstvem zem�d�lství �R a Grantovou agenturou Akademie v�d �R,
dále pak Ministerstvem zdravotnictví �R, Ministerstvem zahrani�ních v�cí �R �i Ministerstvem �ivotního 
prost�edí �R (podrobn�j�í údaje obsahuje kapitola v�novaná výzkumu a vývoji). Ve stále v�t�í mí�e se 
uplat�ují rovn�� zdroje ze zahrani�í, zejména program� Evropské unie (provozní prost�edky z Rámcových 
program� EU, programu Erasmus � Socrates �i programu Phare �inily v roce 2004 tém�� 5 mil. K�).

14.1. Ú�ast státního rozpo�tu na financování reprodukce majetku 

 V oblasti reprodukce majetku a rozvoje své materiální základny vyu�ívá JU jak zdroje vlastní         
(z fondu reprodukce investi�ního majetku), tak dota�ní (ú�elové dotace ze státního rozpo�tu).

 V roce 2004 pokra�ovala realizace významné investi�ní akce � rekonstrukce prostor v objektu 
Vltava pro pot�eby výuky Zdravotn� sociální fakulty JU, zapo�atá v roce 2003. Ú�ast státního rozpo�tu
na této akci �inila 22,5 mil. K�. Akce bude dokon�ena ji� z vlastních prost�edk� v polovin� roku 2005. 

 Z prost�edk� státního rozpo�tu zakoupila JU v roce 2004 budovu v ulici U T�í lv� od �eského 
rozhlasu. Budova bude po nezbytných úpravách slou�it Pedagogické fakult� JU, s jejími� objekty 
v Dukelské ulici vytvo�í propojený komplex.  

 Rozsahem finan�ních prost�edk� men�í akcí, zasahujících v�ak n�kolik sou�ástí JU, bylo zateplení 
budov a instalace termoregula�ních ventil� v rámci energetického programu M�MT. Na celkových výdajích 
akce (5,4 mil. K�) se podílela státní dotace �ástkou 4,8 mil. K�. S touto akcí úzce souvisely i dva projekty 
�e�ené v rámci Rozvojových program� M�MT � projekt realizace opat�ení z energetických audit� a  
instalace termoregula�ních ventil� ve vazb� na vyhlá�ku �. 152/2001 Sb. Krom� toho, �e byly spln�ny
zákonné povinnosti JU, v�echny tyto akce p�isp�jí ke sní�ení energetické náro�nosti provozu �ady objekt�
fakult a dal�ích sou�ástí univerzity. Celkový objem prost�edk� vynalo�ených na projekty z oblasti 
hospoda�ení s energiemi �inil v sou�tu v�ech program� více ne� 9 mil. K�.

 Na reprodukci majetku se podílely krom� vý�e jmenovaných zdroj� také dal�í projekty �e�ené 
v rámci FRV� a Rozvojových program� M�MT: z t�chto projekt� bylo realizováno nap�íklad vybavení a 
inovace laborato�í, vybavení auly JU moderní audiovizuální technikou �i první etapa zavedení jednotného 
identifika�ního systému JU. 

Tab. 14.1.1. - Ú�ast státního rozpo�tu na financování reprodukce majetku JU v roce 2004 (v tis. K�)
dotaceAkce v rámci programového financování reprodukce majetku INV NIV celkem 

Rekonstrukce objektu VLTAVA 1. �ást - výukové prostory 22 498 0 22 498 
Nákup objektu �eského rozhlasu v ul. U T�í lv� 1/A/1725, �B 30 000 0 30 000 
Zateplení fasád a instalace termostatických ventil� v objektech JU 4 768 0 4 768 
Metropolitní sí� - vybudování optické p�enosové trasy  
v ul. Kn��ská, �B 170 0 170 

Celkem 57 436 0 57 436 
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Tab. 14.1.2. - Ú�ast státního rozpo�tu na financování reprodukce majetku JU v roce 2004 (v tis. K�)
dotaceAkce mimo programové financování reprodukce majetku INV NIV celkem 

FRV� - projekty s kapitálovou dotací 5 192 0 5 192 
Rozvojové programy M�MT 2004 - projekty s kapitálovou dotací 10 126 7 647 17 773 
Celkem 15 318 7 647 22 965 

Tab. 14.1.3. - Ú�ast státního rozpo�tu na investi�ních aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje JU 
v roce 2004 (v tis. K�)
Ú�elov� a institucionáln� podporované aktivity výzkumu a vývoje dotace na investice
Výzkumné zám�ry Biologické fakulty JU 5 216 
Výzkumné zám�ry Pedagogické fakulty JU 110 
Výzkumné zám�ry Zem�d�lské fakulty JU 2 870 
Výzkumné zám�ry VÚRH JU 846 
Celkem 9 042 

14.2. Dal�í investi�ní aktivity JU 

 Základní informace o investi�ní výstavb� Jiho�eské univerzity v pr�b�hu let 2002 a� 2004 podává 
p�ehled akcí podle roku dokon�ení. Hodnota akcí dokon�ených a za�azených do majetku v roce 2004 
p�esahuje 57 mil. K�.

Tab. 14.2.1. - Investi�ní výstavba, rekonstrukce a modernizace v letech 2002 � 2004 (v tis. K�)
rok dokon�ení 

(za�azení majetku) Investi�ní akce
2002 2003 2004 

Rekonstrukce ZOO pavilon� ZF JU 35 627   
Rekonstrukce objektu Na Zlaté stoce, BF JU 14 154   
Rekonstrukce v objektu PF JU v Dukelské ul. 4 383   
Modernizace soc. za�ízení koleje K3 3 711   
Rybochovné za�ízení - stavební úpravy, VÚRH JU 1 090   
Modernizace objektu Bobík - stav. úpravy pro PC Lab 473   
Rekonstrukce v objektu PF JU, ul. Jeronýmova 10 (laborato� biologie) 212   
Úprava stup�ovité podlahy v pavilonu �F�, ZF JU 202   
Stavební úpravy (odvodn�ní) objektu ZSF JU U Výstavi�t� 517 172   
Modernizace koleje K4 - studentská po�íta�ová sí� 137   
Modernizace koleje K5 - kabelá� po�íta�ové sít� 88   
Tech. zhodnocení pavilonu �B� BF JU (elektroinstalace) 83   
Rybochovné za�ízení - regulace vzduchotechniky, VÚRH JU 59   
Modernizace ZOO pavilon� ZF JU - po�íta�ová sí� 43   
Modernizace objektu ZSF JU U Výstavi�t� 517 - po�íta�ová sí� 42   
Elektron.zabezpe�ovací signalizace v objektu K400 - d�kanát ZF JU 40   
Stavba komunika�ního vedení po�íta�ové sít�, �ZP JU 35   
Modernizace objektu ZSF U Výstavi�t� 517 - podlahové krytiny 22   
Obslu�ná komunikace pro KaM JU  2 412  
Objekt PF JU v Jeronýmov� ul. 10- gará�e a roz�í�ení prostor  
studijního odd�lení  2 148  

Rekonstrukce objektu Na Zlaté stoce BF JU- venkovní úpravy  2 027  
Oplocení u pavilonu �B� BF JU - roz�í�ení  1 050  
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4 rok dokon�ení 
(za�azení majetku) Investi�ní akce

2002 2003 2004 
Kolej K3 - rekonstrukce výtah�  483  
Zateplení p�íst�e�ku pro skot, �ZP JU  303  
Rekonstrukce v objektu PF JU Kn��ská ul. 35 - posluchárna K214  297  
Rekonstrukce kanalizace v objektu PF JU v Jeronýmov� ul. 8  286  
Elektroinstalace telekomunika�ního vedení v objektu ZF JU K200  224  
Kolej K5 - po�íta�ová sí�  208  
Modernizace pavilonu �B� BF JU - stavební úpravy 2 místností  195  
Odvodn�ní objektu hlavní budovy VÚRH JU  188  
Kolej K3 - studentská po�íta�ová sí�  170  
Rekonstrukce keramické dílny v objektu PF JU Dukelská 9  138  
Kolej K5 - rekonstrukce kanalizace  136  
Komunikace Haklovy Dvory, �ZP JU  104  
Rekonstrukce sociálního za�ízení v chatách areálu ZF JU na Lipn�  101  
Instalace systému EZS a vysíla�e v objektu ZSF JU Jírovcova 1347  79  
Modernizace objektu ZSF JU U Výstavi�t� 517 - podlahové krytiny  74  
Pavilon A Tábor, ZF JU - rozvod po�íta�ové sít�, �aluzie  73  
Spole�enský objekt Bobík - vzduchotechnika v PC Lab  47  
Spole�enský objekt Bobík - montá� bezpe�nostní folie v PC Lab  8  
PF JU - Nákup budovy Rozhlasu U T�í lv� 1/A/1725   29 457
PF JU - Dukelská ul. 7 a 9 - p�dní vestavba   14 158
Audity, ventily a zateplení celkem (IZ i Rozvojové programy)   9 183 
z toho: investi�ní zám�r Zateplení a ventily (10 objekt�)   5 372 
          projekt Rozvojových program� - Opat�ení energet. audit� (6 objekt�)   1 510 
          projekt Rozvojových program� - Ventily (vyhlá�ka 152/2001) (4 objekty)   2 271 
          díl�í dopl�kové akce: BF JU projekt, KaM JUkotel   30 
KaM JU - Rekonstrukce výtah� v objektu K 3   1 181 
ZF JU - Montá� plastových oken v pavilonech F a M   1 124 
ZF JU - Rekonstrukce kanliza�ního a vodovodního systému Lipno   499 
PF JU - Technické zhodnocení objektu v Tejmlov�
(modernizace sociálního vybavení)   390 

BF JU - Neutraliza�ní jímka, hydroizolace   313 
ZSF JU - Objekt Jírovcova 24 - rekonstrukce sklepa - sana�ní omítky   296 
ZF JU - Vrtaná studna a vodovod, terénní stanice Vomá�ka   209 
�ZP JU - komunikace (cesta na pastvinu)   191 
KaM JU - Po�íta�ová sí� na K5   162 
ZF JU - Výpo�etní st�edisko - instalace po�íta�ové sít�   94 
Rektorát - P�elo�ení kabelu optické sít�   65 
ZSF JU - Objekt U Výstavi�t� 517 - instalace samozavíra�e dve�í   28 

 Krom� nákupu objektu pro Pedagogickou fakultu JU a v�ech díl�ích akcí realizovaných v rámci 
vý�e zmín�ných �energetických� projekt� byly ve�keré akce dokon�ené v roce 2004 hrazeny z vlastních 
prost�edk� jednotlivých sou�ástí JU � z fondu reprodukce investi�ního majetku. 

 V�t�ina prací m�la charakter technického zhodnocení, tedy rekonstrukcí a modernizací stávajících 
objekt�. Rozsahem nejvýznamn�j�í byla p�dní vestavba v objektech Pedagogické fakulty JU v Dukelské 
ulici. Na n�kterých objektech se je�t� provád�ly zbývající rekonstrukce �i stavby charakteru 
protipovod�ových opat�ení, jejich� pot�eba vznikla v souvislosti s povodn�mi roku 2002. 
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14.3. Obnova a údr�ba objekt� JU 

 S údr�bou a obnovou majetku JU úzce souvisí opravy nemovitostí. V�ková struktura nemovitého 
majetku na n�kterých sou�ástech JU vy�aduje vynalo�ení zna�ných prost�edk� na opravy a b��nou údr�bu 
v zájmu udr�ení funk�nosti objekt�. To se projevuje zejména v rozpo�tu Zem�d�lské (cca 5 mil. K�) a 
Pedagogické fakulty JU (cca 3 mil. K�). V roce 2004 bohu�el neposkytovalo M�MT dota�ní podporu na 
opravy nemovitého majetku. Významn�j�í akce oprav realizovaných v roce 2004 z vlastních zdroj�
univerzity jsou uvedeny v tabulkovém p�ehledu. Celkový rozsah náklad� na opravy objekt� JU byl            
9,4 mil. K�.

Tab. 14.3.1. - Vybrané akce oprav nemovitostí realizované v roce 2004 z vlastních prost�edk� JU 
Sou�ást JU Cíl opravy Rozsah v K�
BF JU Oprava neutraliza�ní jímky zni�ené povodn�mi 2002 1 211 594 

Oprava st�echy budovy pav. kateder  101 976 
Oprava  st�echy budov mechanizace a agrochemie  110 000 
Oprava �aluzií pavilon �M� a �F�                       172 955 ZF JU 

Stavební opravy budov terénní stanice Vomá�ka                               85 000 
Dokon�ení oprav po povodních - sklepní prostory objektu v Dukelské ul. 909 723 
Dokon�ení oprav po povodních - podzemní podl. objektu v Jeronýmov� ul. 42 591 
Oprava posluchárny v budov� Na Mlýnské stoce  52 012 
Oprava po�íta�ové u�ebny v budov� Jeronýmova 10 200 638 

PF JU 

Oprava kanalizace ve dvo�e Jeronýmova 10  181 914 

Vývoj movitého a nemovitého majetku JU   

 Ní�e uvedené tabulky s údaji o movitém a nemovitém majetku informují o majetkových pom�rech
Jiho�eské univerzity z pohledu jejich vývoje v pr�b�hu posledních t�í let. Hodnota dlouhodobého movitého 
hmotného i nehmotného majetku JU se trvale zvy�uje � od roku 2003 (po zm�n� ú�etních postup�) je v�ak 
t�eba uva�ovat i objem drobného majetku (movité v�ci s cenou do 40.000,- K�) charakteru zásob ve 
spot�eb�, resp. drobného nehmotného majetku (software do 60.000,- K�) charakteru slu�eb. Oproti roku 
2003 do�lo v roce 2004 k výraznému nár�stu náklad� na nákup drobného majetku.  

Tab. 14.3.2. - Vývoj movitého dlouhodobého majetku v letech 2002 � 2004 (v tis. K�)

Sou�ást JU Druh majetku Stav k
31.12.2002

Stav k
31.12.2003

Stav k
31.12.2004

Dlouhodobý nehmotný majetek 5 239 4 979 5 064 BF JU Dlouhodobý hmotný majetek 132 756 131 059 131 827 
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 332 4 181 4 158 PF JU Dlouhodobý hmotný majetek 88 038 83 422 84 786 
Dlouhodobý nehmotný majetek 295 295 295 TF JU Dlouhodobý hmotný majetek 9 389 9 051 9 385 
Dlouhodobý nehmotný majetek 782 782 782 ZSF JU Dlouhodobý hmotný majetek 23 012 24 636 27 236 
Dlouhodobý nehmotný majetek 6 779 7 188 7 296 ZF JU Dlouhodobý hmotný majetek 194 597 200 987 202 064 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 63 63 HÚ JU Dlouhodobý hmotný majetek 0 1 410 1 446 
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 921 2 746 2 787 ÚFB JU Dlouhodobý hmotný majetek 86 950 101 856 117 336 
Dlouhodobý nehmotný majetek 710 945 1 192 VÚRH JU Dlouhodobý hmotný majetek 25 732 26 337 27 666 
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Sou�ást JU Druh majetku Stav k
31.12.2002

Stav k
31.12.2003

Stav k
31.12.2004

Dlouhodobý nehmotný majetek 6 264 8 963 9 381 Rektorát Dlouhodobý hmotný majetek 50 921 52 949 52 866 
KaM JU Dlouhodobý hmotný majetek 40 146 39 930 41 996 
�ZP JU Dlouhodobý hmotný majetek 15 996 15 965 16 776 

Dlouhodobý nehmotný majetek 26 322 30 142 31 018 JU celkem Dlouhodobý hmotný majetek 667 537 687 602 713 384 

Tab. 14.3.3. - Vývoj nemovitého dlouhodobého majetku v letech 2002 � 2004 (v tis. K�)

Sou�ást JU Druh majetku Stav k 
31.12.2002

Stav k 
31.12.2003

Stav k 
31.12.2004

Stavby vlastní 271 920 275 192 275 877 BF JU Pozemky vlastní 7 720 7 720 8 163 
Stavby vlastní 55 487 58 356 104 655 PF JU Pozemky vlastní 7 753 7 753 8 296 
Stavby vlastní 13 689 20 108 20 737 ZSF JU Pozemky vlastní 636 1 936 1 936 
Stavby vlastní 315 626 316 024 321 006 
Pozemky vlastní 155 312 156 734 158 961 ZF JU 
Pozemky najaté 3 264 3 264 3 264 
Stavby vlastní 6 342 6 603 6 530 
Pozemky vlastní 1 230 1 230 1 230 
Pozemky najaté 269 269 269 VÚRH JU 

Stavby najaté 24 676 24 676 24 676 
Rektorát Stavby vlastní 4 733 4 733 4 798 

Stavby vlastní 292 827 296 291 300 789 KaM JU Pozemky vlastní 2 224 6 301 6 301 
Stavby vlastní 3 070 17 755 35 766 
Pozemky vlastní 50 417 53 505 48 427 
Pozemky najaté 25 368 21 412 24 703 �ZP JU 

Stavby najaté 17 543 1 984 169 
Stavby vlastní 963 694 995 062 1 070 158 
Stavby najaté 42 219 26 660 24 845 
Pozemky vlastní 225 292 235 179 233 314 JU celkem 

Pozemky najaté 28 901 24 945 28 236 

Tab. 14.3.4. - Vývoj drobného majetku ve spot�eb� v letech 2003 � 2004 (v tis. K�)
Sou�ást JU Druh majetku Rok 2003 Rok 2004 

Drobný nehmotný majetek 342 806 BF JU Drobný hmotný majetek 3 641 9 099 
Drobný nehmotný majetek 303 1 199 PF JU Drobný hmotný majetek 2 794 7 341 
Drobný nehmotný majetek 80 161 TF JU Drobný hmotný majetek 1 627 2 287 
Drobný nehmotný majetek 378 422 ZSF JU Drobný hmotný majetek 5 115 7 984 
Drobný nehmotný majetek 269 927 ZF JU Drobný hmotný majetek 4 609 11 249 
Drobný nehmotný majetek 7 26 HÚ JU Drobný hmotný majetek 239 813 

ÚFB JU Drobný nehmotný majetek 128 426 
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Sou�ást JU Druh majetku Rok 2003 Rok 2004 
 Drobný hmotný majetek 2 544 6 632 

Drobný nehmotný majetek 8 11 VÚRH JU Drobný hmotný majetek 1 405 2 408 
Drobný nehmotný majetek 230 380 Rektorát Drobný hmotný majetek 639 2 173 
Drobný nehmotný majetek 0 17 KaM JU Drobný hmotný majetek 4 925 8 341 
Drobný nehmotný majetek 0 0 �ZP JU Drobný hmotný majetek 22 197 
Drobný nehmotný majetek 1 745 4 375 JU celkem Drobný hmotný majetek 27 560 58 524 

Nabývání a p�evody nemovitostí v roce 2004 

 V oblasti nemovitého majetku se v roce 2004 krom� zmín�ného nákupu objektu �eského rozhlasu 
op�t na zvý�ení objemu majetku projevily bezúplatné p�evody nemovitostí (pozemk� i staveb) z majetku 
Pozemkového fondu �R. Byly dokon�eny p�evody objekt� u�ívaných �kolním zem�d�lským podnikem 
JU, a to v�etn� objekt� podnikového �editelství a ú�elového hospodá�ství ve �ty�ech Dvorech, a dále 
realizovány n�které dal�í p�evody pozemk�. V roce 2005 by m�lo dojít je�t� k p�evodu nemovitostí 
u�ívaných Výzkumným ústavem rybá�ským a hydrobiologickým JU ve Vod�anech. Tím budou � 
alespo� pokud jde o stavby � majetkové p�evody dokon�eny. 

Tab. 14.3.5. - Nákup staveb (investi�ní výdaje roku 2004) 
Stavba Cena v K�
Budova U T�í lv� 1/A, �.p.1725 (Pedagogická fakulta JU) 29 456 784 
Pozemek parc.�.420/7 v k.ú.�eské Bud�jovice 6 (Pedagogická fakulta JU) 543 216 
Pozemek parc.�.936/23 v k.ú.Horní Planá (Karlovy Dvory - Zem�d�lská fakulta JU) 31 300 
Pozemek parc.�.931/20 v k.ú.Horní Planá (Karlovy Dvory - Zem�d�lská fakulta JU) 13 900 
Celkem hodnota zakoupených pozemk� 30 045 200 

Tab. 14.3.6. - Prodej pozemk� (tr�by roku 2004) 
Pozemek Cena v K�
Pozemek parc.�.828/5 ost.plocha v k.ú.Týn nad Vltavou 68 000 
Pozemek parc.�.1514/7 v k.ú.�eské Bud�jovice 2 61 380 
Pozemek parc.�.1394/5 v k.ú.�eské Bud�jovice 2 350 000 
Pozemky parc.�.2776/95, 2776/96, 2776/111, 2776/116 a 2776/123  
v k.ú.�eské Bud�jovice 6 87 248 

Pozemek parc.�.2706/31 v k.ú.�eské Bud�jovice 6 6 550 
Celkem hodnota prodaných pozemk� 573 178 

Tab. 14.3.7. - Sm�na pozemk� (shoda vým�ry i ceny) 
Pozemek Cena v K�
Pozemek parc.�.1378/8 díl d a díl e z vlastnictví firmy Hav-Bau do vlastnictví JU 4 719 
Pozemek parc.�.1378/1 díl c z vlastnictví JU do vlastnictví firmy Hav-Bau 4 719 
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Tab. 14.3.8. - Bezúplatné nabytí nemovitostí od Pozemkového fondu �R
Ú�elové za�ízení �kolního zem�d�lského podniku JU ve �ty�ech Dvorech 
Zahrady parc.�.1929/4, 1929/9 a 1929/10 v k.ú.�eské Bud�jovice 2 - Zem�d�lská fakulta JU 
Orná p�da parc.�.1898 a trvalé travní porosty parc.�.1902/2, 1902/3, 1902/5, 19026, 1902/7, 2204/1 
v k.ú.�eské Bud�jovice 2 - �kolní zem�d�lský podnik JU 
Pozemek (ideální polovina) parc.�.1984/8 v k.ú.�eské Bud�jovice 2 - Biologická fakulta JU 
Orná p�da a trvalé travní porosty - celkem 23 parc.�. v k.ú. �eské Vrbné - �kolní zem�d�lský podnik JU 

14.4. Zapojení do �e�ení projekt� Fondu rozvoje vysokých �kol 

Tab. 14.4.1. - Zapojení JU v programech Fondu rozvoje vysokých �kol 
P�id�lené finan�ní prost�edky v tis. K�Tematický 

okruh
Po�et p�ijatých 

projekt� investi�ní neinvesti�ní celkem 
A 4 5 192 0 5 192 
B 1 0 73 73 
C 1 0 101 101 
E 0 0 0 0 
F 30 0 2 842 2 842 
G 28 0 2 604 2 604 

Celkem 64 5 192 5 620 10 812 

14.5. Zapojení do �e�ení Rozvojových program� pro ve�ejné vysoké �koly 

Tab. 14.5.1. - Zapojení JU v Rozvojových programech pro ve�ejné vysoké �koly na rok 2004 
P�id�lené fin. 

prost�edky v tis. K�Rozvojové programy  
pro ve�ejné vysoké �koly 

Po�et
podaných
projekt�

Po�et
p�ijatých
projekt� INV NIV 

Program na podporu rozvoje  79 52 10 126 16 057 
Program na podporu rozvoje 
internacionalizace 6 4 0 1 803 

Celkem 85 56 10 126 17 860 
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15. �innost Správní rady JU 

V roce 2004 prob�hla t�i �ádná zasedání Správní rady JU (v po�adí 18., 19. a 20.) a dále �ty�i
hlasování formou per rollam. Celkem bylo vydáno 13 p�edchozích písemných souhlas� (v po�adí 63. � 75.) 
k právním úkon�m nabytí, prodeje a p�evodu majetku a k právním úkon�m ke z�ízení v�cného b�emene. 

18. zasedání Správní rady JU dne 4. února 2004 

Na základ� návrhu p�edlo�eného rektorem ud�lila Správní rada JU p�edchozí písemný souhlas 
podle zákona �. 111/1998 Sb., k bezúplatnému p�evodu nemovitého majetku o celkové vým��e 84 576 m2

z majetku �R ve správ� PF �R do vlastnictví JU, a to postupem dle § 5 odst. 3 zákona �. 95/1999 Sb.  
Správní rada JU dále zahájila diskusi k inovaci Statutu Správní rady JU, která vzhledem k záva�nosti tématu 
probíhala i na dal�ích zasedáních Správní rady JU.  

�lenové Správní rady JU u p�íle�itosti ukon�ení druhého funk�ního období rektora JU vyjád�ili
prof. Ing. F. St�ele�kovi, CSc., své pod�kování za spolupráci. Rektor St�ele�ek p�i této p�íle�itosti 
retrospektivn� zhodnotil vývoj Jiho�eské univerzity a jejích jednotlivých sou�ástí v pr�b�hu svého 
funk�ního období. 

19. zasedání Správní rady JU dne 6. kv�tna 2004 

Na základ� návrh� p�edlo�ených novým rektorem JU prof. PhDr. V. B��kem, CSc., ud�lila 
Správní rada JU p�edchozí písemné souhlasy podle zákona �. 111/1998 Sb. ke dv�ma bezúplatným 
p�evod�m nemovitého majetku v katastrálním území Haklovy Dvory, �eské Vrbné a �eské Bud�jovice 2, a 
to postupem dle § 2 odst. 7 zákona �. 569/1991 Sb., a dále ke t�em prodej�m pozemk� ve vlastnictví JU 
v katastrálním území �eské Bud�jovice 2 a �eské Bud�jovice 3. Správní rada JU v souladu se zákonem      
�. 111/1998 Sb., projednala Výro�ní zprávu o �innosti a hospoda�ení JU za rok 2003, Rozpo�et JU v roce 
2004, Aktualizaci Dlouhodobého zám�ru JU na rok 2005 a bilan�ní zprávy z resort� v�dy a výzkumu, 
studia a zahrani�í.

20. zasedání Správní rady JU dne 21. �íjna 2004 

Na základ� návrh� p�edlo�ených rektorem JU ud�lila Správní rada JU p�edchozí písemné souhlasy 
podle zákona �. 111/1998 Sb. ke t�em bezúplatným p�evod�m nemovitého majetku z majetku �R ve 
správ� PF �R do vlastnictví JU, a to postupem dle § 2 odst. 7 zákona �. 569/1991 Sb. Rektor JU           
prof. PhDr. V. B��ek, CSc., seznámil �leny Správní rady JU s nejd�le�it�j�ími úkoly JU v oblasti studia, 
v�dy a výzkumu, zahrani�ní spolupráce, rozvoje a investi�ní výstavby a dále informoval o prioritách JU 
v oblasti optimalizace struktury v akademickém roce 2004/2005. Tyto úkoly byly dále diskutovány také na 
roz�í�ené �ásti zasedání Správní rady JU, které se krom� �len� Správní rady JU zú�astnili rovn�� prorekto�i
JU, d�kani a �editelé sou�ástí JU. 

V �ervnu 2004 vyjád�ila Správní rada JU na základ� hlasování formou per rollam souhlas 
s návrhem nového Statutu Správní rady JU, který byl k 19. �íjnu 2004 schválen ministryní �kolství, mláde�e 
a t�lovýchovy JUDr. P. Buzkovou.  

V �ervenci 2004 ud�lila Správní rada JU na základ� hlasování formou per rollam p�edchozí 
písemné souhlasy k p�evzetí v�cného b�emene a z�ízení p�edkupního práva k nemovitosti �stará budova�, 
tj. �ásti objektu �eského rozhlasu, který bude vyu�íván pro pot�eby Pedagogické fakulty JU. 

V listopadu 2004 ud�lila Správní rada JU na základ� hlasování formou per rollam p�edchozí 
písemný souhlas k uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene na pozemku JU 
v souvislosti s realizací stavby �Výstavi�t� sever � páte�ní komunikace�. 
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V prosinci 2004 ud�lila Správní rada JU na základ� hlasování formou per rollam p�edchozí písemný 
souhlas k prodeji p. �. 1927/55 v katastrálním území �eské Bud�jovice 2. 

Tab. 15.1. - P�ehled bezúplatných nabytí majetku schválených Správní radou JU v roce 2004 
(dle § 2 odst. 7 zákona �. 569/1991 Sb.) 
p.�. vým�ra katastrální území
*1891, 1895/1, 1896/1, 1896/3, 1897/1, 1897/3, 1898, 1902/2, 
1902/3, 1902/4, 1902/5, 1902/6, 1902/7, 1932/1, 1976/8, 
1976/12, 1984/16, 1984/18, 1984/66, 1984/71, 2204/1, 2206/49 

84 576 m2 �eské Bud�jovice 2

97/3, 260/29, 260/42, 260/208, 260/209, 260/211, 262/2, 265/8, 
265/14, 275/9, 275/13, 275/15, 275/22, 276/9, 308/5, 350/1, 
536/20, 536/21, 538/19, 538/21, 538/24, 538/28, 538/37, 538/38, 
538/51, 538/54, 538/55, 538/59, 538/61, 538/62, 538/86, 538/88, 
538/90, 538/91, 538/92, 538/113, 538/114, 547/1, 547/3, 547/4, 
260/24, 260/35, 260/210, 265/13, 265/19, 275/10, 275/23, 63, 
277/3, 281/7, 281/10, 281/19, 281/22, 281/25, 281/27, 281/28, 
281/29, 281/30, 281/31, 281/32, 281/33, 281/34, 299/3, 308/16, 
360/1, 360/3, 360/4, 579, 581, 32, 58/2 

422 142 m2 Haklovy Dvory 

212/34, 212/38, 212/40, 212/42, 225/7, 225/9, 243/10, 243/11, 
247/13, 251/21, 251/22, 251/25, 251/27, 255/3, 255/4, 258/3, 
258/10, 258/11, 274/12, 275/3, 275/5, 275/8, 275/10, 275/11, 
278/3, 278/10, 278/13, 278/16, 282/15, 282/18, 282/19, 282/23, 
282/24, 282/28, 282/30, 282/31, 284/2 

50 439 m2 �eské Vrbné 

1537/2 18 m2 �eské Bud�jovice 2

3316/1, 3316/2 560 m2 Zliv u �eských 
Bud�jovic

2429 8 885 m2 �eské Bud�jovice 6
1106, 1107/1, 1107/3, 1113/1, 1116/2, 1120/1, 1121/1, 1122, 
1123 290 675 m2 Hluboká nad Vltavou

*  vklad práva ve prosp�ch JU nebyl dosud proveden 

Tab. 15.2. - P�ehled pozemk� schválených Správní radou JU k prodeji v roce 2004 
p.�. vým�ra katastrální území kupující kupní cena
2776/95, 2776/96, 
2446/111, 2776/116, 
2776/123

1 558 m2 �eské Bud�jovice 6 Teplárna �eské 
Bud�jovice, a.s. 87 248,- K�

2076/31 117 m2 �eské Bud�jovice 6 Ing. Petr Podhola 6 550,- K�
1514/7 42 m2 �eské Bud�jovice 2 Agro-Hochstaffl, s.r.o. 61 380,- K�
1927/55 74 m2 �eské Bud�jovice 2 PaedDr. Helena Vítová 51 800,- K�

Tab. 15.3. - P�ehled smluv o z�ízení nebo p�evzetí v�cných b�emen schválených Správní radou JU 
v roce 2004 
v�cné b�emeno p.�. oprávn�ný katastrální území
z�izování a provozování 
telekomunika�ního vedení a za�ízení 
ve�ejné telekomunika�ní sít�

�.p. 244 s �ástí 
p.�. 420* �eský Telecom, a.s. �eské Bud�jovice 6

strp�ní stavby Výstavi�t� sever � 
páte�ní komunikace a strp�ní vstupu na 
stavbou dot�ené �ásti pozemku pro 
pot�eby zaji�t�ní provozu a b��né 
údr�by

2137/52
�eskobud�jovické 
pozemní stavby, 
s.r.o.

�eské Bud�jovice 2

*  k nemovitosti, její� nákup byl Správní radou JU schválen ji� v roce 2003, bylo v roce 2004 z�ízeno p�edkupní
právo ve prosp�ch prodávající strany.   
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16. Záv�r

16.1. Shrnutí podstatných skute�ností z jednotlivých kapitol, zásadní
problémy v �innosti JU a mo�nosti jejich �e�ení

 Na záv�r je mo�né shrnout výsledky �innosti Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích a 
sou�asné upozornit na skute�nosti, které si zaslou�í zvý�enou pozornost p�i �ízení vysoké �koly v nejbli��ím 
období: 

1) Jestli�e b�hem roku 2004 vedení univerzity sm��ovalo v souladu s Dlouhodobým zám�rem
rozvoje Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích svou koncep�ní a �ídící �innost k zahájení 
diskusí o optimalizaci vnit�ní struktury vysoké �koly, aby lépe odrá�ela dlouhodobé výsledky 
v�decké a výzkumné �innosti, odpovídala rychle se prom��ujícím profesním zájm�m
maturant� a maturantek i pot�ebám rozvoje �esko-rakousko-bavorského regionu, dozraje 
v roce 2005 �as k podání návrhu na z�ízení Filozofické fakulty Jiho�eské univerzity (s 
krystaliza�ním jádrem v Historickém ústavu Jiho�eské univerzity) a ke konkretizaci krok�, které 
povedou k vy�len�ní ekonomických obor� ze Zem�d�lské fakulty Jiho�eské univerzity a 
k jejich soust�ed�ní do samostatné struktury v rámci univerzity. V sou�innosti s vy�le�ováním 
ekonomických obor� bude probíhat �ízená diskuse o pojetí technologicky zam��ených obor�
Zem�d�lské fakulty Jiho�eské univerzity, které by m�ly svým pojetím lépe odrá�et pot�eby
�iroce pojaté zem�d�lské i potraviná�ské praxe. Stranou pozornosti nez�stanou ani profesn�
zam��ené neu�itelské obory studia výpo�etní techniky a finan�ní matematiky, které se prozatím 
uskute��ují ve struktu�e Pedagogické fakulty Jiho�eské univerzity. Zahájení diskusí o vhodném 
umíst�ní fyzikálních obor� ve struktu�e univerzity se b�hem roku 2005 stane nezbytností jejich 
dal�ího rozvoje. 

2) V oblasti vzd�lávání pova�uje vedení univerzity za záva�né, aby byly dokon�eny p�ípravy na 
d�sledné uplatn�ní strukturovaného studia v t�ch programech, kde dosud p�etrvávají dlouhé 
magisterské programy � p�edev�ím v oborech u�itelství. Jednu z priorit ov�em je t�eba
spat�ovat v p�íprav� doktorských program�, které by se zam��ovaly na oborové didaktiky, 
pedagogiku a psychologii, �ím� by do�lo k výraznému zpevn�ní v�deckého potenciálu zvlá�t�
Pedagogické fakulty Jiho�eské univerzity. Pravidelné studentské hodnocení úrovn� výuky 
pova�uje vedení univerzity za naprostou samoz�ejmost. D�raz na akreditaci studijních 
program� a obor� v cizích jazycích p�isp�je k otev�ení univerzity zahrani�ním student�m,
p�i�em� je t�eba znovu zvá�it, co v ostré konkurenci na evropském vzd�lávacím trhu m��e
Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích p�ípadným zájemc�m ze zahrani�í nabídnout. 
Zvlá�tní pozornost vy�adují v�echny formy celo�ivotního vzd�lávání, které dosud na univerzit�
trpí zna�nou rozt�í�t�ností. 

3) V oblasti v�dy, výzkumu a jiných tv�r�ích �inností bude univerzita p�ednostn� podporovat 
v�decké kolektivy, které byly mimo�ádn� úsp��né p�i získávání výzkumných zám�r� � zvlá�t�
obory biologických, fyzikálních, zem�d�lských, historických a dal�ích spole�enskov�dních 
disciplin. V uvedených p�ípadech se da�í utvá�et kolem renomovaných profesor�
s mezinárodními zku�enostmi v�decké �koly, které zaru�ují �ádoucí posun v kvalifika�ní 
struktu�e akademických pracovník� a badatelskou kontinuitu. Jiné v�dní obory budou muset 
získávat finan�ní prost�edky na rozvoj v�dy a výzkumu p�edev�ím prost�ednictvím ú�elového 
financování grant�, co� jist� po �ase p�isp�je ke zkvalitn�ní v�deckých kolektiv� a k profilaci 
v�decké práce ve srovnávacím mezinárodním rámci. Zvlá�t� pot�eby �iroce pojatého regionu 
ov�em vy�adují, aby se na univerzit� p�stovala tv�r�í �innost také v prakti�t�ji definovaných 
oborech s následným dopadem do podnikatelské, vzd�lavatelské, zdravotnické �i kulturní a 
duchovní sféry. Za jednu z priorit pova�uje vedení univerzity t�sné propojení n�kterých 
v�dních obor� (zvlá�t� ekonomických, biofyzikálních, ekologických, sociálních) 
s mnohostrannými pot�ebami praxe, co� povede ke vzniku dal�ích technologických a 
obdobných servisních center. 
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4) Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích nem��e být navzdory díl�ímu zlep�ení spokojena 
s kvalifika�ní strukturou akademických pracovník� v n�kterých oborech. Zvlá�t� profeso�i a 
docenti pat�í ke kategoriím po�etn� velmi slabým. Jeliko� s výjimkou Biologické fakulty, 
Zem�d�lské fakulty a Historického ústavu Jiho�eské univerzity nemají mo�nost pracovníci 
ostatních sou�ástí zahájit habilita�ní �ízení ani �ízení ke jmenování profesorem v �eských 
Bud�jovicích, usiluje vedení univerzity, aby ty sou�ásti, kde jsou ji� vytvo�eny kvalifika�ní, 
v�decké a dal�í p�edpoklady, �ádaly o získání akreditace habilita�ních práv. Mladé odborné 
asistenty s v�deckou hodností se sna�í vedení univerzity stimulovat k zahájení habilita�ního 
�ízení v�emi dostupnými motiva�ními prost�edky (mzdové tarify, zahrani�ní stá�e, tv�r�í
dovolená apod.).

5) Zvý�ení zahrani�ních mobilit poslucha�� a akademických pracovník� je rovn�� v silách 
Jiho�eské univerzity v �eských Bud�jovicích. P�ijímání v�t�ího po�tu student� a studentek ze 
zahrani�í brání nep�íli� roz�í�ené akreditace studijních program� a obor� (�i jejich modulárních 
�ástí) v cizích jazycích. Kvantitu partnerských smluv se zahrani�ními univerzitami je t�eba 
nahradit kvalitou konkrétního v�deckého a pedagogického partnerství. Prioritou z�stává rozvoj 
spole�ných v�deckých a pedagogických aktivit s nejbli��ími zahrani�ními univerzitami v Linci a 
Pasov�.

 Jiho�eská univerzita v �eských Bud�jovicích p�edstavuje mladou, modern� koncipovanou a 
dynamicky se rozvíjející univerzitu, která za své p�ednosti pova�uje úzké vazby k ústav�m Akademie v�d
�R, rozvoj základního výzkumu v �ad� v�dních obor�, zna�ný zájem uchaze�� o studium, dobré vazby do 
podnikatelského zázemí �esko-rakousko-bavorského regionu a svou velikost, která zaru�uje individuální 
p�ístup ke student�m a akademickým pracovník�m. Optimalizace vnit�ní struktury nepochybn� p�isp�je
k dal�ímu v�deckému a pedagogickému rozvoji vysoké �koly, jen� se odrá�í také ve v�ech promy�lených 
investi�ních akcích. P�esto�e k díl�ím problém�m univerzity pat�í její kvalifika�ní struktura n�kterých fakult, 
je vedení univerzity p�ipraveno se touto problematikou znovu podrobn� zabývat. Akademické vedení 
Jiho�eské univerzity v sou�asné dob� nevidí �ádné zásadní problémy vysoké �koly, které by nebylo schopno 
v sou�innosti s Ministerstvem �kolství, mláde�e a t�lovýchovy �R samo efektivn� �e�it.



OBRAZOVÁ P�ÍLOHA



Slavnostní inaugurace rektora JU: nový rektor JU prof. PhDr. Václav B��ek, CSc. 
(vlevo) a odstupující rektor JU prof. Ing. Franti�ek St�ele�ek, CSc.,  

vzadu noví prorekto�i JU (22. 4. 2004) 

Ú�astníci 74. zasedání �KR v �eských Bud�jovicích, zprava dole p�edseda �KR prof. 
Ing. Ivan Wilhelm, CSc., tajemnice �KR RNDr. Marie Fojtíková, a dále rekto�i

vysokých �kol �R (22. � 23. 4. 2004) 



Ud�lení titulu doctor honoris causa Jiho�eské univerzity Prof. Dr. Peteru Johankovi 
(zleva) z Westfälische Wilhelms � Universität Münster a Prof. Dr. Werneru 

Williamsovi z Universität Augsburg (13. 5. 2004) 

Prof. Dr. John Law s man�elkou Jeannette p�i slavnostním p�edání �astného titulu 
doctor honoris causa Jiho�eské univerzity (4. 11. 2004) 



Rektor JU prof. PhDr. V. B��ek, CSc., uprost�ed zástupc� Johannes Kepler 
Universität Linz � napravo od n�j Prof. Dr. Rudolf Ardelt, rektor JKU Linz,  

nalevo Prof. Dr. Friedrich Schneider, prorektor pro zahrani�ní vztahy (16. 11. 2004) 

Tábor �eské v�decké výpravy na ostrov James Ross. Úkolem expedice bylo ur�ení
místa pro �eskou výzkumnou stanici. Na výzkumech se budou podílet zam�stnanci i 

studenti BF JU. 
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