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1. Úvodní slovo rektora JU 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích považuje za svůj přirozený prostor vědeckého, 
výzkumného a pedagogického rozvoje široce pojímaný region česko-rakousko-bavorského pomezí, který 
charakterizuje mimořádné přírodní a kulturní bohatství i dobře využitelné lidské zdroje. Tomu odpovídá 
směřování univerzity jako celku i jejích jednotlivých součástí, ať jde o fakulty nebo o vysokoškolské 
ústavy. Naznačená strategie se roku 2005 uplatnila v prohloubení dosavadní vědecké a pedagogické 
spolupráce s univerzitami v Linci a Pasově. Ve spolupráci s lineckou univerzitou připravila biologická 
fakulta k akreditaci studijní program biologická chemie, který bude vyučován na obou vysokých školách 
v angličtině.  

 
 Ve vědních oborech základního výzkumu - především v široce pojímaných biologických, 
fyzikálních, zemědělských, historických a některých dalších společenských vědách - se vysoká škola 
přibližuje výsledky své vědecké práce k výzkumnému pojetí univerzity, která klade mimořádný důraz na 
mezinárodní ohlas výsledků svých tvůrčích činností. K posílení výzkumného charakteru ostatních součástí 
univerzity, zvláště v ekonomických a sociálních oborech, je však žádoucí zvýšit počet absolventů a 
absolventek doktorských studijních programů a více otevřít vysokou školu posluchačům ze zahraničí, kteří 
projevují zájem především o studium vybraných modulů svých zvolených specializací. Výzkumný 
charakter uvedených vědních oborů posiluje jejich úzká - a především dlouhodobě rozvíjená -  spolupráce 
s biologicky zaměřenými ústavy Akademie věd České republiky, které jsou dislokovány právě v Českých 
Budějovicích. Slibný rozvoj zaznamenala ovšem také konkrétní badatelská spolupráce se 
společenskovědními ústavy Akademie věd České republiky, jež mají svá sídla v Praze, jak lze v roce 2005 
doložit na vědeckých výsledcích českobudějovického Centra raně novověkých studií, které je společným 
pracovištěm Historického ústavu Akademie věd a Historického ústavu JU. Oboustranně prospěšná 
spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Akademií věd České republiky, která se 
projevuje ve vědecké i pedagogické oblasti, představuje jeden z podstatných rysů perspektivního rozvoje 
tohoto vysokého učení, s nímž se obě instituce identifikují, jak dokládají probíhající diskuse o vzájemné 
koordinaci rozsáhlých investičních akcí v univerzitním a akademickém kampusu.  
 
 Moderní univerzita však stále častěji musí pružně odpovídat na požadavky a podněty, které 
přináší společenská praxe, jež se dotýká především široce pojatého regionu. Tuto výzvu si Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích zvláště v posledních velmi dobře uvědomuje, jak dokládá další rozvoj 
spíše prakticky zaměřeného výzkumu a studia učitelských a ošetřovatelských oborů či sociální práce. 
Praktickým potřebám široce pojatého regionu ovšem vychází vstříc také rozvoj ekonomického a 
zemědělského bádání, které se výrazněji profiluje v přeshraničním prostoru. V zájmu přiblížení výsledků 
vědeckého bádání potřebám podnikatelské praxe se univerzita snaží v součinnosti s politickou 
reprezentací Jihočeského kraje o budování prvních technologických center, v nichž  pracují inkubátory, 
kde dochází k výměně poznatků mezi vědeckou a podnikatelskou sférou. Jeden z takových inkubátorů - 
Biotechnologické centrum ve společném areálu Jihočeské univerzity a Akademie věd České republiky 
v Nových Hradech - byl uveden do provozu na jaře 2005. Záhy se dočkal řady ocenění domácího                   
i zahraničního významu. Ve stejném roce pokračovaly přípravné práce na dokumentaci k výstavbě budov 
Technologického parku Jihočeské univerzity přímo v kampusu ve Čtyřech Dvorech, které budou 
v případě schválení projektu pokračovat v následujících letech. Do tohoto technologického parku by měly 
směřovat výstupy aplikovaného výzkumu v řadě oblasti biologických, biomedicinských, zemědělských a 
ekonomických věd, které jsou v centru pozornosti podnikatelské sféry v široce pojatém regionu česko-
rakousko-bavorského pomezí. V jaké míře se podaří propojit technologická centra s celoživotním 
vzděláváním zájemců z veřejného i soukromého sektoru, se ukáže až v příštích letech.  
 
 Oběma uvedeným směrům - tedy základnímu i aplikovanému výzkumu - odpovídala v roce 
2005 úspěšnost Jihočeské univerzity v získávání finančních prostředků na účelové i institucionální 
financování vědecké práce z domácích i zahraničních zdrojů. Přestože počátkem roku 2005 započalo 
řešení nových výzkumných záměrů, byla univerzita úspěšná rovněž v soutěži o výzkumná centra a 
grantové prostředky. Z hlediska mezinárodní konkurence ve vědě a výzkumu se zdá, že jednu 
z perspektivních cest dalšího zkvalitnění vědecké činnosti představuje utváření vědeckých škol kolem 
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věhlasných profesorů se zahraničními zkušenostmi. V tomto ohledu se záměr vedení univerzity naplňoval 
v roce 2005 jen pozvolna.  
 
 Vedení univerzity si jako jeden ze svých stěžejních úkolů stanovilo postupnou optimalizaci 
vnitřní struktury vysoké školy, která by lépe zrcadlila vědecké a pedagogické směřování jednotlivých 
vědních oborů a byla „čitelnější“ pro uchazeče o studium i pro další partnery. Vedení univerzity tomuto 
úkolu přizpůsobilo také metody své řídící práce, kdy větší důraz klade na pracovní jednání s přizvanými 
kolektivy kateder ze všech součástí univerzity na straně jedné a na utváření širokého diskusního prostředí 
o dalším směřování univerzity v akademické obci vysoké školy na straně druhé. Pomocným nástrojem 
k postupné optimalizaci struktury univerzity se stalo nejen průběžné hodnocení výsledků vědecké, 
výzkumné a jiné tvůrčí činnosti na úrovni kateder v domácím i mezinárodním srovnávacím rámci, ale také 
zřízení Akreditační komise JU a Studentské rady JU. Po souhlasu Akreditační komise ČR a projednání 
v akademických grémiích univerzity byla rozhodnutím Akademického senátu JU zřízena k 1. lednu 2006 
Filozofická fakulta JU, jejímž krystalizačním jádrem se stal Historický ústav JU a katedra bohemistiky 
Pedagogické fakulty JU. Další prioritu z hlediska optimalizace struktury univerzity představuje zřízení 
ekonomické  fakulty, o které bude univerzita usilovat v roce 2006 tak, aby nová fakulta mohla být zřízena 
k 1. lednu 2007. Probíhající akademická diskuse rovněž naznačila, že během dvou let  lze patrně počítat  se 
zřízením přírodovědecké fakulty, která s největší pravděpodobností vznikne transformací fakulty 
biologické. Nemalá pozornost se věnovala důslednému naplnění zásad strukturovaného studia v těch 
programech a oborech, kde k jeho prosazení zatím z různých příčin nedošlo. V té souvislosti je třeba 
zdůraznit, že vedení univerzity věnovalo značnou pozornost studiu učitelství. Zatímco učitelé středních 
škol by měli být vzděláváni ve strukturovaných programech na filozofické a budoucí přírodovědecké 
fakultě, učitelé prvního a druhého stupně základní školy by měli studovat v nestrukturovaných 
magisterských programech na fakultě pedagogické s důrazem na jejich pedagogickou, psychologickou a 
předmětově didaktickou přípravu. Takové rozhodnutí si vyžádá výraznou proměnou vnitřní struktury 
pedagogické fakulty, jak naznačila jednání vedená na přelomu let 2005 a 2006.  
 
 Rozvoj Jihočeské univerzity v přirozeném prostředí česko-rakousko-bavorského regionu 
předpokládá v dalších letech potvrzení a především prohloubení konkrétní spolupráce s politickou, 
podnikatelskou a kulturní reprezentací Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory a Statutárního 
města České Budějovice. 

 
 Značnou pozornost věnovalo akademické vedení Jihočeské univerzity v roce 2005 nejen 
průběhu stávajících investičních akcí (především rekonstrukci menzy a výstavbě výukových prostor 
v areálu Vltava pro zdravotně sociální fakultu), ale také přípravě rozsáhlých stavebních projektů v areálu 
kampusu ve Čtyřech Dvorech na výstavbu budovy filozofické fakulty, rektorátu, auly a univerzitní 
knihovny.  

      
Moderně koncipovaná - a s velkým potěšením dodávám, že zvláště v posledních letech rovněž 

velmi flexibilní - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, která dosud plně nevyužila svůj „skrytý“ 
rozvojový potenciál, chce podstatnou měrou přispět k dalšímu dobrému rozvoji vzdělanosti, vědy a 
výzkumu, chce prospět k utváření kvalitního podnikatelského, ekologického i kulturního obrazu 
společnosti nejen na jihu Čech a v přilehlých přeshraničních regionech. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích hodlá i nadále výsledky vědecké práce svých akademických pracovníků uplatňovat 
v kvalitních časopisech světového významu, ve vynikajících vědeckých monografiích i při uspokojování 
praktických potřeb rozvoje znalostní společnosti. Důraz na akreditaci studijních programů a oborů 
v cizích jazycích přispěje k otevření univerzity zahraničním studentům, přičemž je třeba znovu zvážit, co 
v ostré konkurenci na evropském vzdělávacím trhu může Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
případným zájemcům ze zahraničí nabídnout. Zvláštní pozornost vyžadují všechny formy celoživotního 
vzdělávání, které se teprve v posledním roce podařilo na univerzitě poněkud efektivněji koordinovat tak, 
aby jejich další rozvoj směřoval především k poskytování vysokoškolské kvalifikace, zvláště bakalářského 
stupně. 

 
 
                  Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 
                         rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
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2. Organizační schéma JU 

2.1. Organizační struktura JU 
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2.2. Organizační schéma Rektorátu JU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akademický senát JU se podílí na řízení 
v rámci legislativně správních vztahů 

Správní rada JU se podílí na řízení 
v rámci legislativně správních vztahů 

Vědecká rada JU se podílí na řízení 
v rámci metodicko správních vztahů 

Disciplinární komise JU se podílí na řízení 
v rámci metodicko správních vztahů 

Ředitel 
Výzkumného 

ústavu 
rybářského a 
hydrobiolo-

gického 

 

Rektor 

Kancelář rektora

Právní oddělení 

Interní audit 

 

Public Relation

 

BOZP a PO

 

Kvestor 
 

Prorektor pro 
pedagogickou 
činnost 

 

Prorektor pro 
vědu a 

výzkum 

 

Prorektor pro 
zahraniční 

vztahy 

 

Prorektor pro 
rozvoj 

 

Děkan 
Biologické 

fakulty 

Ředitel 
Historického 

ústavu 
(do 31. 12. 2005) 

 

Sekretariát 
kvestora 

 

Oddělení pro 
pedagogickou 
činnost 

 

Oddělení pro 
vědu a 

výzkum 

 

Oddělení pro 
zahraniční 

vztahy 

 

Oddělení pro 
rozvoj 

 

Ředitel  
Kolejí a menz

 

Ředitel 
Školního 

zemědělského 
podniku 

 

Děkan 
Filozofické 

fakulty  
(od 1. 1. 2006) 

 

Ředitel  
Ústavu 

fyzikální 
biologie 

 

Děkan 
Pedagogické 

fakulty 

Děkan 
Zdravotně 

sociální 
fakulty 

 

Děkan 
Zemědělské 

fakulty 

Vedoucí 
Evropského 

informačního centra

Ředitel  
Jazykového centra 

Ředitel Institutu pro 
etiku hospodářství a 

regionální rozvoj 

Ředitel Centra 
informačních 
technologii 

Ekonomický 
odbor 

Investiční 
oddělení 

Útvar účtárny 

Útvar pokladny 

Správa 
nemovitostí 

Útvar rozpočtu 

Útvar práce a mezd 

Spisovna 
Prodejna 

skript 

 

Tajemník rektora 

 

Prorektor pro 
celoživotní 
vzdělávání 

 

Oddělení pro 
celoživotní 
vzdělávání 

 

Děkan 
Teologické 

fakulty 
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3. Složení orgánů JU 

3.1. Vedení JU 

Rektor:   prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.  
 
Prorektoři: 
Prorektor pro pedagogickou činnost: prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.  
Prorektor pro vědu a výzkum: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.  
Prorektor pro zahraniční vztahy: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  
Prorektor pro rozvoj: prof. Ing. František Střeleček, CSc.  
Prorektor pro celoživotní vzdělávání: doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. (od 15. 5. 2005) 
 
Kvestor:  Ing. Hana Kropáčková 
 

3.2. Správní rada JU 

Předseda:  
Ing. Vladimír Jandík ředitel pobočky České národní banky v Českých 

Budějovicích 
 
Místopředsedové: 
JUDr. Petr Dušek krajský státní zástupce, Krajské státní zastupitelství  
  České Budějovice 
Ing. Václav Hanke, CSc. ředitel odboru programů výzkumu a vývoje MŠMT, Praha 
 
Členové: 
Mgr. Vlasta Bohdalová (od 7. 3. 2005) náměstkyně primátora Statutárního města České Budějovice 

pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální věci 
Ing. Zdeněk Daňha poradce hejtmana Jihočeského kraje, Krajský úřad  
  České Budějovice 
Ing. Jan Hůda (od 15. 3. 2005) generální ředitel Rybářství Třeboň, a.s. 
Ing. Jiří Chmel ředitel regionálního odboru Státního intervenčního fondu 

České Budějovice 
Ing. Jan Kubeš (od 7. 3. 2005) předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory,  
  České Budějovice 
Ing. Karel Mach (do 15. 2. 2005) náměstek ministra pro strukturální sekci, Ministerstvo 

zemědělství ČR, Praha 
Ing. Václav Pauch (od 7. 3. 2005) ředitel Úřadu práce v Prachaticích 
Mgr. Ing. Miroslav Šimek vedoucí Územního pracoviště Pozemkového fondu ČR 

v Českých Budějovicích 
Ing. František Štangl (od 15. 3. 2005) uvolněný člen Rady Jihočeského kraje a starosta města  
  Nové Hrady 
doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. přednosta Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových - odloučené pracoviště Jindřichův Hradec 
 
Tajemník: 
Bc. Tomáš Klimpera Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
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3.3. Vědecká rada JU 

Předseda:  
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. rektor JU 
 
Interní členové:  
prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.  Biologická fakulta JU, České Budějovice 
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.  Biologická fakulta JU, České Budějovice 
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.  Zemědělská fakulta JU, České Budějovice 
doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D.  Teologická fakulta JU, České Budějovice 
Ing. Jan Kouřil, Ph.D.  Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU, Vodňany 
doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc.  Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU, Vodňany 
(od 1. 12. 2005)   
Mgr. Ing. Tomáš Machula, Dr.  Teologická fakulta JU, České Budějovice 
prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.  Zemědělská fakulta JU, České Budějovice 
doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.  Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice 
PhDr. Miroslav Novotný, CSc.  Historický ústav JU, České Budějovice 
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.  Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.  Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 
prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.  Teologická fakulta JU, České Budějovice 
prof. Ing. František Střeleček, CSc.  Zemědělská fakulta JU, České Budějovice 
doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.  Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice 
(od 1. 12. 2005) 
Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  Zemědělská fakulta JU, České Budějovice 
RNDr. Dalibor Štys, CSc.  Ústav fyzikální biologie JU, Nové Hrady 
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.  Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.  Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice 
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.  Biologická fakulta JU, České Budějovice 
 
Externí členové: 
prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.  Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra  
prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.  Právnická fakulta UK, Praha  
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.  Botanický ústav AV ČR, Průhonice 
prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.  Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha  
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha  
prof. MUDr. Jan Janda, CSc.  Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha 
prof. 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. František Mráz, CSc.  Fakulta strojní ČVUT, Praha  
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.  Historický ústav AV ČR, Praha 
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.  Parazitologický ústav AV ČR, České Budějovice  
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.  Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, Brno  
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc.  Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha 
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3.4. Akademický senát JU  

Akademický senát JU do 24. 4. 2005 

Předseda:  Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D 
 
Místopředseda komory  
akademických pracovníků:  Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 
 
Místopředseda studentské komory:  Jan Jukl 
 
Členové AS - akademičtí pracovníci: Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. 
  prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc. 
  Mgr. Ondřej Doskočil 
  RNDr. Iva Dostálková, Ph.D. 
  Mgr. Magdalena Ehrlichová 
  Ing. Darja Holátová, Ph.D. 
  JUDr. Rudolf Hrubý 
  Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 
  RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. 
  PhDr. Pavel Král, Ph.D. 
  doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 
  PhDr. Pavel Pavlík 
  RNDr. Petr Podlaha 
  doc. Robert Sak 
  prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. 
  Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 
 
Členové AS - studenti: Lucie Bártů 
  Soňa Fixová 
  Mgr. Tomáš Hauer 
  Robert Havlíček 
  Bc. Pavel Holec 
  Mgr. Petr Koutecký 
  Albín Očkay 
  Michal Roháček 
  Zdeněk Rubeš 
  Marie Vaňková 
  Hynek Volný 

Akademický senát JU od 17. 5. 2005 

Předseda:  Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D 
 
Místopředseda komory  
akademických pracovníků:  Ing. Karel Suchý, Ph.D. 
 
Místopředseda studentské komory:  Marcela Oubrechtová 
 
Členové AS - akademičtí pracovníci: PhDr. Jaromír Beneš 
  Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. 
  prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc. 
  Mgr. Ondřej Doskočil 
  RNDr. Iva Dostálková, Ph.D. 
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  PhDr. Petr Havelka, Ph.D. 
  doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
  Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 
  Mgr. Martin Klapetek 
  RNDr. Renata Klufová, Ph.D. 
  Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 
  PhDr. Pavel Král, Ph.D. 
  Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
  Mgr. Hana Štěpánková 
  prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. 
  PhDr. Jan Vitoň 
 
Členové AS - studenti: Jan Hamerník 
  Pavel Hrouzek 
  Kateřina Janoušková 
  Přemysl Jeřábek 
  Radek Lučan 
  Aleš Novotný 
  Martin Pech 
  David Pizinger 
  Lucie Pohanová 
  Pavel Scholz 
  Daniel Valenta 

3.5. Studentská rada JU 

Předseda:  Pavel Scholz 
 
Místopředsedové: Jan Hamerník 
  Pavel Hrouzek 
  Josef Mudra 
  Marcela Oubrechtová 
  Martin Pech 
  Mgr. Tomáš Veber 
 
Členové: Mgr. Veronika Faktorová 
 Jakub Fiala 

 Soňa Fixová 
 Mgr. Tomáš Hauer 
 Petr Havlín 
 Tomáš Chovanec 
 Marko Jandrič 
 Kateřina Janoušková 
 Přemysl Jeřábek 
 Jaroslav Kučera 
 Jakub Nováček 
 Aleš Novotný 
 Albín Očkay 
 David Pizinger 
 Mgr. Lucie Pohanová 
 Michal Roháček 
 Petr Růžička 
 Pavel Říha 

 Martin Sedláček 
 Ing. Michal Svoboda 
 Lidka Veselá 



13 

4. Vzdělávací činnost 

Vedení JU v těsné součinnosti se součástmi univerzity se v roce 2005 soustředilo na přestavbu 
vnitřní struktury univerzity v zájmu takového jejího rozčlenění, které by lépe odpovídalo směřování 
absolventů jednotlivých programů k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce a současně bylo přehledné a 
srozumitelné zvenku univerzity, a to jak pro veřejnost obecně, tak zejména pro středoškoláka jako 
budoucího uchazeče o studium. To se v roce 2005 týkalo zejména oborů humanitně zaměřených 
(historické, jazykovědné), kde úspěšná existence samostatného vysokoškolského Historického ústavu JU 
s několika akreditacemi ve všech typech studijních programů a s množstvím studentů i uchazečů                      
o studium vytvořila dobré předpoklady pro směřování ke vzniku budoucí Filozofické fakulty JU. 
Výsledkem bylo dovršení procesu přípravy této nové samostatné fakulty a její zřízení od počátku dalšího 
roku 2006. 

 
Přehodnocení současného stavu také umožnilo další rozvoj ekonomických oborů Zemědělské 

fakulty JU tak, aby v další blízké budoucnosti bylo reálné jejich oddělení a zřízení samostatné fakulty 
orientované na tyto obory. Pokračovaly také diskuse o cestách, které by vedly k vytvoření fakulty spojující 
současné biologické obory JU s ostatními přírodovědnými obory, ať částečně uskutečňovanými nebo 
v budoucnu možnými. 

 
Vedle standardní soustavné práce spojené s uskutečňováním studia v akreditovaných studijních 

programech a jejich oborech bylo dalším úkolem roku 2005 pokračování v důsledné snaze o brzké 
provedení restrukturalizace studijních programů do podoby třístupňového členění na bakalářské, 
navazující magisterské a případně doktorské studium. K tomu cíli byly využity zejména akreditace 
studijních programů všude tam, kde platnost původních akreditací končila v průběhu roku 2005 nebo 
bude končit v roce 2006, ale rovněž tam, kde byly koncipovány studijní programy zcela nové. 
Samostatnou kategorii s odlišným řešením přitom představuje studijní program Učitelství pro základní 
školy, na jehož budoucí koncepci začala sice Pedagogická fakulta JU pracovat, ale kde pravděpodobně 
nejen obory pro učitele 1. stupně základních škol (s cizím jazykem či bez něj), ale i aprobační kombinace 
pro učitele předmětů druhého stupně základních škol zůstanou i po příští reakreditaci v podobě dlouhých 
magisterských programů. Restrukturalizace ostatních pětiletých magisterských programů JU na samostatné 
bakalářské a na ně navazující magisterské programy se přitom řídí požadavkem vytvořit takové bakalářské 
programy, které budou svébytným uceleným a řádně ukončeným studiem. Absolvent studijního programu 
bakalářského typu, který je předstupněm k navazujícímu magisterskému programu, by měl být nejen 
schopen pokračování v navazujícím studiu, ale současně by měl získat i ucelené vysokoškolské vzdělání 
umožňující mu profesní uplatnění.  

4.1. Studijní programy (obory)  

Tab.  4.1.1. - Počty studijních programů a oborů JU v roce 2005 - členění podle skupin oborů a 
typů studijních programů 

Studijní programy/obory 
Skupiny oborů 

Kód skup. 
kmen. 
oborů bak. mag.

mag. 
navazující 

dokt. 

Celkem 
stud. prog. 

/oborů 
přírodní vědy a nauky 11 až 18 6/8 0/0 6/8 9/11 21/27 
technické vědy a nauky 21 až 39 1/1 0/0 1/1 0/0 2/2 
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 2/5 2/5 2/4 3/7 9/21 
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 3/6 1/1 2/2 1/1 7/10 
společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 5/10 3/4 3/4 2/3 13/21 
ekonomie 62 1/2 1/1 1/2 1/1 4/6 
právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 4/6 4/36 2/3 0/0 10/45 
obory z oblasti psychologie 77 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 
vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 
Celkem  11 až 82 23/39 11/47 17/24  17/24 68/134 
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Tab. 4.1.2. - Přehled studijních programů a oborů akreditovaných v roce 2005 na jednotlivých 
součástech JU - studijní programy bakalářského typu 

Fakulta 
Kód stud. 
programu

Název 
studijního 
programu 

Název studijního 
oboru 

Standardní 
doba stud. 
v akadem. 

rocích 

Navazující 
mag. stud. 
program 

Forma 
studia, 

cizí 
jazyk 

Biologie 3 ano P 
B 1501 Biologie Biomedicínská laboratorní 

technika 3 ano P 

B 1513 Biofyzika Biofyzika 3 ano P Biologická 
fakulta JU 

B 1601 
Ekologie a 
ochrana 
prostředí 

Péče o životní prostředí 3 ano P 

B 1103 Aplikovaná 
matematika Finanční matematika 3 ne PK 

B 1802 Aplikovaná 
informatika Výpočetní technika 3 ne P 

B 2612 Elektronika a 
informatika Měřicí a výpočetní technika 3 ano PK 

Aplikovaná filologie: 
anglický jazyk a 
francouzský jazyk pro 
administrativu EU 

3 ne P 

Aplikovaná filologie: ruský 
jazyk a německý jazyk pro 
hospodářskou a obchodní 
sféru  

4 ne P 

Aplikovaná filologie: 
anglický jazyk a německý 
jazyk pro hospodářskou a 
obchodní sféru 

3 ne P 

Bohemistika v praxi 3 ano P 

B 7310 Filologie 

Cizí jazyky pro evropský a 
mezinárodní obchod 3 ne P 

B 7401 Tělesná 
výchova a sport Tělesná výchova a sport 3 ne P 

Sociální pedagogika 3 ne PK 
Soc. ped. pro Policii ČR 3 ne K B 7507 Specializace v 

pedagogice Učitelství pro mateřské 
školy 3 ne PK 

Pedagogická 
fakulta JU 

B 7701 Psychologie Arteterapie 4 ne K 
Humanistika 3 ne P 

Pastoračně sociální asistent 3 
dobíhající ano PK B 6107 Humanitní 

studia 
Pastorační asistence 3 ano PK 

B 6141 Teologie Náboženská a etická 
výchova 3 ano K 

B7501 Pedagogika Náboženská výchova a 
etika 3 ano PK 

B 7502 Sociální péče Sociální a charitativní práce 3 ne PK 

Teologická 
fakulta JU 

B 7505 Vychovatelství Pedagogika volného času 3 ano P 
 Aplikovaná radiobiologie a 

toxikologie 3 ano PK 

 
Zdravotně  

B 1513 Biofyzika Biofyzika a zdravotnická 
technika 3 ano P 

sociální Porodní asistentka 3 ne PK 
fakulta JU B 5341 Ošetřovatelství Všeobecná sestra 3 ano PK 

 
B 5342 Rehabilitace 

Rehabilitační - psychosoc. 
péče o postižené děti, 
dospělé a staré osoby 

3 ano PK 
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Fakulta 
Kód stud. 
programu

Název 
studijního 
programu 

Název studijního 
oboru 

Standardní 
doba stud. 
v akadem. 

rocích 

Navazující 
mag. stud. 
program 

Forma 
studia, 

cizí 
jazyk 

Zdravotně 
sociální B 5342 Rehabilitace Prevence a rehabilitace 

sociální patologie 3 ano P 

fakulta JU Ochrana veřejného zdraví 3 ne P 
 B 5341 Specializace ve 

zdravotnictví Radiologický asistent 3 ano PK 
B 4103 Zootechnika Rybářství 3 ano P 

Trvale udržitelné systémy 
hospodaření v krajině 3 ne P 

Zemědělská technika, 
obchod, servis a služby 3 ne P 

Agroekologie 3 ano P 

B 4131 Zemědělství 

Zemědělské biotechnologie 3 ano P 
Ekonomika služeb a 
cestovního ruchu 3 ne P 

Účetnictví a finanční řízení 
podniku 3 ano PK 

Zemědělská 
fakulta JU 

B 6208 Ekonomika a 
management 

Obchodní podnikání 3 ano PK 
Archivnictví 3 ano P 
Archeologie 3 ne P JU a HÚ JU B 7105 Historické vědy 
Historie 3 ano P 

 
 

Tab. 4.1.3. - Přehled studijních programů a oborů akreditovaných v roce 2005 na jednotlivých 
součástech JU - studijní programy navazujícího magisterského a magisterského typu 

Fakulta 

 
Kód stud. 
programu

 

Název 
studijního 
programu 

Název studijního 
oboru 

Standardní 
doba stud. 
v akadem. 

rocích 

Možnost 
pokračovat 
v doktor. 
studijním 
programu 

Forma
studia,

cizí 
jazyk 

Experimentální  
biologie 2 ano P,A 

Klinická biologie 2 ne P N 1501 Biologie 

Parazitologie 2 ano P,A 
N 1502 Zoologie Zoologie 2 ano P,A 
N 1507 Botanika Botanika 2 ano P,A 
N 1513 Biofyzika Biofyzika 2 ne P 

Biologická 
fakulta JU 

N 1603 Ekologie Ekologie 2 ano P,A 
 

 N 2612 Elektrotechn.  
a informatika 

Aplikovaná měřící a 
výpočetní technika 3 ne P 

 Učitelství fyziky pro 
2. stupeň ZŠ 3 ne P 

 N 7503 Učitelství pro 
základní školy Učitelství výpočetní 

techniky s elektronikou pro 
2. stupeň ZŠ 

3 ne P 

 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 4 ne P 
Pedagogická 
fakulta JU 

Učitelství pro 1. stupeň - 
anglický jazyk pro 1. stupeň 
ZŠ 

5 ne P 

 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
- německý jazyk pro 
1. stupeň ZŠ 

5 ne P 

 Učitelství hudby pro 
základní umělecké školy  5 ne P 

 

M 7503 Učitelství pro 
základní školy 

Učitelství výtvarné výchovy 
pro základní umělecké 
školy   

5 ne P 
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Fakulta 

 
Kód stud. 
programu

 

Název 
studijního 
programu 

Název studijního 
oboru 

Standardní 
doba stud. 
v akadem. 

rocích 

Možnost 
pokračovat 
v doktor. 
studijním 
programu 

Forma
studia,

cizí 
jazyk 

 Učitelství anglického jazyka 
pro 2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství českého jazyka a 
literatury pro 2. stupeň ZŠ 5 ano P 

 Učitelství dějepisu pro 
2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství francouzského 
jazyka pro 2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství fyziky pro 
2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství hudební výchovy 
pro 2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství chemie pro 
2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství matematiky pro 
2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství německého 
jazyka pro 2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství občanské 
výchovy pro 2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství přírodopisu a 
pěstitelství pro 2. stupeň 
ZŠ 

5 ne P 

 Učitelství španělského 
jazyka pro 2. stupeň ZŠ 5 ne P 

Pedagogická 
fakulta JU 

Učitelství technické 
výchovy a výpočetní 
techniky pro 2. stupeň ZŠ  

5 ne P 

 Učitelství technické 
výchovy pro 2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství tělesné výchovy 
pro 2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství výpočetní 
techniky 5 ne P 

 Učitelství výpočetní 
techniky s elektronikou pro 
2. stupeň ZŠ  

5 ne P 

 Učitelství výtvarné výchovy 
pro 2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 

M 7503 Učitelství pro 
základní školy 

Učitelství zeměpisu pro 
2. stupeň ZŠ 5 ne P 

 Učitelství biologie 5 ne P 
 Učitelství českého jazyka a 

literatury pro SŠ 5 ano P 

 Učitelství dějepisu 5 ne P 
 Učitelství fyziky 5 ne P 
 Učitelství chemie 5 ne P 
 Učitelství latiny 5 ne P 
 Učitelství matematiky 5 ne P 
 Učitelství německého 

jazyka 5 ne P 

 Učitelství tělesné výchovy 5 ne P 
 

M 7504 Učitelství pro 
střední školy 

Učitelství výpočetní 
techniky 5 ne P 
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Fakulta 

 
Kód stud. 
programu

 

Název 
studijního 
programu 

Název studijního 
oboru 

Standardní 
doba stud. 
v akadem. 

rocích 

Možnost 
pokračovat 
v doktor. 
studijním 
programu 

Forma
studia,

cizí 
jazyk 

Pastoračně sociální asistent 2 ano K N 6107 Humanitní 
studia Pastorační asistence 2 ano K 

N 7504 Učitelství pro 
střední školy 

Učitelství náboženství a 
etiky 2 ne K 

Pastorační asistence 5 ano PK 
M 6107 Humanitní 

studia Pastoračně sociální asistent 5 
dobíhající ano PK 

M 6141 Teologie Teologie 5 ano P 

M 7504 Učitelství pro 
střední školy 

Učitelství náboženství a 
etiky 5 ano PK 

Teologická 
fakulta JU 

M 7505 Vychovatelství Pedagogika volného času 5 ano P 

N 1513 Biofyzika Krizová radiobiologie a 
toxikologie  2 ne PK 

N 5341 Ošetřovatelství Ošetřovatelství 2 ano P 

N 5342 Rehabilitace 

Rehabilitační -
psychosociální péče o 
postižené děti, dospělé a 
staré osoby 

2 ano PK 
Zdravotně 
sociální 
fakulta JU 

M 5342 Rehabilitace 
Rehabilitační péče o 
postižené děti, dospělé a 
staré osoby  

5 
dobíhající 

ano 
 PK 

Agroekologie 2 ano P 
Rostlinné biotechnologie 2 ne P N 4101 Zemědělské 

inženýrství Živočišné biotechnologie 2 ne P 
N 4103 Zootechnika Rybářství 2 ano P 

Obchodní podnikání 2 ano P 
N 6208 Ekonomika a 

management Účetnictví a finanční řízení 
podniku 2 ano P 

Provozně podnikatelský 
obor 5 ne PK 

Všeobecné zemědělství 5 ano PK 
Pozemkové úpravy a 
převody nemovitostí 5 ano P 

M 4101 Zemědělské 
inženýrství 

Rybářství 5 ano P 
M 4103 Zootechnika Zootechnika 5 ano P 

Zemědělská 
fakulta JU 

M 6208 Ekonomika a 
management 

Obchodně podnikatelský 
obor 5 ano PK 

N 7105 Historické vědy Historie 2 ano P JU a HÚ JU M 7105 Historické vědy Kulturní historie 5 ano P 
 
 

Tab. 4.1.4. - Přehled studijních programů a oborů akreditovaných v roce 2005 na jednotlivých 
součástech JU - studijní programy doktorského typu 

Fakulta 
Kód stud. 
programu 

Název studijního 
programu 

Název studijního oboru 

Standardní 
doba 
studia 

v akadem. 
rocích 

Forma 
studia, 

cizí 
jazyk 

Entomologie 3 PK,A 
Hydrobiologie 3 PK,A P 1501 Biologie 
Parazitologie 3 PK,A 

P 1502 Zoologie Zoologie 3 PK,A 
P 1507 Botanika Botanika 3 PK,A 

Biologická 
fakulta JU 

P 1511 Fyziologie a imunologie Fyziologie a vývojová biologie 3 PK,A 
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Fakulta 
Kód stud. 
programu 

Název studijního 
programu 

Název studijního oboru 

Standardní 
doba 
studia 

v akadem. 
rocích 

Forma 
studia, 

cizí 
jazyk 

P 1515 Molekulární a buněčná 
biologie  

Molekulární a buněčná biologie 
a genetika 3 PK,A Biologická 

fakulta JU P 1603 Ekologie Ekologie 3 PK,A 
Pedagogická 
fakulta JU P 8106 Teorie a dějiny 

literatury Dějiny novější české literatury 3 PK 

Teologická antropologie a etika 3 PK,N Teologická 
fakulta JU P 6141 Teologie  Systematická teologie 3 PK,N 
Zdravotně 
sociální fakulta 
JU 

P 5345 Specializace ve 
zdravotnictví 

Prevence, náprava a terapie 
zdravotně sociální 
problematiky dětí a mládeže 

3 
 PK 

P 1407 Chemie Zemědělská chemie 3 PK,A 

P 1601 Ekologie a ochrana 
prostředí Aplikovaná a krajinná ekologie 3 PK 

Obecná produkce rostlinná 3 PK 
Ochrana rostlin 3 PK,A P 4102 Fytotechnika 
Speciální produkce rostlinná 3 PK 
Obecná zootechnika 3 PK 
Speciální zootechnika 3 PK P 4103 Zootechnika Zoohygiena a prevence chorob 
hospodářských zvířat 3 PK 

Zemědělská 
fakulta JU 
 
 

P 6208 Ekonomika a 
management Řízení a ekonomika podniku 3 PK 

JU a HÚ JU P 7105 Historické vědy České dějiny 3 PK,N 
JU a ÚFB JU P 1701 Fyzika Biofyzika 3 PK 
JU a VÚRH JU P 4103 Zootechnika Rybářství 3 PK,A 

4.2. Studijní programy garantované VVŠ a uskutečňované na VOŠ 

Tyto programy Jihočeská univerzita nemá. 

4.3. Studijní programy realizované mimo sídlo vysoké školy či fakulty 

V roce 2005 Jihočeská univerzita neuskutečňovala žádný studijní program mimo sídlo vysoké 
školy či jejích součástí. 

4.4. Využívání kreditního systému na JU 

Kreditní systém studia je na Jihočeské univerzitě zaveden od roku 1999 (na některých fakultách 
od vzniku univerzity). Kreditní hodnocení jednotlivých předmětů a náplně studijních programů odpovídá 
zásadám systému ECTS s průměrem 30 kreditů na jeden semestr studia a celkovým požadavkem zisku 180 
kreditů ve studijních programech bakalářského typu a 120 kreditů ve studijních programech navazujícího 
magisterského typu (300 kreditů celkem u dosavadních pětiletých magisterských programů). Podíl 
volitelné a předepsané povinné složky studijních programů se liší na jednotlivých fakultách s povinnou 
složkou obecně více zastoupenou u profesních programů směřujících k diplomům profesních specialistů 
s certifikovanou kvalifikací (školství, zdravotnictví). Na celé univerzitě je důsledně uplatňováno uznávání 
kreditů získaných v průběhu zahraničních studijních stáží studentů (programy Socrates Erasmus, apod.), 
případně studia volitelných předmětů na jiných fakultách univerzity nebo jiných vysokých školách. 
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Významným krokem k standardizaci dokumentů absolventa podloženým důsledným užíváním 
kreditního systému se v roce 2005 stalo vydávání dvojjazyčného Dodatku k diplomu / Diploma 
Supplement v českém a anglickém znění, v provedení obvyklém v celé Evropské unii. Tento doklad 
obdrží od roku 2005 každý absolvent jako přílohu ke svému diplomu a získává tím dvojjazyčný doklad 
nejen o nabyté kvalifikaci, ale i o všech předmětech, které během studia absolvoval, jejich kreditním 
hodnocení a klasifikaci. Dřívější absolventi mohou Diploma Supplement získat na požádání. 

4.5. Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované na JU 

V roce 2005 bylo na pěti fakultách JU realizováno 49 programů a kurzů celoživotního 
vzdělávání (CŽV). K nejžádanějším oborům zastoupeným v programech patřily pedagogika, učitelství a 
sociální péče, dále  společenské vědy a nauky o kultuře, ekonomie, lékařské a veterinární vědy.  

 
Hlavními programy celoživotního vzdělávání byly doplňkové, rozšiřující a specializační 

pedagogické programy a kurzy pro učitele a neučitele uskutečňované v kombinované formě na 
Pedagogické fakultě JU, rozšiřující studium speciální pedagogiky na Zdravotně sociální fakultě JU, 
rekvalifikační studium v oboru obchodního podnikání a cestovního ruchu na Zemědělské fakultě JU.   

  
Krátkodobé programy a kurzy pro zájemce o studium, kurzy jazykové a výpočetní techniky, letní 

školy, odborná soustředění, přednáškové cykly pro širší veřejnost realizované formou prezenčního studia, 
často i kombinovanou formou s některými prvky distančního studia v nabídkách vzdělávacích aktivit na 
fakultách JU převažují, realizovány jsou převážně jen okrajově.  

 
 

Tab. 4.5.1. - Počty programů celoživotního vzdělávání na JU 
Programy CŽV v rámci 

akreditovaných SP Skupiny oborů 
Kód skupiny
kmen. oborů

bezplatné placené 
Ostatní Celkem

přírodní vědy a nauky 11 až 18 - - 1 1 
technické vědy a nauky 21 až 39 - - - - 
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 - - 2 2 
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 - - 2 2 
společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 - - 6 6 
ekonomie 62 - 4 - 4 
právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 - - - - 
pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 - 13 17 30 
obory z oblasti psychologie 77 - - - - 
vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 - - 4 4 
Celkem 11 až 82 0 17 32 49 

 
 

Tab. 4.5.2. - Počty účastníků programů celoživotního vzdělávání na JU 
Programy CŽV v rámci 

akreditovaných SP Skupiny oborů 
Kód skupiny
kmen. oborů

bezplatné placené 
Ostatní Celkem

přírodní vědy a nauky 11 až 18 - - 36 36 
technické vědy a nauky 21 až 39 - - - - 
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 - - 182 182 
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 - - 109 109 
společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 - - 221 221 
ekonomie 62 - 87 37 124 
právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 - - - - 
pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 - 324 429 753 
obory z oblasti psychologie 77 - - - - 
vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 - - 16 16 
Celkem 11 až 82 0 411 1 030 1 441 



20 

V nabídce programů celoživotního vzdělávání nejsou zastoupeny vzdělávací aktivity 
v přírodovědných a technických oborech, cílené vzdělávací programy pro vybrané skupiny lidí, programy 
reagující na požadavky  regionu a vytvářené ve spolupráci s dalšími  institucemi, ministerstvy, úřady práce, 
hospodářskou komorou aj. Zajištění a nabídka takových programů v různé podobě  v rámci celoživotního 
vzdělávání je jedním z nejbližších úkolů univerzity. 
 

K programům celoživotního vzdělávání náleží i univerzita třetího věku (U3V).     

4.6. Univerzita třetího věku na JU 

Na uskutečňování  programu univerzity třetího věku (U3V) jako specifické formy vzdělávání se 
podílejí tři fakulty JU.  

 
Zdravotně sociální fakulta JU realizuje ucelený vzdělávací program „Péče o člověka ve zdraví, 

nemoci a tísni“ a navazující program „Kvalita života v pozdějším věku“, určený absolventům univerzity 
třetího věku s předpokladem vstupu do výzkumných mezigeneračních a projektových aktivit. Jeho 
všeobecně vzdělávací blok koresponduje se zadáním (obsahem) projektu, zahrnuje výuku cizího jazyka, 
kurzy počítačové a „kulturní gramotnosti“ a přípravu na vstup do národních a evropských projektů 
(NROS, Socrates-Grundtvig, Phare, Interreg aj.). S podporou rozvojových programů MŠMT nabízí 
seniorům v nově budované internetové studovně a počítačové učebně U3V v Centru celoživotního 
vzdělávání výběrové počítačové kurzy pro začátečníky a pokročilé a jazykové konverzační kurzy. Druhý 
ročník U3V realizovaný v Českých Budějovicích a v Písku a modulový program „Kvalita života 
v pozdějším věku“ absolvovalo v roce 2005 celkem 109 účastníků. Vzdělávací program jim nabídl 17 
přednášek, 2 dvoudenní studijní soustředění v Nových Hutích na Šumavě a v Písku a 2 závěrečné 
rozpravy na aktuální téma, celkem 234 hodin výuky. Centrum celoživotního vzdělávání - U3V Zdravotně 
sociální fakulty JU poskytlo tutorskému týmu U3V zázemí na přípravu projektu Phare CBC „Žít aktivně 
a s přáteli na druhé straně hranic“ (215 hodin) a seniorským skupinám zapojeným v projektu výběrové 
počítačové kurzy (v rozsahu 120 výukových hodin) a jazykové konverzační kurzy (v rozsahu 72 hodin).  

 
Teologická fakulta JU realizuje ucelený vzdělávací program „Péče o duchovní rozměr 

člověka“. V roce 2005 program ukončilo 32 účastníků a do nového kurzu nastoupilo 64 účastníků. 
K získání základních pracovních dovedností pro práci s počítačem nabídla fakulta dvaceti seniorům kurz 
„Senioři a počítač“, dotovaný 32 hodinami výuky. Společně se Zdravotně sociální fakultou JU vytvořila 
odborné a organizační zázemí absolventům univerzity třetího věku obou fakult. Program Klubu 
absolventů  (K U3V) je otevřený, velké pozornosti se těší specializované programy a kurzy medicínsky, 
humanisticky a teologicky zaměřené, cvičení jógy s četnými doprovodnými kulturními, poznávacími a 
společenskými aktivitami. Klub absolventů U3V vykazuje úspěšně svou činnost již deset let. Ustanoven 
byl v roce  1995 na Zdravotně sociální fakultě JU.  

 
Zemědělská fakulta JU zahájila první ročník univerzity třetího věku 17. 10. 2005. Uceleným 

vzdělávacím programem „Člověk jako součást přírody“ rozšířila spektrum vzdělávacích nabídek JU 
určených dospělým a seniorům a výběrovými počítačovými kurzy posílila jejich vzdělávání v oblasti 
informačních a komunikačních technologií. Studium U3V rozložila do šesti semestrů, čtyři tematické 
okruhy v každém semestru rozvrhla do 12 týdnů a dotovala je 36 výukovými hodinami. Stanovila 
podmínky k udělení zápočtů a složení zkoušek z vybraných tematických okruhů a předmětů. Celkem 36 
seniorům vytvořila důstojné zázemí ke studiu v Centru celoživotního vzdělávání Zemědělské fakulty JU. 

4.7. Zájem o studium na JU 

Údaje o přijímacím řízení jsou vyhodnoceny v Tab. 4.7.1. V počtu podaných přihlášek se začal 
projevovat snižující se počet v příslušné věkové kategorii. Počet přihlášek se proti předchozímu roku snížil 
asi o 0,8 %. Nicméně dále stoupl počet podaných přihlášek na obory ekonomické a společenskovědní. 
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Počet přijatých a skutečně zapsaných studentů, kteří nastoupili ke studiu na Jihočeské univerzitě, přesto 
stoupl asi o 3 %  zásluhou především společenskovědních oborů. 

 
 

Tab. 4.7.1. - Zájem uchazečů o studium na JU 
Počet 

Skupiny oborů 

Kód 
skupiny 
kmen. 
oborů 

podaných 
přihlášek 

1) 

přihláše-
ných 

2) 

přijetí 
 3) 

přijatých 
4) 

zapsaných 
5) 

Celkem 11 - 82 10 700 8 313 4 339 3 649 2 662 
přírodní vědy a nauky 11 až 18 973 910 517 479 320 
technické vědy a nauky 21 až 39 175 174 101 101 83 
zeměděl.-les. a veter. vědy a 
nauky  41 až 43 795 702 505 450 336 

zdravot., lékař. a farm. vědy a 
nauky 51 až 53 2 258 1 900 520 486 417 

společenské vědy, nauky a 
služby 

61,65,67, 
71 až 74 950 893 561 529 309 

ekonomie 62 1 558 1 367 528 464 333 
právo, právní a veřejnospr. 
činnost 68 0 0 0 0 0 

pedagika, učitelství a sociál. 
péče 75 3 845 3 326 1 588 1 421 846 

obory z oblasti psychologie 77 146 146 19 19 18 
vědy a nauky o kultuře a 
umění 81,82 0 0 0 0 0 

1) Počet všech podaných přihlášek. 
2) Počet uchazečů o studium. Vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuty vícenásobné přihlášky. 
3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 
4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 
5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. 

 
 
Přijímací řízení pro akademický rok 2005/2006 proběhlo v souladu se zněním zákona 

č. 111/98 Sb. Podmínky přijetí ke studiu byly schváleny v akademických senátech fakult a pro přijímací 
řízení uskutečňovaná na vysokoškolských ústavech JU v akademickém senátu JU. Podmínky spolu 
s termíny konání zkoušek a dalšími pokyny byly zveřejněny na úředních deskách fakult 15. 11. 2004. 
Podrobnější informace byly zpřístupněny na webových stránkách univerzity a fakult.  

 
K lepší informovanosti uchazečů přispěly již tradiční akce - setkání s výchovnými poradci 

středních škol v listopadu a zejména pak Den otevřených dveří, který se  na všech fakultách Jihočeské 
univerzity uskutečnil v lednu 2005. 

 
Poměr počtu zapsaných a přijatých uchazečů se v roce 2005 shodoval s rokem 2004: 73%. 
 
 

Tab. 4.7.2. - Přijímací řízení na JU - rozložení na jednotlivé fakulty a ústavy JU 

Fakulta/ústav 
Podáno 

přihlášek 

Účastníků 
přijímacího 
řízení 

Přijato 
Skutečně 
se zapsalo 
ke studiu 

Biologická fakulta JU 622 565 327 189 
Pedagogická fakulta JU 4 576 3 923 1 968 1 050 
Teologická fakulta JU 588 528 282 215 
Zdravotně sociální fakulta JU 2 325 1 952 569 454 
Zemědělská fakulta JU 2 353 1 911 1 033 669 
Historický ústav JU 236 213 160 85 
Celkem nových studentů JU 10 700 9 092 4 339 2 662 
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Tabulka 4.7.2. zobrazuje rozložení účastníků přijímacího řízení v roce 2005 mezi jednotlivé 
fakulty a součásti JU včetně údajů o skutečném počtu nově přijatých uchazečů studujících k 31. říjnu 2005. 
Podrobné číselné údaje k přijímacímu řízení pro akademický rok 2005/2006 lze nalézt na adrese 
http://www.jcu.cz  v části Studium, Zpráva o přijímacím řízení 1 a 2.   

4.8. Počty studentů  

Počty studentů v jednotlivých typech studijních programů a v třídění podle skupin kmenových 
oborů jsou uvedeny v Tab. 4.8.1. s tím, že jde o počty aktuálně platných zápisů k 31. říjnu 2005 do 
studijních programů uskutečňovaných v té době na Jihočeské univerzitě (bez studentů, kteří v uvedené 
době měli studium přerušeno).  

 
  

Tab. 4.8.1. - Počty studentů JU 
Studenti ve studijním programu 

Skupiny oborů 

Kód 
skupiny 
kmen. 
oborů 

bak. mag.
mag. 

navazující 
dokt. 

Celkem 
studenti 

přírodní vědy a nauky 11 až 18 759 0 237 223 1 220 
technické vědy a nauky 21 až 39 193 0 16 0 209 
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 205 984 0 92 1 281 
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 1 098 195 164 82 1 539 

společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, 
71-74 522 176 15 33 746 

ekonomie 62 787 196 201 1 1 185 
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0 0 0 0 0 

pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 613 2 360 20 0 2 993 
obory z oblasti psychologie 77 91 0 0 0 91 
vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 27 27 
Celkem 11 až 82 4 268 3 911 653 458 9 290 

 
 
Oproti předchozímu roku se počet studentů Jihočeské univerzity opět zvýšil, a to o více než 

15 %, zejména v kategorii studentů bakalářských studijních programů (vzestup o více než 30 %). Dále se 
zvyšoval i počet studentů v navazujících magisterských studijních programech. I počet studentů 
v utlumovaném typu pětiletých magisterských programů se dále snižoval, byť zase jen o necelých 5 %. 
Studenti těchto programů ještě po několik let zůstanou hlavní kategorií studentů univerzity, a to zejména 
ve skupině kmenových oborů pedagogiky a učitelství. Pokračoval i nárůst počtu studentů doktorských 
studijních programů (12 %). 

 
Pokud jde o skupiny oborů, nejvýraznější nárůst se, stejně jako vloni, týkal oborů 

zdravotnických (bakalářské studium ošetřovatelství) i oborů přírodních věd (obě kategorie zejména                  
u Zdravotně sociální fakulty JU). 

4.9. Počty zahraničních studentů 

Počet zahraničních studentů studujících na Jihočeské univerzitě vzrostl v roce 2005 asi o jednu 
čtvrtinu, a to zejména v bakalářských studijních programech. Z hlediska oborů šlo zejména o obory 
přírodovědné a obory sociální péče. Nicméně zahraniční studenti představují na Jihočeské univerzitě stále 
jen velmi malý podíl něco přes 1 % celkového počtu studentů. 
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Tab. 4.9.1. - Počty zahraničních studentů JU 
Studenti ve studijním programu 

Skupiny oborů 

Kód 
skupiny 
kmen. 
oborů 

bak. mag.
mag. 

navazující 
dokt. 

Celkem 
Studenti 

přírodní vědy a nauky 11 až 18 5 0 4 33 42 
technické vědy a nauky 21 až 39 0 0 0 0 0 
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 3 5 0 6 14 
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 10 1 0 0 11 

společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, 
71-74 4 3 0 1 8 

ekonomie 62 5 2 0 1 8 
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0 0 0 0 0 

pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 3 7 0 0 10 
obory z oblasti psychologie 77 5 0 0 0 5 
vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 5 5 
Celkem 11 až 82 35 18 4 46 103 

 
 
Většinu studentů - cizích státních příslušníků aktuálně studujících v roce 2005 na JU tvořili 

občané Slovenské republiky. Studentů s občanstvím jiných států bylo celkem 44. Z nich 6 studovalo                
v režimu zvláštní dotace z Domu zahraničních styků. Rozložení mezi fakulty bylo následující: Biologická 7 
(16), Pedagogická 15, Teologická 4 (6), Zdravotně sociální 7 (15), Zemědělská 5 (24), vysokoškolské 
ústavy JU 6 (20). Čísla v závorkách uvádějí počet studentů - cizích státních příslušníků včetně občanů 
Slovenské republiky. 

4.10. Počty absolventů  

Počet absolventů studijních programů oproti předchozímu roku vzrostl zhruba o 6 %, a to 
nejen díky pokračujícímu nárůstu počtu absolventů bakalářských studijních programů, ale zejména 
v důsledku významného nárůstu počtu absolventů navazujících magisterských studijních programů (téměř 
o tři čtvrtiny). Počet absolventů dosavadních pětiletých magisterských studijních programů již začal klesat 
v důsledku jejich útlumu a náhrady kombinací bakalářských a navazujících magisterských programů. 

 
 

Tab. 4.10.1. - Počty absolventů JU  
Absolventi ve studijním programu 

Skupiny oborů 

Kód 
skupiny 
kmen. 
oborů 

bak. mag.
mag. 

navazující 
dokt. 

Celkem 
absolventi 

přírodní vědy a nauky 11 až 18 79 0 78 26 183 
technické vědy a nauky 21 až 39 23 0 0 0 23 
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 15 96 0 12 123 
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 143 75 49 5 272 

společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, 
71-74 57 19 11 0 87 

ekonomie 62 66 176 75 12 329 
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0 0 0 0 0 

pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 85 285 10 0 380 
obory z oblasti psychologie 77 8 0 0 0 8 
vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 3 3 
Celkem 11 až 82 476 651 223 58 1 408 
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4.11. Inovace již uskutečňovaných studijních programů 

Inovace již uskutečňovaných studijních programů probíhá ve dvou směrech. Prvým je 
pokračující nahrazování pětiletých magisterských studijních programů strukturovanými. Druhým je 
zejména tvorba elektronických studijních materiálů, které jsou připravovány v rámci projektů FRVŠ a 
rozvojových programů a představují jednak cestu zpřístupnění studijních materiálů studentům ve snadno a 
rychle doplňovatelné i distribuovatelné podobě a jednak cestu vytváření předpokladů pro větší rozvoj 
výukových forem e-learningu potřebných zejména pro kombinovanou formu výuky. 

4.12. Nové bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy  

Vedle periodických reakreditací uskutečňovaných studijních programů byly v průběhu roku 
2005 akreditovány nové studijní programy nebo další nové obory stávajících programů.  

 
Na Pedagogické fakultě JU byl nově akreditován bakalářský studijní program Výchova ke 

zdraví (v prezenční i kombinované formě). 
 
Na Zdravotně sociální fakultě JU byli v září roku 2005 zapsáni první studenti do dvou nových 

bakalářských studijních oborů v prezenční formě studia, a to ve studijním programu Specializace ve 
zdravotnictví, oborů Zdravotní laborant a Zdravotnický záchranář. 

 
Během roku 2005 rovněž probíhala příprava nových studijních programů tak, aby mohly být 

předloženy k akreditačnímu řízení v roce 2006. Teologická fakulta JU připravuje nové navazující 
magisterské obory Etika v sociální práci a Pedagogika volného času.  

 
Na Zdravotně sociální fakultě JU byl v roce 2005 připraven k akreditaci a akreditován studijní 

program Ošetřovatelství, obor Porodní asistentka v kombinované formě studia. K akreditaci byl 
připravován i studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Fyzioterapie, a dále navazující 
magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Pracovník v ochraně veřejného 
zdraví. 

4.13. Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků  

Vzhledem k soustředěnému úsilí univerzity o brzké zlepšení struktury a rozmístění studijních 
programů pokračovala příprava budoucí podoby pedagogického studia tak, aby těžištěm činnosti 
Pedagogické fakulty JU se stala příprava učitelů základních škol jak pro jejich prvý, tak druhý stupeň. 
V současně probíhajícím studiu byla hlavní novou složkou příprava budoucích učitelů na tvorbu školních 
vzdělávacích programů. 

4.14. Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění 
absolventů na trhu práce 

Uplatnění absolventů na trhu práce je hodnoceno průběžně jednotlivými fakultami a 
v pravidelných víceletých cyklech (příští dotazníková akce proběhne v roce 2006) na úrovni celé 
univerzity.  

 
Širší přírodovědný základ, který je součástí všech programů na Biologické fakultě JU, je 

dobrým základem pro schopnost adaptace absolventů na různorodé možnosti zaměstnání. Studenti se 
uplatňují ve výzkumných a vývojových laboratořích, ve zdravotnických zařízeních, farmaceutických 
firmách, ve státní správě,  ve správách národních parků a v neposlední řadě i ve školství.  
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Studium na Pedagogické fakultě JU vede absolventa k orientaci v širokém vědním 
a společenském základu a poskytuje dobré předpoklady pro flexibilní adaptaci na široký okruh zaměstnání. 
Studenti profesně orientovaných bakalářských studijních oborů jsou cíleně připravováni na pracovní 
zařazení s dobrým uplatněním na domácím trhu práce i v rámci Evropské unie. 

 
Absolventi Teologické fakulty JU oboru Pedagogika volného času samostatně organizačně a 

výchovně působí v oblasti volného času mládeže a dospělých ve sféře vzdělávacích zařízeních, ve 
zdravotním, tělovýchovném a sociálním sektoru. Absolventi oboru Sociální a charitativní práce pracují 
jako sociální pracovníci  ve státních, soukromých, neziskových,  církevních i dobrovolných organizacích. 
V rámci své profese se zaměřují na preventivní činnost, vyhledávání klientely, ochranu klienta před 
sociálními riziky, poradenskou činnost, konkrétní pomoc tělesnou, psychickou i duchovní. Absolventi 
oboru Pastorační asistence a Teologie nachází své uplatnění jak  v rámci církevních institucí,  tak ve 
společenské oblasti jako odborníci v programech církevně náboženské tematiky. Absolventi oboru 
Náboženská výchova a etika a Učitelství náboženství a etiky pracují v oblasti školství a ve farnostech  jako 
učitelé  náboženství a etiky nebo při vedení a organizování vzdělávacích činností dětí, mládeže i dospělých. 

 
Stálý nedostatek kvalifikovaných odborníků ve zdravotnických a sociálních státních i nestátních 

zařízeních a institucích a probíhající transformace zdravotnického systému včetně uplatnění požadavků 
Evropské unie na kvalifikaci zdravotnických pracovníků umožňuje absolventům Zdravotně sociální 
fakulty JU uplatnit se ve studovaném oboru nejen v ČR, ale i v zemích EU. 

 
Zemědělská fakulta JU, také díky dlouhodobě organizovaným kontaktům s absolventy fakulty, 

má soustavně údaje o uplatnění svých absolventů. Výsledky průzkumu ukazují, že absolventi se uplatňují 
z více jak dvou třetin ve svých oborech, které rovněž v tomto poměru považují za perspektivní.  

 
Rovněž absolventi Historického ústavu JU nacházejí dobré uplatnění na trhu práce, a to  

v institucích zabývajících se historickou vědou, památkovou péčí, v muzeích, institucích státní správy a 
samosprávy i v médiích. 

4.15. Uplatnění nových forem studia  

Hlavním směrem využití nových forem výuky na JU je tvorba elektronických verzí studijních 
materiálů a jejich zpřístupňování pomocí internetové sítě. K podpoře této činnosti jsou využívány                    
i projekty FRVŠ. Na Pedagogické fakultě JU je provozován server e-Amos, který slouží pro potřeby 
celé univerzity k podpoře výuky pomocí Internetu. Vedle publikování výukových materiálů, pro které je 
zatím hlavně využíván, umožňuje ve své administrátorské sekci i interaktivní provoz mezi učitelem a 
jednotlivými studenty řešícími zadané úlohy i zřízení diskusního fóra. Kapacitní možnosti tohoto systému 
ještě zdaleka nejsou využity.  

 
Jednotlivé fakulty a součásti JU dále rozšířily vybavení výukových prostor technikou (např. 

dataprojektory). Rovněž, a to i s podporou rozvojového projektu JU, pokračovala tvorba studijních 
materiálů vydávaných pro studenty v podobě CD materiálů.  

4.16. Studijní neúspěšnost  

Průběh studia, zisk předepsaného počtu kreditních bodů a splnění povinností stanovených 
Studijním a zkušebním řádem JU jsou sledovány s využitím jednotného programu Studijní agenda, v němž 
jsou evidovány veškeré údaje o zapsaných předmětech, získaných zápočtech a vykonaných zkouškách 
všech studentů. Počty studentů, kteří ukončili studium bez řádného absolvování studijního programu, 
udává Tab. 4.16.1. Počet neúspěšných studentů vzrostl zejména v technických oborech, částečně                        
i přírodovědných, naopak poněkud poklesl v oborech ekonomických a společenskovědních. Protože 
studijní neúspěšnost je vyšší zejména v prvém roce studia, jsou samostatně vyhodnocovány výsledky již po 
prvém semestru. Vedle zcela neúspěšných studentů je stálým problémem celková délka studia, kterou 
proti standardní době stanovené studijním programem prodlužuje o jeden a někdy i dva semestry značný 
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podíl studentů, aniž jsou za toto prodloužení studia postiženi jinak než ztrátou nově zavedeného 
ubytovacího stipendia. 

 
 

Tab. 4.16.1. - Počty neúspěšných studentů JU  
Neúspěšní studenti ve stud. 

programu 
Skupiny oborů 

Kód 
skupiny 
kmen. 
oborů bak. mag.

mag. 
navazující 

dokt. 

Celkem 
neúspěšní 

stud. 

přírodní vědy a nauky 11 až 18 112 0 11 21 144 
technické vědy a nauky 21 až 39 34 0 11 0 45 
zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 34 137 0 10 181 
zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 48 7 15 3 73 

společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, 
71-74 62 15 0 3 80 

ekonomie 62 64 3 6 0 73 
právo, právní a veřejnosprávní 
činnost 68 0 0 0 0 0 

pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 18 245 2 0 265 
obory z oblasti psychologie 77 8 0 0 0 8 
vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 0 0 0 4 4 
Celkem 11 až 82 380 407 45 41 873 

Pozn.: Údaje k 31. 10. zahrnují všechny formy studia a počty studentů včetně cizinců. 

4.17. Možnost studia handicapovaných uchazečů 

Studium handicapovaných uchazečů na JU je v zásadě limitováno požadavky na zdravotní 
způsobilost absolventa k výkonu povolání, které platí pro některé profesně orientované studijní programy 
(např. obory, ve kterých absolventi získávají způsobilost k výkonu zdravotnických povolání). Druhou, 
postupně překonávanou limitací je dosud jen částečná vybavenost objektů JU bezbariérovým přístupem 
do budov a výukových prostor. 

 
Na Biologické fakultě JU je bezbariérový přístup do všech přednáškových prostor a většiny 

laboratoří. Vzhledem k charakteru studia a velikému rozsahu praktik, terénních cvičení a exkurzí musí 
každý handicapovaný uchazeč individuálně posoudit své možnosti, nicméně na fakultě úspěšně studují 
handicapovaní studenti včetně studenta vázaného na pohyb na vozíčku. 

 
Teologická fakulta JU sice nemá bezbariérový přístup, přesto však i zde studují tělesně 

postižení studenti. Tito studenti studují podle individuálního studijního plánu. 
 
Zdravotně sociální fakulta JU neomezuje přijímání handicapovaných uchazečů do studijního 

oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. Téměř ve všech ročnících tohoto oboru 
studují handicapovaní studenti. Pouze ve studijních oborech, ve kterých absolventi získají způsobilost 
k výkonu zdravotnického povolání (Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Ochrana 
veřejného zdraví), mohou studovat pouze studenti, jejichž zdravotní stav splňuje zdravotní kritéria 
stanovená pro výkon povolání v souladu s platnými legislativními normami. 

 
Zemědělská fakulta JU není technicky dostatečně vybavena tak, aby umožňovala studium 

handicapovaných uchazečů. I zde lze řešit konkrétní případy individuálně s ohledem na požadavky 
příslušného studijního programu a oboru.  

 
Studium handicapovaných uchazečů na ostatních součástech JU je možné, je však výrazně 

limitováno neexistencí bezbariérového přístupu do budov, kde probíhá výuka. 
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4.18. „Joint degrees“  

V průběhu roku 2005 pokračovaly přípravné práce pro vytvoření a akreditaci studijního 
programu realizovaného ve spolupráci Ústavu fyzikální biologie JU a tří dalších zahraničních univerzit 
(Německo, Švédsko, Rakousko) tak, aby výsledný program (v oboru Lékařské a farmaceutické 
biotechnologie) mohl být předložen k akreditaci ve všech zemích, kde bude uskutečňován. Dále se 
připravují programy s Fachhochschule Hagenberg, Rakousko (bioinformatika) a University of Applied 
Science Krems (biotechnologie pro farmacii a biomedicinu). Významně pokročila příprava společného 
studijního programu biologické chemie vytvořeného Biologickou fakultou JU a Keplerovou univerzitou 
v Linci do toho stupně zpracování podkladů, aby na počátku roku 2006 mohl být program předložen 
k akreditaci. 
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5. Informační a komunikační technologie 

5.1. Nově vybudované prvky informační infrastruktury JU 

Během roku 2005 byly realizovány dvě etapy rozšíření optické infrastruktury počítačové sítě 
Jihočeské univerzity. První etapa probíhala v měsících duben - květen. Během ní byla vybudována trasa 
optického kabelu ulicí Dukelská a Kněžská, takže byly na optickou páteřní síť napojeny Teologická 
fakulta JU a budova Pedagogické fakulty JU v ulici Na Mlýnské stoce. Druhá etapa probíhala od září 
do prosince 2005 a byla během ní postavena trasa Branišovská - U Výstaviště - Boreckého s jednou 
odbočkou, takže se na optickou páteř napojily tyto budovy: budova Zdravotně sociální fakulty JU 
v ulici U Výstaviště, budova knihovny Pedagogické fakulty JU v ulici Husova a budova bývalé ubytovny 
Uran, kde je částečně Zdravotně sociální fakulta JU a částečně ubytovací zařízení Kolejí a menz JU.        
V této druhé etapě se také napojila na optickou páteř budova Katedry tělesné výchovy Zemědělské 
fakulty JU Na Sádkách. Kvůli navýšení připojovaných míst byl v rámci druhé etapy proveden také 
upgrade centrálního routeru počítačové sítě JU. Kromě rozšíření počtu možných připojených míst jsme 
získali též vyšší propustnost a jsme nyní připraveni také na další technologie, jako např. zavedení 
protokolu IPv6 v univerzitní síti. 
 
  V rámci RP MŠMT bylo provedeno rovněž rozšíření UPS - byl pořízen rozšiřovací modul               
k UPS, která zálohuje centrální prvky - router a servery - a doplněn bateriovými moduly, takže se 
významně prodloužila doba, po kterou jsme schopni tyto prvky udržet v chodu i v případě výpadku 
elektrické energie.  
 

V oblasti centralizovaných informačních systémů na Jihočeské univerzitě došlo v roce 2005 
k následujícím změnám: 

• bylo dokončeno převedení webu JU na portálové řešení včetně potřebného hardwarového 
vybavení; 

• bylo zprovozněno propojení ekonomického systému FIS se systémy STAG (kvůli výplatě 
stipendií) a Odyssea (nový mzdový IS); 

• byl dokončen projekt výběru a implementace nového mzdového IS Odyssea se zahájením 
ostrého provozu od ledna 2006; 

• průběžně byla zavedena nová webová verze systému OBD pro evidenci vědecko-výzkumné 
činnosti; 

• byly zprovozněny nové moduly systému STAG: na všech fakultách začal být využíván modul 
Absolvent a vydávání Diploma Supplement absolventům, od 1. července je ze STAGu 
generováno měsíční hlášení pro nemocenské pojištění studentů, ve STAGu jsou nově 
zpracovány podklady pro výplatu ubytovacího stipendia studentů, byly provedeny příslušné 
technické kroky ke spuštění elektronické přihlášky ke studiu na JU od ledna 2006, začala se 
vykazovat matrika na SIMS přímo ze STAGu; 

• v rámci rekonstrukce menzy byl zprovozněn nový stravovací systém KaM JU; 
• byl rozšířen kamerový systém na JU o 30 kamer a 1 server; 
• bylo dokončeno vydávání ID karet zaměstnancům JU a synchronizace všech ID karet 

s novým stravovacím systémem; 
• byl proveden upgrade systému SmartQ pro tisk a kopírování na systém SafeQ a v rámci něho 

připojena další zařízení na Zemědělské fakultě JU a Zdravotně sociální fakultě JU a dále 
rozšířen počet pokladních míst o 6. 

 
Akademická digitální telefonní síť (ADTS) JU byla rozšířena o objekty: 
• knihovna Pedagogické fakulty JU - Husova ulice, 
• Katedra tělesné výchovy Zemědělské fakulty JU a Pedagogické fakulty JU - Na Sádkách, 

Stadion, SportMotel, 
• Pedagogická fakulta JU - Na Mlýnské stoce, 
• Zdravotně sociální fakulta JU - U Výstaviště. 
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Na Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech došlo k rozšíření kapacity telefonní 
ústředny v rámci ADTS, ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém JU ve Vodňanech a 
na Zdravotně sociální fakultě JU byly uvedeny do testovacího provozu další IP telefony. V roce 2005 
byl rovněž instalován nový systém pro sledování hovorného, zrušeny zbývající pronajaté okruhy do 
objektů univerzity a nahrazeny vlastními optickými a metalickými trasami. 

 
Během roku 2005 došlo k částečné modernizaci vybavení PC učeben a k vybavování 

poslucháren potřebnou multimediální technikou (např. dataprojektorem) prakticky na všech fakultách JU. 

5.2. Rychlost koncových připojení pracovišť JU na CESNET2 

JU i nadále disponuje kvalitním připojením do Internetu: 2x1 Gbps linky mezi Českými 
Budějovicemi a Brnem a Českými Budějovicemi a Plzní. Také v roce 2005 zabezpečovala JU provoz uzlu 
sítě národního výzkumu CESNET2 v Českých Budějovicích. JU poskytuje rovněž nepřímé připojení do 
sítě CESNET2 institucím, které splňují zásady přijatelného použití této sítě.  

 
Díky realizované výstavbě optických tras v roce 2005 došlo k dalšímu rozšíření gigabitové 

páteřní sítě JU do následujících budov (hodnota v závorce udává původní rychlost připojení): 
• budova děkanátu Teologické fakulty JU (bezdrátové pojítko cca 2Mbps - sdíleno s dalšími 

budovami), 
• budova Pedagogické fakulty JU Na Mlýnské stoce (bezdrátové pojítko cca 2Mbps - sdíleno 

s dalšími budovami), 
• budova knihovny Zdravotně sociální fakulty JU v ulici U Výstaviště (bezdrátové pojítko 

cca 1,5Mbps - sdíleno s dalšími budovami), 
• budova knihovny Pedagogické fakulty JU Husova ulice (bezdrátové pojítko cca 1,5Mbps - 

sdíleno s dalšími budovami), 
• budova koleje K5 a Zdravotně sociální fakulty  JU v ulici Boreckého (bezdrátové pojítko 

cca 10Mbps), 
• budova Katedry tělesné výchovy Zemědělské fakulty JU Na Sádkách (bezdrátové pojítko 

cca 1,5Mbps - sdíleno s dalšími budovami). 

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

V roce 2005 byl rozvoj e-learningu  na JU podpořen rozvojovým projektem MŠMT, v rámci 
kterého bylo výrazně posíleno technické zázemí pro e-learning. Jedná se o tři aplikační servery. Dále byla 
pořízena multilicence na GIS produkt ArcView a vytvořeny kurzy pro open source produkty Grass GIS a 
statistický balík R-project.  

 
V jednotném e-learningovém systému JU e-Amos byl spuštěn nový HTML editor, který přispívá 

k většímu komfortu uživatelů. Zároveň byla zvýšena jeho bezpečnost. V současné době je v systému 
eAmos celkem 744 kurzů a z toho 477 zveřejněno pro studenty.  
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6. Vysokoškolské knihovny,                                  
knihovnicko-informační služby 

Knihovnicko-informační služby na JU jsou zajišťovány knihovnami: 
• Společná knihovna biologických ústavů AV ČR a Biologické fakulty JU, 
• Ústřední knihovna Pedagogické fakulty JU, 
• Knihovna Teologické fakulty JU, 
• Knihovna Zdravotně sociální fakulty JU, 
• Fakultní vědecká knihovna Zemědělské fakulty JU (včetně Knihovny katedry cestovního 

ruchu Zemědělské fakulty JU v Táboře), 
• Oddělení vědecko-technických informací Výzkumného ústavu rybářského a 

hydrobiologického JU ve Vodňanech, 
• Seminární knihovna Historického ústavu JU. 

6.1. Doplňování knihovního fondu  

 Knihovní fond je doplňován s využitím finančních prostředků fakult, grantových zdrojů, 
výzkumných záměrů, z darů a pozůstalostí. Významný dar obdržela Knihovna Teologické fakulty JU 
z Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn v ceně 4.000,- Euro. 

 
 

Tab. 6.1.1. - Doplňování knihovního fondu 
 BF JU PF JU TF JU ZSF JU ZF JU VÚRH JU
přírůstky 1 511 2 402 3 027 1 444 3 046 340 
fond 51 454 143 331 29 549 10 874 154 461 25 818 

6.2. Dostupnost elektronických informačních zdrojů                 
(internet - intranet) 

Elektronické informační zdroje se stávají stále významnější složkou informačního zajištění 
pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti univerzity. V uplynulém roce se podařilo rozšířit nabídku 
elektronických informačních zdrojů o databázi SCOPUS. Jedná se o bibliografickou databázi, která 
umožňuje prohledávání více než 14 000 periodik převážně evropské provenience. Přehled dostupných 
databází včetně on-line přístupů je zveřejněn na webové stránce knihoven JU a je pravidelně aktualizován. 

6.3. Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb  

Uživateli knihoven JU jsou studenti JU, akademičtí a další pracovníci JU, studenti jiných škol            
i odborná veřejnost. Ostatním knihovnám jsou poskytovány služby prostřednictvím meziknihovní 
výpůjční služby. 

      
Knihovny zajišťují pro uživatele absenční i prezenční výpůjčky, meziknihovní služby, rešeršní 

služby, reprografické služby, referenční, konzultační a poradenské služby. 
 
Stále vzrůstá počet výpůjček i uživatelů především v knihovně Teologické fakulty JU, tento 

nárůst je zřejmě zapříčiněn atraktivním umístěním knihovny v centru města. 
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Tradičně vysoký počet meziknihovních výpůjčních služeb (MVS) ve Společné knihovně 
biologických ústavů AV ČR a Biologické fakulty JU je mimo jiné ovlivněn atraktivní skladbou časopisů, 
které tato knihovna odebírá a které jsou pak žádány jinými knihovnami.   

 
 

Tab. 6.3.1. - Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb 
 BF JU PF JU TF JU ZSF JU ZF JU VÚRH JU
výpůjčky 21 516 26 356 32 026 13 201 19 189 890 
uživatelé 1 089 3 850 2 201 2 158 4 238 79 
MVS* 2 782 464 95 111 146 17 
MMVS** 335 172 29 0 10 1 

* meziknihovní výpůjční služba 
** mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 

6.4. Elektronické služby pro VŠ 

Všechny knihovny komunikují s uživateli prostřednictvím elektronické pošty, mohou 
elektronicky dodávat dostupné dokumenty, zajišťují přístup k databázím a Internetu. Knihovna 
Pedagogické fakulty JU nabízí uživatelům elektronickou žádanku MVS. Samozřejmostí je možnost 
prohledávání katalogů knihoven prostřednictvím Internetu, pravidelně jsou zveřejňovány nové přírůstky 
knihoven. V knihovně Teologické fakulty JU byl zakoupen a nainstalován program TinCirculation, který 
čtenářům umožňuje kontrolu, prodlužování a rezervování knih z webového rozhraní, tuto možnost již 
mají uživatelé knihoven Biologické fakulty JU a Pedagogické fakulty JU. Stále aktualizovány jsou 
webové stránky knihoven. 

6.5. Vzdělávání a výchova uživatelů 

Na webové stránce knihoven JU je dostupný kurz Informační výchova – Jak se orientovat ve 
světě informací. Všechny knihovny pořádají instruktáže o službách knihoven a konzultace o práci 
s databázemi. Přednášky o informační výchově jsou součástí předmětu Práce s VTI na Zemědělské 
fakultě JU. Na Zemědělské fakultě JU také pravidelně probíhá semestrový kurz Informační a 
databázové systémy v rostlinolékařství. Systematické školení pro uživatele o obecných principech práce 
s informacemi a o práci s jednotlivými informačními zdroji, které jsou na JU k dispozici, pořádá knihovna 
Biologické fakulty JU.  

6.6. Pracovníci - kvalifikační struktura, celoživotní vzdělávání 

V jednotlivých knihovnách JU pracuje 34 pracovníků na 31,8 úvazku, další 2 pracovníci, kteří 
rovněž zajišťují knihovnické služby, jsou zaměstnanci rektorátu JU. Z celkového počtu pracovníků má 
knihovnické vzdělání 20. 

 
 

Tab. 6.6.1. - Pracovníci knihoven JU 
 BF JU PF JU TF JU ZSF JU ZF JU VÚRH JU
úvazky 6 8,8 3,5 3 8 2,5 
z toho VŠ 2 2 2,5 1 4 1 

 
 
Pracovníci se průběžně zúčastňují odborných seminářů a konferencí, navštěvují různé kurzy 

k doplnění kvalifikace především v oblasti počítačové gramotnosti. 
 
 



32 

6.7. Další aktivity 

Pro zařazení do Rozvojových projektů MŠMT byl zpracován projekt Zavedení nového 
informačního systému knihoven. 

 
Knihovny se podílely na zpracování architektonické studie nové univerzitní knihovny, stále také 

pokračují  přípravné práce na sloučení knihoven. 
 
V knihovnách se postupně obnovuje technické vybavení, vyměněn byl rovněž server, na kterém 

jsou provozovány on-line katalogy knihoven. 
 
Knihovna Teologické fakulty JU v roce 2005 řešila grant FRVŠ 1363/2005 Zkvalitnění 

knihovnicko-informačních služeb na Teologické fakultě JU, díky tomuto grantu mohl být zprovozněn 
program TinCirculation.  

 
Knihovna Zemědělské fakulty JU zahájila provoz Evropského dokumentačního střediska, 

veškeré materiály jsou v knihovně dostupné prezenčně. Součástí fondu jsou především materiály                     
o Evropské unii a právní dokumenty Evropské unie. 

 
 

Tab. 6.7.1. - Knihovny JU 
Přírůstek knihovního fondu za rok  11 770 
Knihovní fond celkem 415 487 
Počet odebíraných titulů periodik: 
- fyzicky (některé tituly jsou multiplicitní) 
- elektronicky (odhad)4 

 
1 042 

25 
Otevírací doba za týden1 (fyzicky) 46 
Počet absenčních výpůjček2 113 178 
Počet uživatelů3 13 615 
Počet studijních míst 188 
Počet svazků umístěných ve volném výběru 59 841 

1) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevírací 
doby jednotlivých provozů se nesčítají! Termínem „fyzicky“ se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická 
komunikace. 

2) Včetně prolongace. 
3) Uvádějí se zaregistrovaní uživatelé k 32. 12. 2005 - fyzické nebo právnické osoby zaregistrované v knihovně, které jsou 

oprávněné půjčovat si dokumenty z jejího fondu (domů nebo prezenčně) a které během vykazovaného období byly nově 
zaregistrovány nebo jejich registrace byla obnovena. 

4) Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické 
verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje. 

 
 
 



33 

7. Výzkum a vývoj  

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se z hlediska dlouhodobého záměru orientuje  
na univerzitu výzkumného typu. S tím souvisejí i priority jejího výzkumného zaměření, jež jsou 
formulovány tak, aby vytvářely dlouhodobé nosné programy vědeckovýzkumné práce a umožňovaly 
cílevědomé technické i personální vybavování pracovišť. JU je tvořena fakultami a vysokoškolskými 
ústavy velmi odlišného zaměření a vědeckovýzkumná práce je z tohoto důvodu značně různorodá.  
Na univerzitě je řešena problematika přírodních věd (především biologie, biofyziky a aplikované 
biomedicíny), zemědělských a environmentálních věd, jakož i věd humanitních. Významnou a 
charakteristickou složkou vědeckovýzkumné činnosti na Jihočeské univerzitě je spolupráce s ústavy 
Akademie věd ČR, především v přírodních vědách a v historii (společná pracoviště JU a AV ČR).  
 
 Základní politika vedení JU v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) byla v roce 2005 zaměřena třemi 
hlavními směry. V první řadě jde o snahu o posílení kvality výsledků VaV v mezinárodním kontextu a           
o její průběžnou evaluaci kompatibilní s metodami hodnocení VaV v České republice, které používá Rada 
pro výzkum a vývoj ČR.  
 
 Druhým základním cílem je aktivizovat tvůrčí činnost na JU v oblasti aplikovaného výzkumu a 
vývoje. Součástí tohoto směřování je především úzká spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou, 
účast vedoucích pracovníků JU na činnosti Jihočeské asociace pro podporu inovačního podnikání, jejíž 
místopředsedou je prorektor JU pro VaV, účast na přípravě mezinárodního inovačního programu 
MATEO i na přípravě základních inovačních projektů Jihočeského kraje. 
 
 Konečně posledním závažným cílem v oblasti VaV je další zapojení studentů všech stupňů 
studia do řešení výzkumných projektů v souladu s racionálním využíváním dotace na specifický výzkum. 
Slouží tomu především činnost Grantové agentury JU (bod 7.1.1.) i obdobných grantových agentur 
některých součástí JU (bod 7.7.), které jsou zaměřeny především nebo výhradně na podporu studentské 
tvůrčí činnosti. 

7.1. Oblasti výzkumu a vývoje, na které se JU zaměřuje 

 Mezi výzkumné priority Biologické fakulty JU patří rozvoj oborů zabývajících se genetikou a 
molekulární biologií a rozšiřování molekulárních přístupů v ekologii a evoluční a systematické biologii. 
V této oblasti výzkumu a výuky je pozornost zaměřena především na molekulární genetiku rostlin a 
molekulární i populační genetiku obratlovců i bezobratlých, hlavně hmyzu. V rámci ekologických oborů 
jsou studovány biogeochemické cykly a procesy přeměn hlavních biogenních prvků v ekosystémech 
s důrazem na kontinentální vody, lesní a travní ekosystémy a mokřady. Součástí ekosystémových studií 
jsou měření a odhady emisí stopových plynů z půd, sedimentů a vod do atmosféry. Intenzivní spolupráce 
s ústavy AV ČR probíhá např. v oborech parazitologie a zoologie, především při studiu diverzifikace, 
evoluce a šíření parazitických organismů a hmyzu, fylogeneze a etologie živočichů, i v oborech ekologie, 
půdní biologie a hydrobiologie při studiu biologických a chemických procesů v půdách povodí 
šumavských jezer nebo při studiu procesů probíhajících ve výsypkách po těžbě hnědého uhlí na 
Sokolovsku.  
 
 Na Pedagogické fakultě JU je výzkumná a tvůrčí činnost tvořena aktivitami v oblasti vědecké 
a badatelské, druhou integrální oblastí jsou umělecké tvůrčí výkony. Výzkum je směrován do dvou oblastí 
- do pedagogiky, psychologie a oborových didaktik na jedné straně, a do dílčích vědních 
společenskovědních i přírodovědných disciplin na straně druhé. Výzkum byl zaměřen v humanitních 
oborech na problematiku české národní kultury v nadnárodních kontextech, k otázkám rakouské 
literatury, germanistické medievalistiky, psychologie emocí a motivace, na prozkoumání romanistických 
fondů zámeckých knihoven, na studium barokních hudebních záznamů. V přírodovědné oblasti a 
matematice se výzkum soustředil na problematiku biodiverzity společenství vod, na optické metody 
v analýze plazmatu, na didaktické problémy přírodovědných a matematických disciplín. Na Pedagogické 
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fakultě JU je rozvíjena umělecká tvorba v oboru výtvarném a hudebním (jako oborový základ studijního 
programu učitelství hudební, respektive výtvarné výchovy pro ZŠ, resp. pro základní umělecké školy). 
Dominantní oblastí výtvarné umělecké tvorby je malba a plastika, v případě tvorby hudební pak 
nástrojová interpretace se zaměřením na klavír a dále na sólový a sborový zpěv. 
 
 Mezi hlavní směry výzkumu Teologické fakulty JU v oblasti teologie patří problematika 
vztahu teologie a jiných disciplín, především teologie a filozofie, interkulturní teologie (teologie v různých 
kulturních kontextech) a vztahu teologie a přírodovědy, dále problematika konfesního práva, tedy oblasti, 
kde se stýká civilní a církevní právo (především problematika manželství). Ve filozofii patří mezi priority 
Teologické fakulty JU aristotelismus, a to jak z historického hlediska (středověká a novověká 
scholastika), tak v současných filozofických diskusích (anglosaský neoaristotelismus, souvislosti 
aristotelismu a analytické filozofie apod.). Teologická fakulta JU vydává odborný časopis Studia 
Neoaristotelica. V oblasti pedagogiky a sociální práce se Teologické fakulty JU orientuje na výzkum 
hodnotové a náboženské orientace mládeže, na etické a náboženské hodnoty a motivace a  na souvislosti 
praktické teologie a sociální práce. 
 
 Výzkumná činnost Zdravotně sociální fakulty JU je zaměřena do dvou oblastí. Za prvé na 
zdravotně sociální problematiku vybraných skupin obyvatel, a to dětí (dětská práva, drogová problematika, 
prevence úrazů a otrav, volno časové aktivity, rekondiční pobyty), seniorů (kvalita života, sebevzdělávání, 
generace 50 plus, otázky násilí), zdravotně postižených osob (programy rehabilitace, informační semináře, 
integrace) a menšinových skupin (právní postavení Romů, integrace imigrantů a uprchlíků, ošetřovatelská 
péče pro vietnamskou a čínskou minoritu). Přínosem pro vědeckou činnost fakulty jsou zde dva 
výzkumné úkoly IGA MZ ČR, řešené v souvislosti s oborem ošetřovatelství. Za druhé jde o oblast 
ochrany zdraví obyvatelstva, ve které je vědecká činnost orientována na rychlou diagnostiku a následné 
řešení důsledků poškození organizmu vlivem jaderných, radiologických, chemických a biologických nox 
vzniklých v důsledku průmyslové činnosti, mimořádné události, případně teroristického zneužití a možná 
preventivní opatření (krizový management).  
 
 Zemědělská fakulta JU se orientuje převážně na cílený výzkum. Výzkum metod přispívajících 
k trvale udržitelnému hospodaření je náplní řady tematických okruhů řešených na fakultě - výzkum 
biologických metod regulace škodlivých činitelů a podíl na vývoji biopreparátů, studium půdoochranných 
systémů, hledání vhodných způsobů zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech, 
zvláště pak v oblastech s ekologicky zpřísněným režimem hospodaření, studium ekologické funkce 
mokřadů, ekosystémů povrchových vod, monitorování a ochrana genofondu. Mezi významné okruhy 
patří aplikace biochemických a molekulárních markerů v genetice a šlechtění hospodářských zvířat a 
rostlin, vypracování šlechtitelských postupů a metod hodnocení užitkových vlastností skotu a prasat, 
výzkum zdravotně významných látek v potravinách, zemědělských produktech, krmivech a životním 
prostředí. V návaznosti na biologicky orientovaný výzkum jsou zpracovány analýzy ekonomického a 
výrobního zaměření zemědělských podniků v marginálních oblastech a navrhovány varianty jejich 
restrukturalizace a dalšího rozvoje adaptace na podmínky Evropské unie. 
 
 Historický ústav JU se ve vědecké práci systematicky a dlouhodobě zaměřuje především  
na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku (s důrazem na sociální a kulturní dějiny elit), 
studium dějin každodenní kultury od středověku do počátku 20. století, bádání o dějinách vyšších 
společenských vrstev 19. a počátku 20. století, historii česko-francouzských vztahů, dějiny pozitivistické 
historiografie, problematiku kulturních osobností jihočeského regionu (včetně studia proměn duchovní 
tvářnosti jihu Čech) a recepci antického dědictví v české kultuře 16. - 19. století. Vědecké směřování 
ústavu vychází v zásadě ze základního výzkumu a je podporováno domácími i zahraničními granty.               
V návaznosti na mezinárodní vědecké projekty věnují pracovníci ústavu prvořadou badatelskou pozornost 
šlechtě na císařském dvoře, formám a modelům neinstitucionálního chování vyšších společenských 
struktur na prahu novověku, moderně pojímaným gender studies, reflexi rituálů v životním cyklu od                
16. století do přelomu 19. a 20. století a také konstrukcím „obrazu druhého“ v novověku. 
 
 Sjednocujícím tématem vědeckého programu Ústavu fyzikální biologie JU je základní výzkum 
přírodních systémů fyzikálními, matematickými, biologickými, chemickými a dalšími exaktními metodami. 
Obecným cílem je dosažení maximální přesnosti a objektivity při popisu měření na všech úrovních 
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struktury, organizace a regulace živých systémů. Souběžně se základním výzkumem Ústav fyzikální 
biologie JU sleduje a aktivně podporuje možnosti využití svých výzkumných výsledků v praxi, zejména 
využití nově vyvinutých přístrojů, technik a materiálů. V rámci Akademického a univerzitního centra              
v Nových Hradech (společné pracoviště JU a AV ČR) byl vybudován podnikatelský bioinkubátor, jehož 
účelem je posílení efektivního přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe a školící středisko „Centrum 
biologických technologií“, které bylo v průběhu roku intenzivně využíváno.  
 
 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU se zaměřuje na základní i aplikovaný 
výzkum v oblasti rybářství a úzce souvisejících oborech s cílem spoluvytvářet světový trend v oblastech 
biologických, environmentálních a chovatelských aspektů při zachování biodiverzity hydrocenóz. 
Biologické aspekty spočívají v širokém mezinárodním výzkumu za účelem poznání biologie ryb a raků 
souvisejícím s molekulární, cytogenetickou, cytometrickou, hematologickou a reprodukční úrovní studia 
diploidních, polyploidních a monosexních populací ryb, s dědičností některých znaků ryb a s endokrinními 
procesy reprodukce ryb včetně zmrazování gamet a embryí. Celospolečensky významný výzkum                      
v environmentální oblasti si klade za cíl studium vlivů vybraných skupin cizorodých látek zatěžujících 
vodní prostředí na rybí organismus. Chovatelské aspekty souvisejí s řešením problémů intenzivních chovů 
ryb a raků, výzkumem nových postupů v akvakulturních chovech, s hodnocením vlivu predátorů na 
rybniční akvakulturu a posuzováním vlastností kvality rybího masa s ohledem na způsob výživy a 
exploataci rybniční akvakultury. V centru pozornosti jsou i otázky udržitelného rozvoje produkčního 
rybářství i rybářství ve volných vodách České republiky a otázky biotechnologického výzkumu.  

7.1.1. Grantová agentura Jihočeské univerzity 

 V roce 2005 pokračovala ve své činnosti Grantová agentura JU, jejímž cílem je podporovat 
výzkumné aktivity doktorských studentů JU, jež jsou srovnatelné s mezinárodní úrovní daného oboru, a 
tím vytvořit motivační prostředí pro projekty, jejichž řešení se následně může přesunout do dalších 
národních či mezinárodních grantových agentur. O projekty Grantové agentury JU se mohou ucházet od 
roku 2005 pouze studenti prezenční formy doktorských programů pěstovaných na JU. V sekci 
přírodovědných a zemědělských oborů bylo v roce 2005 řešeno 10 projektů v celkové hodnotě 922 500,- 
Kč, v sekci společenskovědních, ekonomických a uměleckých oborů 12 projektů v celkové hodnotě         
443 350,- Kč. Řešitelé všech projektů odevzdali do 15. prosince 2005 závěrečné zprávy o řešení projektu, 
které byly posouzeny oborovými radami Grantové agentury JU. Všechny projekty byly řešeny úspěšně a 
vyčerpané prostředky byly využity hospodárně a v souladu s návrhy projektů. 
 
 V září 2005 vyhlásil rektor JU svým opatřením 5. kolo Grantové agentury JU, všechny 
přihlášené projekty byly posouzeny a k řešení v roce 2006 bylo doporučeno celkem 27 projektů. Složení 
grantové rady zůstává stejné jako v loňském roce (předseda: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., členové:             
Mgr. Michal Kaplánek, Th.D., doc. Ing. Vladimír Čurn, Ph.D., Ing. Hana Kropáčková,                         
Ing. Karel Pexa, Ph.D.). Oborová rada pro humanitní a ekonomické obory (předseda: Mgr. Michal 
Kaplánek, Th.D., členové: doc. PaedDr. Michal Bauer, CSc., Mgr. Stanislav Doležal, Ph.D., prof. RNDr. 
Jiří Patočka, DrSc.) zůstává nezměněna. Oborová rada pro přírodovědné a zemědělské obory (předseda: 
doc. Ing. Vladimír Čurn, Ph.D., členové: doc. RNDr. Václav Hypša, CSc., MVDr. Veronika Piačková, 
Ph.D., RNDr. Martin Tichý, Ph.D.) doznala jedné změny - MVDr. Veronika Piačková, Ph.D. vystřídala 
doc. Ing. Otomara Linharta, DrSc., který se stal ředitelem Výzkumného ústavu rybářského a 
hydrobiologického JU). 

7.1.2. Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci  

 Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci vychází ze snahy o veřejné oceňování 
vynikajících výsledků vědecké, výzkumné, popularizační a další tvůrčí činnosti akademických a vědeckých 
pracovníků JU. Ocenění se již několikátým rokem uděluje za vynikající vědecké publikace, které zvyšují 
vědeckou prestiž JU v domácích a zvláště zahraničních vědeckých kruzích; za vynikající původní vědecké 
práce syntetického charakteru, které přinášejí nové vědecké poznatky a jsou určeny širšímu 
mezinárodnímu, popř. národnímu okruhu uživatelů; za moderně zpracované vysokoškolské učebnice 
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vybraného vědního oboru, které se využívají na více univerzitách; za vynikající popularizační díla 
monografického charakteru, která přibližují vybraný vědní obor zvláště mládeži a širšímu čtenářskému 
publiku. 
  
 Rada Grantové agentury JU vyhodnotila roku 2005 došlé návrhy z fakult a ústavů JU pro 
udělení Ceny rektora JU za prestižní vědeckou publikaci a na základě tohoto doporučení udělil rektor dvě 
ocenění: 
 
prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. (BF JU): Etologie. Biologie chování zvířat  
(vydalo nakladatelství Academia, ISBN 80-200-1313-8) 
 
 Kniha zakladatele české etologie, navazující na jeho úspěšné knihy o chování zvířat, je určena 
zejména pro studenty vysokých škol přírodovědného směru i pro studenty zemědělství, lékařství a 
psychologie, ale díky populárnímu zpracování je přístupná i širokému okruhu čtenářů se zájmem  
o přírodu. 
 
PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (HÚ JU): Politická komunikace aristokratické společnosti českých 
zemí na počátku novověku  
(vydal Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ISBN 80-7040-699-2) 
 
 Vědecká publikace sleduje jako hlavní téma vleklé zápolení mezi stavovstvím a monarchismem 
v české společnosti raného novověku. Autor se ve snaze lépe pochopit vnitřní příčiny konfliktu a 
podmínky jeho vývoje zaměřil na způsoby komunikace mezi vládcem a jeho poddanými a také na 
samotnou komunikaci uvnitř stavovské společnosti. Práce vychází z rozmanitých druhů dobových 
pramenů, jež se vzájemně doplňovaly svou povahou i původem. 

7.2. Zaměření výzkumných záměrů JU 

 Na Jihočeské univerzitě bylo v roce 2005 zahájeno řešení 6 výzkumných záměrů. 
 
 Biologická fakulta JU: „Ekologické, evoluční a experimentálně biologické přístupy ke studiu 
vzniku a významu biodiverzity“ (MSM 6007665801). Řešitelé záměru publikovali v roce 2005 přes 40 
vědeckých prací a cca 25 sdělení na vědeckých konferencích.  
 
 Pedagogická fakulta JU: „Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech“ (MSM 
6007665803). Řešitelský tým v prvním roce řešení publikoval 28 výstupů (z toho 3 monografie, 10 kapitol 
v monografiích a 5 vědeckých článků). 
 
 Zemědělská fakulta JU: „Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření                       
v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a 
mimoprodukčním uplatněním“ (MSM 6007665806). V prvním roce řešení byly výsledky prezentovány 
ve 4 impaktovaných a 10 recenzovaných vědeckých časopisech, v 6 odborných knihách a 50 příspěvcích 
na konferencích. Bylo uděleno 5 patentů a užitných vzorů.  
 
 Historický ústav JU: „Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, 
vztahy, instituce moci“ (MSM6007665807). Řešitelé v roce 2005 publikovali 4 vědecké monografie, 16 
vědeckých studií v zahraničí a 20 v domácích časopisech. Celkem přednesli 19 sdělení na zahraničních 
(Francie, Polsko, Rakousko, Německo) a 16 na domácích konferencích a pracovních setkáních. Součástí 
projektu je i zpřístupňování pramenů v kritických edicích. 
 
 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU: „Biologické, environmentální a chovatelské 
aspekty v rybářství“ (MSM6007665809). V roce 2005 vzniklo při řešení výzkumného záměru celkem 19 
prací v impaktovaných vědeckých časopisech, 19 příspěvků bylo prezentováno na mezinárodních 
vědeckých konferencích a 15 na národních konferencích, v odborných publikacích či sbornících. 
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 Ústav fyzikální biologie JU: „Fyzikální biologie - nové přístupy v biologickém výzkumu“ 
(MSM6007665808). Řešitelé záměru publikovali v roce 2005 přes 39 vědeckých prací.  

7.3. V rámci ČR unikátní pracoviště JU pro výzkum a vývoj 

 Z hlediska Jihočeské univerzity je unikátní především její úzká spolupráce s ústavy AV ČR; 
většina významných pracovišť i výsledků JU je proto uvedena v kapitole 7.4. 
 
 Na Biologické fakultě JU vznikla v roce 2005 nová pracoviště/laboratoře při vybraných 
katedrách, která  svým zaměřením přispějí k naplnění trendu rozvoje moderních molekulárních přístupů 
v původních biologických disciplinách. Jedná se o Laboratoř populační genetiky rostlin, Laboratoř 
molekulární ekologie, Laboratoř molekulární zoologie, Laboratoř molekulární biologie a rekonstrukci 
katedry genetiky včetně jejího přestěhování do nově adaptovaných prostor v budově ÚMBR AV ČR. 
Vznik těchto nových či transformovaných jednotek byl umožněn jednak finančními prostředky 
výzkumného záměru (mzdové prostředky pro personální rozvoj), jednak prostředky z rozvojového 
projektu Biologické fakulty JU (přístrojové vybavení laboratoří). Úspěšně se rozvíjela i modernizace 
laboratoře pro studium biologických procesů v ekosystémech s využitím stabilních izotopů a laboratoře 
plynové chromatografie. 
 
 Na Pedagogické fakultě JU probíhala koncentrovaná výzkumná činnost v oboru biodiverzity, 
v oboru psychologie emocí a na literárně historickém oddělení katedry bohemistiky zaměřeném na 
nadnárodní kontexty české literatury. Nejvýraznějšími výsledky tu bylo vydání několika monografií a 
pořádání nebo spolupořádání mezinárodních konferencí či kolokvií (romanistika, matematika). Vybavení 
všech těchto pracovišť odpovídá obvyklému standardu pro daný typ výzkumných aktivit a je průběžně 
modernizováno z grantových projektů. 
 
 Laboratoř aplikované ekologie na Zemědělské fakultě JU je vybavena pro dlouhodobá 
sledování v terénu, experimentální měření in situ i laboratorní experimenty, speciální analytické metody a 
metody hodnocení družicových a leteckých snímků. V úzké spolupráci s katedrou chemie Zemědělské 
fakulty JU zaměřenou na analýzu složek prostředí (s využitím moderních metod např. hmotnostní 
spektrometrie s indukčně vázaným plasmatem) a s využitím multifunkčních přístrojů pro terénní měření a 
záznam dat může LAE provádět komplexní hodnocení stavu ekosystému a funkcí krajinných celků. Tyto 
přístupy umožňují LAE účinně vstupovat do spolupráce jak v rámci republiky (s ústavy AV ČR např. 
projekt Czech Carbo s UEK), tak i do mezinárodní spolupráce (University Regensburg, Berlin,                         
Uppsala aj.). Vybudováním Biotechnologické laboratoře Zemědělské fakulty JU bylo docíleno 
nadprůměrného materiálně technického vybavení srovnatelného s řadou zahraničních pracovišť. 
Laboratoř se zabývá postupy pro aplikaci molekulárních markerů v progresivním směru šlechtění hybridní 
řepky, hodnocení odrůd špaldy a ječmene, mezirodových hybridů pícních trav a studiem genofondu 
ohrožených planých rostlin a hub. V oblasti molekulární biologie proteinů a proteinového inženýrství byly 
stanoveny postupy pro detekci a studium biologické aktivity některých cyklických peptidů a vyvinut nový 
imunosupresivní preparát. V programech biologické ochrany rostlin je výzkum směřován na využití 
preparátů na bázi entomopatogenních hub u skleníkových kultur, brambor, ale i regulaci lýkožrouta v NP 
Šumava. Oddělení živočišných biotechnologií Zemědělské fakulty JU je zaměřeno na regeneraci a 
uchování genofondu českých červinek a dalších plemen hospodářských zvířat. Byly zpracovány metodiky 
genotypizace kódujících i mikrosatelitních lokusů, zpracována řada populačně genetických studií a 
přineseny výsledky z oblasti hodnocení genetické diversity, molekulární diagnostiky některých chorob 
skotu aj. 
 
 Historický ústav JU ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR zabezpečuje od roku 2004 
chod Centra raněnovověkých studií (bod 7.4.). Jeho hlavní vědecké poslání spočívá zejména v přípravě 
kritických edic pramenů českých dějin raného novověku. V roce 2005 začala vycházet ediční řada obou 
ústavů pod názvem Prameny k českým dějinám 16. - 18. století (Documenta res gestas Bohemicas 
saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia). 
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 Na Ústavu fyzikální biologie JU došlo k vybudování femtosekundové spektroskopické 
laboratoře vybavené nejmodernější laserovou technikou na přední světové úrovni. V roce 2005 se jednalo 
především o zprovoznění a testování této unikátní aparatury, došlo ale i ke kvalitnímu personálnímu 
zabezpečení chodu této laboratoře. 
 
 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU využívá ke své práci dvě experimentální 
rybochovná zařízení, dva areály unikátních pokusných parcelových rybníčků a soustavu větších 
experimentálních rybníků o celkové výměře 40 ha, akvarijní místnosti, specializované laboratoře a největší 
rybářskou knihovnu v České republice. V průběhu roku 2005 se ústav zaměřil prioritně na 
biotechnologický a technologický udržitelný rozvoj a molekulárně biologický výzkum. Ústav se také 
podílel na záchraně kriticky ohrožených „žijících fosilií“, a to dvou největších chrupavčitých 
sladkovodních druhů ryb - jesetera čínského (Acipenser sinensis) a veslonosa čínského (Psephurus gladius) na 
řece Jang-c’-ťiang ve střední Číně. 

7.4. Významná spolupráce JU ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR 

 Jihočeská univerzita se z hlediska dlouhodobého záměru orientuje na univerzitu výzkumného 
typu, s čímž souvisí i prioritní orientace na spolupráci s ústavy Akademie věd ČR. V dubnu 1999 byla 
podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi 
Jihočeskou univerzitou a Akademií věd ČR. Smlouva znamenala kvalitativní zlom ve vztazích JU  
s pracovišti AV ČR a vedla k celkovému zkvalitnění přípravy doktorandů, což v případě biologických a 
ekologických věd ocenila i evaluace Akreditační komise (2005). Předpokladem k úspěchu disertační práce 
je publikace dosažených výsledků v relevantním vědeckém periodiku, v naprosté většině případů 
v zahraničním časopise s náročným recenzním řízením. Pravidlem se stala spolupráce pracovníků obou 
institucí při organizaci mezinárodních konferencí a workshopů či podíl na společných publikacích. 
 
 Přínosem pro Biologickou, Zemědělskou a Pedagogickou fakultu (především katedry 
biologie a geografie), Ústav fyzikální biologie i Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU je 
jejich těsná spolupráce s biologickými ústavy Akademie věd ČR. Kromě českobudějovických ústavů              
AV ČR - Entomologického, Hydrobiologického, Parazitologického, Ústavu molekulární biologie rostlin, 
Ústavu půdní biologie či Ústavu systémové biologie a ekologie - probíhá tradiční spolupráce 
s třeboňskými pracovišti Botanického ústavu a Mikrobiologického ústavu i s dalšími pracovišti AV ČR 
(Ústav biologie obratlovců v Brně, Ústav molekulární genetiky v Praze, Ústav živočišné fyziologie a 
genetiky v Liběchově).  
 
 Spolupráce Ústavu fyzikální biologie JU s Mikrobiologickým ústavem, Ústavem systémové 
biologie a ekologie a Ústavem molekulární biologie rostlin AV ČR je dána především společným 
projektem výzkumného centra LN00A141 Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy.  
 
 Zvláště je třeba vyzvednout společné pracoviště Výzkumného ústavu rybářského a 
hydrobiologického JU (oddělení fyziologie a genetiky ryb) s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky               
AV ČR a tradiční spolupráci s ichtyology Ústavu biologie obratlovců a Hydrobiologického ústavu AV ČR.  
 
 Z ostatních vědeckých a odborných institucí je spolupráce součástí JU orientována ponejvíce na 
výzkumná pracoviště resortů zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí i na ostatní vysoké školy 
v ČR (např. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 
v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Výzkumný 
ústav zemědělské ekonomiky, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav živočišné výroby, 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd.  V rámci projektu „Technologický mikroregion Třeboňsko-
Novohradsko“ spolupracuje Ústav fyzikální biologie JU s ústavy AV ČR stejně jako s obecně 
prospěšnou společností ENKI (Třeboň). 
 
 Tradiční přírodovědné zaměření spolupráce JU s pracovišti AV ČR bylo zvláště v posledních 
letech doplněno o intenzivní spolupráci s pracovišti humanitní a společenskovědné orientace.  
 



39 

 Na Pedagogické fakultě JU byl rozvíjen společný doktorský program v oboru Dějiny novější 
české literatury s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Úspěšně se rozvíjely další kontakty v humanitních 
oborech - se Slovanským ústavem, Ústavem soudobých dějin, Filozofickým ústavem a Psychologickým 
ústavem AV ČR.  
 
 Na Teologické fakultě JU existuje spolupráce s Filozofickým ústavem AV ČR v oblasti 
filozofie a religionistiky. Tato spolupráce se týká několika členů katedry a jejich badatelské práce.  
 
 Historický ústav JU úzce spolupracuje s Historickým ústavem AV ČR, obzvláště v oblasti 
výzkumu raně novověkých dějin či při přípravě historických atlasů měst. V roce 2005 vyvíjelo činnost 
společné pracoviště Centrum raněnovověkých studií se sídlem v Českých Budějovicích. K prezentaci 
výsledků práce centra slouží společný ediční projekt obou ústavů, který nese název Prameny k českým 
dějinám 16. - 18. století (Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia).  
 
 Zdravotně sociální fakulta JU v roce 2005 spolupracovala při řešení svých interdisciplinárních 
výzkumných úkolů s Ústavem molekulární biologie rostlin a Biofyzikálním ústavem AV ČR (projekty 
COST), s Krizovým centrem pro děti a rodinu v Jihočeském kraji (projekt COST), s Nemocnicí České 
Budějovice a.s. (IGA MZ ČR) a Fakultní nemocnicí Plzeň, s Územním střediskem záchranné služby               
v Českých Budějovicích (IGA MZ ČR), s lékařskými fakultami UK Praha (IGA MZ ČR), s IKEM Praha, 
se Sociologickým ústavem AV ČR, s 1. lékařskou fakultou UK, s Univerzitou obrany v Hradci Králové, 
Státním ústavem pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu v Příbrami - Kamenné či s Jadernou 
elektrárnou Temelín. 

7.5. Významná mezinárodní spolupráce JU ve výzkumu a vývoji 

 Spolupráce se zahraničím probíhá ve dvou rovinách, které se v řadě případů prolínají a doplňují. 
Jde o spolupráci na základě smluv se zahraničními institucemi (viz Kapitola 10), ale také o vědeckou 
spolupráci učitelů a vědeckých pracovníků vycházející z individuálních styků či ze společných domácích a 
zahraničních projektů. Institucionalizovaná spolupráce se opírá o bilaterální smlouvy, a to na úrovni 
univerzitní či fakultní. 
 
 Na Biologické fakultě JU jsou realizovány vědecké projekty v široké mezinárodní spolupráci 
včetně projektů financovaných Evropskou unií a dalšími mezinárodními a národními institucemi (účast na 
mezinárodním projektu výzkumu Antarktidy, projekty KONTAKT aj.). Pracovníci Biologické fakulty 
JU spolu se studenty se v roce 2005 opět zapojili do řešení velkého počtu mezinárodních badatelských 
programů. Příkladem mohou být jak granty udělené Evropskou unií, tak společné projekty s univerzitními 
pracovišti ve Spojených státech (např. University of California nebo University of Connecticut) či 
v Japonsku. Vědecká spolupráce se zahraničními institucemi má pochopitelně výrazný vliv na studenty, na 
jejich odborný rozvoj, styl práce i dosahované výsledky. Biologická fakulta JU finančně podpořila 
aktivní účast 53 studentů doktorských studijních programů, 23 studentů magisterských programů a                 
5 studentů bakalářských programů na převážně zahraničních vědeckých konferencích. Při možnosti 
výběru zahraničních pobytů dávali studenti Biologické fakulty JU již tradičně přednost cíleným 
pracovním aktivitám na sesterských pracovištích k získání dalších zkušeností a poznatků v oboru svých 
diplomových prací před absolvováním kurzů v rámci běžné výuky.  
 
 Mezinárodní spolupráce se na Pedagogické fakultě JU opírá o dlouhodobě pěstované 
kontakty jednotlivých pracovníků se zahraničními výzkumnými institucemi. Výsledkem bylo v roce 2005 
organizování 10 mezinárodních konferencí, kolokvií, či konferencí s mezinárodní účastí, spolupráce na 
publikačních projektech (didaktika matematiky, mezinárodní tým koordinovaný z University of 
Melbourne) a prezentace pracovníků fakulty na více než 20 mezinárodních konferencích, koncertech či 
výstavách. Standardně je bohatá vzájemná tvůrčí výměna jazykově orientovaných kateder s jejich protějšky 
v Německu, Rakousku, Francii, Španělsku, Itálii. V ostatních oborech pokračuje spolupráce s univerzitami 
v Krakově (matematika), Stavangeru (společenské vědy), Vídni (biologie), Minnesotě a Oslo (psychologie); 
jedná se především o přípravu společných projektů a společné publikace. Smluvně je výzkumná 
spolupráce řešena s Ústavem experimentálnej psychológie SAV (katedra pedagogiky a psychologie 
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Pedagogické fakulty JU). Na fakultě jsou řešeny celkem 4 zahraniční projekty (Synthesis, Ceepus, 
Socrates Comenius, Socrates Grundtvig 2).  
 
 Teologická fakulta JU spolupracuje s partnerskými institucemi v Něměcku a Rakousku. 
Pokračuje spolupráce s teologickými fakultami v nizozemském Nijmegen (především v oblasti 
interkulturní teologie), v nizozemském Tilburku a německém Benediktbeuern (v oblasti praktické teologie) 
a slovenském Prešově (v oblasti filozofie a teologie). Na Teologické fakultě JU dlouhodobě působí 
několik zahraničních profesorů. 
 
 Mezinárodní spolupráce Zdravotně sociální fakulty JU ve výzkumu a vývoji v roce 2005 byla 
při řešení projektů COST s celou řadou evropských vědeckých pracovišť, z nichž nejvýznamnějšími jsou 
Universita Johannese Keplera v Linci v Rakousku (Biofyzikální ústav); Universita Bremen, Německo; 
Vojenská lékařská akademie v Sankt Peterburgu, Sankt-Peterburgská lékařská akademie postgraduálního 
vzdělávání, Všeruské onkologické centrum Akademie lékařských věd v Moskvě (vše Rusko); Gomelská 
státní univerzita Franciska Skoriny a Mezinárodní státní ekologická univerzita A.D. Sacharova v Minsku 
(Bělorusko). V rámci pilotního projektu programu Leonardo da Vinci pokračovala spolupráce 
s Hanzehogeschool Groningen, Holandsko. Projekty příhraniční spolupráce Phare CBC se řešily s OÖ 
Seniorenbund Ortsgruppe Walding, KH der Elizabethinen Linz a Die Vereinigung der Dialysepatienten 
und Nierentransplantierten OÖ. Projekt Aktion byl řešen ve spolupráci s Johannes Kepler Universität 
Linz, Institut für Soziologie. Pokračovala mezinárodní spolupráce Zdravotně sociální fakulty JU 
s Fachhochschule Landshut, Německo; Clemson University, USA a Potchefstroom University for 
Christian Higher Education, JAR. Úzká spolupráce je i se slovenskými vysokými školami, a to zejména 
s Trnavskou a Žilinskou univerzitou. 
 
 Na Zemědělské fakultě JU se postupně rozvíjí mezinárodní spolupráce založená na osobních 
kontaktech jednotlivých pracovníků a spolupráci kateder s více než 30 zahraničními univerzitami a 
výzkumnými pracovišti převážně sousedních zemí, ale i s partnery ve Francii, Švédsku, Velké Británii, 
Izraeli, Číně apod. Pracovníci fakulty se podílejí na jednom projektu v rámci programu KONTAKT, 
jednom projektu Aktion, na dvou projektech COST, třech projektech 6. RP, na dvou projektech 
INTERREG III. Fakulta spolupracuje se Školním zemědělským podnikem JU na dalším projektu 
INTERREG III. zaměřeném na rozvoj poradenského a konzultačního střediska česko-rakouské 
spolupráce Zelená laguna. Výzkumná spolupráce se zahraničními partnery byla prezentována na řadě akcí 
v ČR i v zahraničí a také třech mezinárodních konferencích a workshopech organizovaných fakultou. 
Studentských vědeckých konferencí (SVOČ) pro studenty všech stupňů studia se účastní každoročně 
rovněž studenti z partnerských univerzit (Slovensko, Polsko) a recipročně pak studenti Zemědělské 
fakulty JU navštěvují obdobné zahraniční konference. Zemědělská fakulta JU je zástupcem ČR v nově 
zřízeném webovém časopise Journal of Central European Agriculture. 
 
 Vědecké směřování Historického ústavu JU dlouhodobě probíhá v zahraničním kontextu 
bádání. Zahraniční spolupráce probíhá zejména s obdobně zaměřenými univerzitními a akademickými 
pracovišti především v Německu (Göttingen, Kostnice, Kassel, Lipsko, Mohuč, Mnichov, Münster) a             
v Rakousku (Vídeň, Innsbruck). Probíhá však i vědecká spolupráce s francouzskými (Paříž, Montpellier) a 
polskými vědci (zvláště Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk ve Varšavě). Perspektivní 
spolupráce při srovnávacích výzkumech šlechty se rozvinula s badateli Maďarské akademie věd, zájem            
o srovnávací studium hmotné kultury šlechtických a měšťanských sídel projevila univerzita v estonském 
Tallinnu. Z mimoevropských univerzit se zejména při zkoumání vlivu konfesionalizace na životní cyklus 
šlechtice a při srovnávacích výzkumech šlechtických elit 16. a 17. století rozvíjí spolupráce s Western 
Michigan University v Kalamazoo (USA). Výsledky těchto kontaktů se projevují zejména spolupořádáním 
vědeckých setkání, vzájemnou účastí na vědeckých konferencích a podílem na mezinárodních projektech. 
 
 Nejvýznamnější spolupráce Ústavu fyzikální biologie JU jsou rozvíjeny v rámci výzkumných a 
vzdělávacích sítí. Regionální výzkumná a vzdělávací síť je tvořena Ústavem fyzikální biologie JU a 
Polytechnickou univerzitou (Fachhochschule) v Kremsu. V rámci této sítě byla získána celá řada 
přeshraničních projektů a připravují se společné studijní programy na úrovni bakalářské, magisterské                
i doktorské. Mezinárodní výzkumná a vzdělávací síť funguje již několik let ve spolupráci University 
v Princetonu (USA), University v Lübecku (po přechodu prof. Hilgenfelda nahradila Universitu Friedricha 
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Schillera v Jeně), University Johannese Keplera v Linci, University v Granadě a Ústavu fyzikální 
biologie JU. V rámci této sítě bylo získáno několik vědeckých projektů, probíhá výměna studentů a 
společné kurzy. Další spolupráce probíhají na základě dvoustranných spoluprací a společných projektů a 
zahrnují celkem asi 20 zahraničních institucí.  
 
 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU spolupracoval na základě smluvních vztahů 
se zahraničními univerzitami a instituty z Polska, Německa, Francie, Itálie, Ruska a Číny na společných 
cílech v oblasti výzkumu a vývoje a rozvíjel též expertní činnost v rámci mezinárodních organizací 
EIFAC-FAO a EAS. Ústav byl dále zapojen do řešení dvou mezinárodních bilaterálních projektů typu 
KONTAKT s Čínskou lidovou republikou zaměřených na charakteristiku přírodních a genomově 
manipulovaných populací lína a na zmrazování spermií a embryí ryb a jednoho programu Barannde 
s Francií zabývající se selekčními metodami kapra obecného. Výzkumný ústav rybářský a 
hydrobiologický JU byl rovněž jedním z partnerů při řešení tří projektů v rámci 6. Rámcového programu 
EU, v každém z nich je za účelem dosažením společných cílů sdruženo více než 10 pracovišť z 5 zemí 
Evropy. Ústav navštívilo na krátkou či delší dobu řada specialistů a studentů ze zahraničí, a to vše v rámci 
výše zmiňované spolupráce. Pracovníci a studenti ústavu rovněž navštívili prestižní zahraniční pracoviště a 
měli možnost rozšířit si obzory v oboru a předat své zkušenosti z oblasti rybářského výzkumu 
prováděného v ČR. 

7.6. Významné projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových 
prostředků státního rozpočtu 

Tab. 7.6.1. - Zapojení JU do řešení projektů podporovaných z účelových prostředků – JU celkem 
Kód 

programu 
Název programu podpory výzkumu a vývoje 

Počet 
projektů 

Dotace 
(v tis. Kč)

GA Standardní projekty 27 9 624 
GD Doktorské granty 6 7 639 
GP Postdoktorandské granty 19 4 018 
OC COST 4 1 083 
NJ Výzkum a vývoj v oblasti Zdraví a životních podmínek 1 85 
NR Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví 3 1 252 
ME KONTAKT 9 1 568 

IA Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu 
rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR 2 559 

KJ Juniorské badatelské grantové projekty 6 1 822 
NR Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví 3 1 252 
SE Biosféra 1 200 
QG Výzkumný program Ministerstva zemědělství na léta 2005 - 2009 2 700 
QF Program výzkumu MZE 14 7 272 
SA Hydrosféra II 1 2 100 
SL Krajina a sídla budoucnosti (TP1/DP3) 1 1 500 

1K Program podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje (Národní 
program výzkumu) 2 735 

WB Výzkum pro potřeby regionů 2 280 
GA AV Grantová agentura Akademie věd ČR 1 74 

1B Kvalitní a bezpečná výživa (Národní program výzkumu) 4 1 604 
1G Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) 3 563 

Celkem  111 43 930 
 
 
Tab. 7.6.2. - Zapojení JU do řešení projektů podporovaných z jiných zdrojů v ČR a ze zahraničí 

Název programu podpory výzkumu a vývoje 
Počet 

projektů 
Dotace  

(v tis. Kč)
5. Rámcový program (TLINKS, VISTA, EUROLAN) 3 1 558 
6. Rámcový program (SIGMEA) 1 695 
Aktion 1 3 
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Název programu podpory výzkumu a vývoje 
Počet 

projektů 
Dotace  

(v tis. Kč)
Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením MZ ČR 6 687 
Phare CBC ČR - Rakousko 2 387 
Projekty Jihočeského kraje 4 240 
INTERREG III. A 2 600 
6. Rámcový program (Channel, Ecologica) 2 500 
6. RP - CRAFT 2 3 284 
6. RP - CSN-INTRAN 1 150 
Celkem 24 4 774 

 
 
Tab. 7.6.3. - Zapojení JU do řešení výzkumných záměrů 

Název výzkumného záměru 
Přidělené 

prostředky 2005 
(v tis. Kč) 

Ekologické, evoluční a experimentálně-biologické přístupy ke studiu vzniku a významu 
biodiverzity 24 683 

Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech 3 296 
Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech 
zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním 35 461 

Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci 5 682 
Fyzikální biologie - nové přístupy v biologickém výzkumu 18 489 
Biologické, environmentální a chovatelské aspekty v rybářství 14 093 
Celkem dotace z veřejných prostředků 101 704 

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

Spolupracující ústav 
AV ČR 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra 
parazitologie  
 

Parazitologický ústav  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entomologický ústav 
 

Ústav biologie obratlovců 

• studium diverzifikace, evoluce a šíření 
parazitických organismů, molekulární 
mechanismy evoluce a studium ekolog. 
vztahů v biologických systémech 

• společná pracoviště BF JU a PAÚ:          
Laboratoř elektronové mikroskopie, 
Laboratoř molekulární ekologie parazitů, 
Laboratoř molekulární taxonomie 

• mechanismy přenosu patogenů klíšťaty 
• evoluční a molekulární fylogeneze hmyzu  

V oborové radě DSP:  
- 7 prac. PAÚ AV ČR 

katedra 
zoologie  

Entomologický ústav  
 
Parazitologický ústav  
 
 
 
Ústav živočišné fyziologie a 
genetiky 
 

Ústav půdní biologie 
 

Ústav biologie obratlovců 
 

Hydrobiologický ústav 
 

Ústav ekologie krajiny 

• fylogeneze a etologie živočichů 
(obratlovci, bezobratlí) 

• studium diverzifikace, evoluce a šíření 
parazitických organismů, molekulární 
mechanismy evoluce a studium ekolog. 
vztahů v biologických systémech 

V oborové radě DSP: 
- 1 prac. PAÚ AV ČR 
- 4 prac. ENTÚ AV ČR
- 1 prac. HBÚ AV ČR 
- 1 prac. ÚPB AV ČR 
- 1 prac. ÚBO AV ČR 
- 1 prac. ÚŽFG AV ČR
- 1 prac. ÚEK AV ČR 
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Katedra/ 
obor DSP 

Spolupracující ústav 
AV ČR 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra 
ekologie a 
hydrobiologie 
 

Entomologický ústav 
 
 
Ústav půdní biologie  
 

Hydrobiologický ústav  
 

Botanický ústav 

• struktura a funkční vztahy v 
ekosystémech voda-rostlina-sediment-
půda 

 
 
 
 
 

• biologické a chemické procesy v půdách 
povodí šumavských jezer 

• procesy probíhající ve výsypkách po těžbě 
hnědého uhlí na Sokolovsku 

• emise stopových plynů z půd a sedimentů 
do atmosféry 

V oborové radě DSP: 
- 3 prac. ÚPB AV ČR 
- 2 prac. BÚ AV ČR 
- 5 prac. HBÚ AV ČR 
- 3 prac. ENTÚ AV ČR
 

katedra 
molekulární 
biologie a 
biochemie,  
katedra 
genetiky,  
katedra 
obecné 
biologie 

Parazitologický ústav  
 
 
Entomologický ústav  
 

Ústav molekulární biologie 
rostlin 
 

Mikrobiologický ústav 

• molekulární genetika rostlin a molekulární 
i populační genetika obratlovců i 
bezobratlých, hlavně hmyzu 

 
• Laboratoř genomiky BF JU a ÚMBR 
 

V oborové radě DSP: 
- 2 prac. PAÚ AV ČR 
- 3 prac. ENTÚ AV ČR
- 2 prac. ÚMBR AV ČR
- 2 prac. MBÚ AV ČR 

katedra 
fyziologie 
rostlin, 
katedra 
fyziologie 
živočichů  

Ústav molekulární biologie 
rostlin  
 
 
Mikrobiologický ústav 
 

Entomologický ústav  
 

Ústav experimentální 
botaniky 

• výzkumné centrum Mechanismus, 
ekofyziologie a biotechnologie 
fotosyntézy, studium změn ve struktuře 
biomembrán 

V oborové radě DSP: 
- 2 prac. ENTÚ AV ČR
- 1 prac. ÚEB AV ČR 
- 3 prac. ÚMBR AV ČR
- 1 prac. MBÚ AV ČR 

katedra 
botaniky 

Botanický ústav  • ekologie mokřadů, mechanismy sukcese 
v člověkem pozměněné krajině, 
biodiverzita a ekologie sinic 

V oborové radě DSP: 
- 1 prac. BÚ AV ČR 
- 1 prac. ENTÚ AV ČR

společná 
knihovna BF 
JU a AV ČR 

českobudějovické ústavy 
AV ČR 

• knihovna slouží společně pro studenty a 
akademické pracovníky Biologické fakulty 
JU a českobudějovických ústavů AV ČR 

 

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

Spolupracující ústav 
AV ČR 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra 
psychologie 

Psychologický ústav  • příprava společných publikací a zapojení 
studentů do společného výzkumu 

 

katedra 
biologie 

Entomologický ústav 
 
Hydrobiologický ústav 
 

Botanický ústav 
 
Parazitologický ústav 
 

• výzkumný záměr Biodiverzita a 
společenstva vod 

 
• spolupráce při vedení diplomových prací 

a zapojení studentů do výzkumu 
• návštěvy pracovišť AV ČR při výuce 

(Laboratoř elektronové mikroskopie)  

 

 
 
 

katedra 
bohemistiky 
 
 

Ústav pro českou literaturu  
 
 
 
 
 
 

• podíl na společných projektech (např. 
podáván společný doktorský grant GA 
ČR), spolupořádání konferencí, vydávání 
sborníků, kooperace na projektu Lexikon 
české literatury, Dějiny české literatury po 
roce 1945 

V oborové radě DSP: 
- 3 prac. ÚČL AV 
- společně akreditovaný 
DSP česká literatura 
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Katedra/ 
obor DSP 

Spolupracující ústav 
AV ČR 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

 
katedra 
bohemistiky 

 
Slovanský ústav  

• členství ve vědeckých a redakčních radách 
• využívání bibliografické databáze, 

publikace v ústavem vydávaném časopise, 
členství ve vědeckých a redakčních radách 

katedra  
společ. věd 

Filozofický ústav 
 

Masarykův ústav  
• podíl na výuce studentů 
• podíl na výuce studentů 

 

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

Spolupracující ústav  
AV ČR 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra  
filosofie a 
religionistiky 

Filozofický ústav  • spolupráce na vydávání Filosofického 
časopisu (vydává FLÚ AV ČR) a časopisu 
Studia Neoaristotelica (vydává TF JU) 

 

 
 
Tab. 7.6.7. - Zdravotně sociální fakulta JU 
Katedra/ 
obor DSP 

Spolupracující ústav  Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra 
sociální práce 
a sociální 
politiky 

Sociologický ústav AV ČR • společné semináře s tematikou gender, 
spoluúčast na projektu GA ČR Násilí 
v rodinách 

• příprava návrhů projektů 
• spolupráce na posuzování publikací 

z oblasti sociologie 

- podíl na výuce 
doktorandů  

katedra 
zdravotnické 
fyziky a 
biofyziky 

Ústav mikrobiologie rostlin 
AV ČR 

• detekce patogenů (viry a bakterie) v rámci 
projektu COST 

- školení doktorandky  

katedra 
zdravotnické 
fyziky a 
biofyziky 

Biofyzikální ústav AV ČR • biofyzikální výzkum protinádorových 
farmak v rámci projektu COST 

 
 

katedra 
radiologie  
a toxikologie 

Státní ústav pro jadernou, 
chemickou a biologickou 
ochranu v Příbrami-
Kamenné 

• příprava společných projektů 
• zapojení do výuky 

 

 
 
Tab. 7.6.8. - Zemědělská fakulta JU 
Katedra/ 
obor DSP 

Spolupracující ústav  
AV ČR a jiná výzk. pr. 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

katedra 
ekologie  
 
(Aplikovaná  
a krajinná 
ekologie) 

Ústav systémové biologie a 
ekologie 
 

Ústav půdní biologie 
 

Ústav biologie obratlovců 
 

Botanický ústav 
 

Mikrobiologický ústav 
 

Hydrobiologický ústav 

• podíl pracovníků ústavu na výuce  
 
 

- vedení studentů DSP 
- členové komisí SDZ  
- přednášející 
 
V oborové radě DSP: 
- 1 prac. ÚSBE AV ČR 
 
 

 

katedra 
obecné 
produkce 
rostlinné 

Ústav systémové biologie a 
ekologie 
 
 
 

• oboustranné využití přístrojů, společný 
výzkumný grant GA ČR „Biologické 
cykly živin v horských ekosystémech 
povodí-jezero: Antropogenní vlivy a 
možnost zotavení“; práce na přípravě 6. 

V oborové radě DSP: 
- 1 prac. ÚPB AV ČR 
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Katedra/ 
obor DSP 

Spolupracující ústav  
AV ČR a jiná výzk. pr. 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obecná 
produkce 
rostlinná) 
 

 
 
 
 
 
 

Ústav půdní biologie 
 
 
 
 
Ústav molekulární biologie 
rostlin 
 
 

VÚMOP Praha Zbraslav 
 
 
 
VÚRV Praha Ruzyně 
 
 
VUZT Praha Ruzyně 

RP EU s Výzkumným a vývojovým 
centrem v Nových Hradech; školení 
doktorandů 

• spolupráce v rámci grantu COST 
• oboustranné využívání přístrojů 
• vzájemné lektorování studijní literatury 

(skripta) s ÚPB AV ČR 
• vedení diplomových prací 
• spolupráce na VÚ - látky flavonoidního 

typu 
• výzkumná spolupráce (QF 3044) 
• vědeckopedagogická spolupráce 
 

• členství ve VR  
• spolupráce na projektech NAZV - 2        

(půdoochranné systémy, výživa rostlin, 
plevele) 

• vědeckopedagogická a publikační 
spolupráce 

• členství ve VR 
• půdoochranné systémy 
• spolupráce na projektu NAZV 1 

(transformace půdní organické hmoty 
v půdoochranných systémech) 

 
 
 
 
 
 
 

- vedení doktorandů 
 
 
 
 
 
 
- školitelé 1 
- člen OR 1 
- přednášející DSP 3 
 
- člen OR 1 

katedra 
rostlinné 
výroby, 
katedra 
pícninářství 
 
(Ochrana 
rostlin) 

Ústav systémové biologie a 
ekologie 
 
 

Ústav půdní biologie 
 
 
 
 
 
 
 

Ústav molekulární biologie 
rostlin 
 
 

Parazitologický ústav 
 

Entomologický ústav 
 

Výzkumný ústav 
pícninářský Troubsko 
 

VÚRV Praha Ruzyně 
 
 
IVAX - CR a.s., Opava 

• výuka fytofarmacie a legislativy v ochraně 
rostlin; výuka mykologie; vedení 
diplomantů 

• externí a konzultační činnost (identifikace 
vláknitých entomopatogenních hub); 
společné publikace 

• výuka virologie a bakteriologie; příprava 
diplomantů 

• výzkumná spolupráce (model biologické 
aktivity sekundárních metabolitů) 

 

• výuka (fytofarmacie, informační a 
databázové systémy v rostlinolékařství); 
spolupráce ve využívání přístrojů  

 
 
 
• biologie půdy 
 
 

• společné projekty ochrana rostlin,             
GA ČR, NAZV 

• členství VR 
• Vědecké projekty, zakázky, spolupr. 

laboratoř, mykotoxikologie, výuka vedení 
diplomantů 

V oborové radě DSP: 
- 1 prac. PAÚ AV ČR 
- 1 prac. ÚMBR AV ČR
- 1 prac. ENTÚ AV ČR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- školitel 1 
- člen OR 1 
 
- školitel 1 
- člen OR 1 

 
 

 
 

katedra 
pícninářství 
 
 
 

Ústav systémové biologie a 
ekologie 
 

Ústav půdní biologie 
 
 
Ústav molekulární biologie 
rostlin 

• vedení diplomantů 
 
 

• vzájemné lektorování studijní literatury, 
společná publikace vědeckovýzkumných 
prací s ÚPB AV ČR 

• výuka diplomantů (genové inženýrství 
rostlin, biotechnologické metody); 

- spolupr. doktorandů  
v oblasti mol. technik, 
mykologii a ekologii 
rostlin 
 
V oborové radě DSP: 
- 1 prac. ÚMB a ÚPB 
AV ČR 
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Katedra/ 
obor DSP 

Spolupracující ústav  
AV ČR a jiná výzk. pr. 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Speciální 
produkce 
rostlinná) 
 

 
 
 
Botanický ústav 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÚRV Praha Ruzyně 
 
 
Výzkumný ústav 
pícninářský Troubsko 
 

Výzkumný ústav 
bramborářský Havlíčkův 
Brod 
 

VÚMOP Praha Zbraslav 

spolupráce na řešení grantových projektů 
NAZV (Molekulární markery ve šlechtění 
řepky; odhad rizik transgenních rostlin) 

• spolupráce na řešení projektu GA ČR 
(„vliv způsobu hospodaření na kvalitu 
travních porostů v horských chráněných 
územích“ a na projektu „studium 
invazních rostlin“); výuka (produkční 
ekologie) 

• projekty NAZV, GA ČR (QC 1362- 
molekulární biologie, QF 3044-ekologie 
TTP) 

• člen VR - 1 
• půdoochranné systémy, biologické 

metody hospodaření 
• projekty NAZV – technologie pěstování 

brambor EZ 
 

• projekty NAZV- ekologie TTP (VST 
Rožnov - Zubří) 

- výuka doktorandů 
(genové inženýrství) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- člen OR 1 
- školitel 2 
 
 
 
 

katedra 
chemie 
 
(Zemědělská 
chemie) 

Ústav systémové biologie a 
ekologie AV ČR  
 
 
Entomologický ústav  
AV ČR 
 

Ústav organické chemie a 
biochemie AV ČR  

• vzájemné využívání analytických přístrojů; 
společný grant GA ČR; společné 
publikace; školení diplomantů;  členství 
ve vědecké radě ÚSBE AV ČR 

• stanovení stopových prvků a společné 
publikace 

 

• školení diplomanta 

V oborové radě DSP: 
- 1 prac. HBÚ AV ČR 
- 2 prac. ÚSBE AV ČR 
- 2 prac. ÚSBE AV ČR 
jsou školiteli, jeden 
vede doktorandku. II. 
r., zkoušení 
doktorandů. 

katedra 
anatomie a 
fyziologie 
hospodář. 
zvířat 
 
(Zoohygiena a 
prevence 
hospodář. 
zvířat) 

Parazitologický ústav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÚVL Brno 
 
 
 
 
 
 
MBÚ (pracoviště Třeboň)  
 

VÚŽV Uhříněves 

• konzultace pro doktorandy a diplomanty 
ZF JU s tématy prací v oblasti 
parazitologie, spolupráce v identifikaci a 
genotypizaci kmenů kryptosporidií u 
skotu a prasat za účelem jejich bližšího 
molekulárně biologického určení, 
využívání zařízení Laboratoře  
elektronové mikroskopie při určení 
patogenity kryptosporidií slezu skotu a 
střev prasat  

• grant NAZV (regulace obsahu jódu 
v potravinách živočišného původu) 

• spolupráce na přípravě grantových 
projektů - účinnost selenu vázaného 
v biomase sladkovodních řas 

• výzkum termoregulace hospodářských 
zvířat 

• přednášková a expertní činnost 

V oborové radě DSP: 
- 2 prac. PAÚ AV ČR 
 

 
 
katedra 
genetiky, 
šlechtění a 
výživy zvířat 
 
 

Entomologický ústav  
 

Parazitologický ústav 
 
VÚŽV Praha Uhříněves 
 
 
 

• zapojení do výuky studijních programů 
 

• spolupráce na výzkumném záměru 
• podíl na výuce studijních programů 
• spolupráce při zajištování doktorského 

studijního programu živočišné 
biotechnologie 
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Katedra/ 
obor DSP 

Spolupracující ústav  
AV ČR a jiná výzk. pr. 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

 
 
 
 
 
(Obecná 
zootechnika) 

 
 
VÚCHS Rapotín 
 
Laboratoř gen. Liběchov 
 
 
 
SVÚ Brno 

• spolupráce v radě genových zdrojů pro 
záchranu č.č. 

• sledování stravitelnosti krmiv 
• účast na seminářích pro doktorandy 
• genetické aspekty biotechnologií 
• spolupráce na zajišťování výuky 

v doktorském studijním programu 
živočišné biotechnologie 

• spolupráce na zajišťování doktorského 
studijního programu živočišné 
biotechnologie 

• aplikovaná molek.ulární genetika 
• screening dědičných chorob skotu 

katedra 
speciální 
zootechniky 
 
(Speciální 
zootechnika) 

VÚŽV Praha Uhříněves 
 
 
 
Výzkumný ústav chovu 
skotu Rapotín 

• spolupráce v radě genových živočišných 
rezerv (přeštické černostrakaté, šumavka) 

• člen VR 1 
• výuka, vedení diplomových prací 
• granty NAZV ( chov skotu, reprodukce) 
• výuka 

- školitel - specialista 2 
- člen OR 2 
 
 
- školitel - specialista 1 
 

ekonomika a 
řízení 

Výzkumný ústav 
zemědělské ekonomiky 

• ex ante hodnocení Programu rozvoje 
venkova pro roky 2007-2013 

• studie MZe 
• členství ve VR 2 
• oponentury výzkumných projektů 
• členství v komisích pro SZZ 

- oponentské posudky    
DP 
- členství v komisích 
pro obhajoby DP 

 
 
Tab. 7.6.9. - Historický ústav JU 
Katedra/ 
obor DSP 

Spolupracující ústav 
AV ČR 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

HÚ JU 

Historický ústav AV • spolupráce na vědeckých projektech 
s důrazem na dějiny raného novověku 
(např. v r. 2002 podíl na přípravě 
Historického atlasu Č. Krumlova) 

• činnost vědeckých komisí obou pracovišť 
• účast v redakčních radách vědeckých 
časopisů a sborníků (např. prof. Bůžek 
v ČČH a Folia historica bohemica)  

• společné pracoviště HÚ JU a HÚ AV ČR 
v Českých Budějovicích zaměřené hlavně 
na kritické edice pramenů k dějinám 
raného novověku 

V oborové radě DSP: 
- 2 prac. HÚ AV ČR 
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Tab. 7.6.10. - Ústav fyzikální biologie JU 
Katedra/ 
obor DSP 

Spolupracující ústav 
AV ČR 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

ÚFB JU 

Mikrobiologický ústav 
 
Ústav ekologie krajiny 
 

Ústav molekulární biologie 
rostlin 

• fyziologie a biofyzika autotrofních 
mikroorganismů  

• spolupráce převážně na společném 
projektu výzkumného centra 
Mechanismus, ekofyziologie a 
biotechnologie fotosyntézy 

• ekofyziologie rostlin 
• biofyzika fotosyntézy, spolupráce na 

výzkumném záměru Význam struktury 
komplexů membránových bílkovin pro 
řízení buněčných pochodů 

DSP Biofyzika 
 

V oborové radě DSP: 
- 1 prac. ÚMBR AVČR 
- 1 prac. MBÚ AVČR 
- 1 prac. ÚEK AVČR 
 

 
 
Tab. 7.6.11. - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU 
Katedra/ 
obor DSP 

Spolupracující ústav  
AV ČR a jiná výzk. pr. 

Oblast spolupráce Zapojení v DSP 

VÚRH JU 

Ústav živočišné fyziologie a 
genetiky AV ČR 
 

Ústav organické chemie a 
biochemie AV ČR 
 

Ústav biologie obratlovců 
AV ČR 
 

Hydrobiologický ústav         
AV ČR 
 

Ústav molekulární genetiky 
AV ČR 
 

Parazitologický ústav PAU 
AV ČR 
 

Veterinární a farmaceutická 
univerzita  
 

Výzkumný ústav 
veterinárního lékařství  
 

Výzkumný ústav 
vodohospodářský  
 

Výzkumný ústav živočišné 
výroby 
 

• společná laboratoř genetiky, fyziologie a 
reprodukce ryb  

• společné řešení výzkumných projektů:  
• Populační ekologie terminálních a 

rezidentních subpopulací invazního 
druhu raka  

• Vývoj nových technologií odchovu hosp. 
významných říčních druhů ryb a raků 
ohrožených degradací přír. prostředí  

• Rozvoj produkce ryb s využitím 
technických akvakultur a jejich 
kombinace s rybničními chovy  

• Genetická, populační a reprodukční 
variabilita invazní ryby, Carassius gibelio, s 
alternujícím bisexuálně/sexuálním 
rozmnožováním ve střední Evropě  

• Detailní studium spermií u modelových 
druhů chrupavčitých (Chondrostei) a 
kostnatých (Teleostei) ryb  

• Ochrana chovů kapra obecného (Cyprinus 
carpio L.) před onemocněním 
způsobeným koi herpesvirem  

• Harmonizace s EU v uplatňování 
principů farmakovigilance v 
akvakulturních chovech v ČR  

• Labe IV  
• členství ve vědeckých radách 
• vzájemná materiálně technická pomoc  
• publikační činnost 

DSP Rybářství na 
VÚRH JU 
 

- členství v oborové 
radě (1 člen z ÚŽFG 
AV ČR, VFU a MZLU; 
2 členové z HBÚ AV 
ČR) 
 

- vedení studujících 
doktorandů (ÚŽFG 
AV ČR, VFÚ) 
 

- výuka doktorandů 
(ÚŽFG AV ČR, HBÚ 
AV ČR, PARÚ AV ČR, 
VFU)  
 
DSP Zoologie a 
Hydrobiologie na MU 
v Brně 
 

- členství v oborové 
radě (vždy 1 člen 
z VÚRH JU) 
 

- školitel studentů 
(1 člen z VÚRH JU) 

7.7. Konkrétní využití institucionální podpory specifického výzkumu  

 Biologická fakulta JU hospodařila s prostředky na specifický výzkum ve výši 13 416 tis. Kč. 
Na řešení projektů Grantové agentury JU bylo přiděleno 643 tis. Kč, na řešení výzkumných projektů 
Studentské grantové agentury Biologické fakulty JU (SGA) bylo přiděleno 458 tis. Kč. Prostředky ve 
výši 7 291 tis. Kč byly použity na úhradu mezd akademických pracovníků, kteří studenty magisterských a 
doktorských programů při výzkumné činnosti řídí; s tím souvisí i pojištění ve výši 2 586 tis. Kč. Zbývající 
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finanční prostředky byly čerpány na služby, stipendia, chemikálie a jiný spotřební materiál související 
s výzkumem prováděným studenty magisterského či doktorského studia při přípravě diplomových nebo 
disertačních pracích. 
 
 Z dotace na specifický výzkum ve výši 2 812 tis. Kč bylo na Pedagogické fakultě JU využito 
na úhradu osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a 
studenty magisterských a doktorských studijních programů při řešení výzkumných projektů kateder, 
výzkumných záměrů a projektů GA ČR celkem 2 640 tis Kč. Prostředky byly použity na osobní náklady 
akademických pracovníků, kteří studenty při výzkumné činnosti řídí a dohlížejí na jejich práci, a  
na věcné náklady, tj. odpisy hmotného majetku a provozní náklady pracoven a laboratoří, které studenti 
využívají. Dalších 172 tis. Kč bylo využito na řešení projektů Grantové agentury JU a 65 tis. Kč bylo 
převedeno do fondu účelově určených prostředků.  
 
 Dotace na specifický výzkum se na Teologické fakultě JU byla v minulém roce 69 tis. Kč. 
Rozděluje se způsobem, který určuje Opatření děkana č. 87 (2005). Prostředky jsou využívány výhradně 
pro oblast badatelské a tvůrčí činnosti studentů magisterských a doktorských studijních programů. 
 
 Specifický výzkum Zdravotně sociální fakulty JU byl využit především na zapojení studentů 
doktorského studia do řešení výzkumných úkolů a na podporu publikační a přednáškové činnosti 
posluchačů pregraduálního i postgraduálního studia. Specifický výzkum v roce 2005 podpořil řešení pěti 
projektů Grantové agentury Zdravotně sociální fakulty JU. Fakulta obdržela celkovou dotaci na 
specifický výzkum ve výši 896 tis. Kč. Z toho bylo 186 tis. Kč podpořeno řešení projektů GA Zdravotně 
sociální fakulty JU, 291 tis. Kč bylo využito na podporu projektů CEP, 200 tis. Kč podpořilo zpracování 
diplomových a disertačních prací a 219 tis. Kč bylo určeno jako procentní úhrada provozních nákladů 
Zdravotně sociální fakulty JU. 
 
 Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách na Zemědělské fakultě JU 
(10 340 tis. Kč) byla využita na úhradu osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a 
doktorských studijních programů na řešení projektů a výzkumných záměrů, osobních a věcných nákladů 
společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských 
studijních programů, na úhradu mezd a pojištění akademických pracovníků podle jejich podílu na 
výzkumu a počtu jimi vedených doktorandů a diplomantů. V roce 2005 byla nově koncipována Interní 
grantová soutěž Zemědělské fakultě JU pro studenty DSP a mladé vědecké pracovníky do 35 let věku 
dotovaná částkou 1 mil. Kč. Čtyři komise vědecké rady přijaly 18 projektů. Na podporu publikační 
činnosti byl vytvořen ediční fond podpořený částkou 250 tis. Kč. Každoroční přehlídky studentské 
vědecké a odborné činnosti (SVOČ) se zúčastnilo 71 studentů. Souběžně konané mezinárodní konference 
studentů DSP se zúčastnilo 24 doktorandů. Obě akce byly z fondu prostředků na specifikovaný výzkum 
podpořeny částkou 60 tis. Kč. Další aktivity studentské vědecké činnosti byly podpořeny částkou               
137 tis. Kč. 
 
 Přidělené prostředky specifického výzkumu byly použity na úhradu osobních nákladů 
akademických pracovníků Historického ústavu JU, kteří dohlížejí, řídí a vedou práci studentů  
při přípravě diplomových a disertačních prací vznikajících při řešení výzkumného záměru a projektů 
Grantové agentury ČR. 
 
 Prostředky institucionální podpory specifického výzkumu na Ústavu fyzikální biologie JU 
v celkové výši 3 842 tis. Kč byly využity na úhradu osobních nákladů akademických pracovníků ústavu 
podílejících se na výuce studentů (909 tis. Kč), 2 933 tis. Kč byly využity na věcné náklady spojené 
s přípravou a řešením disertačních prací, spoluprací se studenty a společným výzkumem studentů ústavu.   
 
 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU využil prostředky přidělené institucionální 
podpory specifického výzkumu v celkové výši 1 594 tis. Kč na nákup vědeckých a odborných časopisů a 
studijních materiálů (459 tis. Kč), na nákup materiálu a drobného majetku (250 tis. Kč), softwaru (113 tis. 
Kč) a na služby, opravy, odpisy majetku a ostatní režie (704 tis. Kč), které souvisely s řešením doktorských 
disertačních prací a výukou studentů. V neposlední řadě byly prostředky využity na mimořádná stipendia 
doktorandů v DSP akreditovaného na VÚRH JU (68 tis. Kč). 
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8. Pracovníci vysoké školy 

8.1. Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků 

Tab. 8.1.1. - Věková struktura akademických pracovníků JU 
Pedagogičtí pracovníci 

profesoři docenti odb. asistenti asistenti lektoři 
Vědečtí 

pracovníci  Věk 

celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy

 do 29 let 1 - - - 86 51 17 13 1 1 5 4 

 30 - 39 let - - 8 1 139 69 2 1 1 - 52 11 

 40 - 49 let 11 - 43 8 111 51 3 2 2 1 39 7 

 50 - 59 let 17 4 64 23 104 46 2 - 2 2 19 5 

 60 - 69 let 25 3 27 7 30 8 - - - - 6 - 

 nad 70 let 17 1 5 - 7 1 - - - - 6 - 

 Celkem 71 8 147 39 477 226 24 16 6 4 127 27 

 
 
Úsilí o zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků Jihočeské univerzity, 

jednotlivých fakult a ústavů je základním strategickým prvkem jejího rozvoje. V souladu s Dlouhodobým 
záměrem JU je třeba konstatovat, že navzdory dílčímu zlepšení není vedení univerzity spokojeno 
s kvalifikační strukturou v některých oborech.  

 
Nepříznivý je poměr profesorů a docentů k počtu odborných asistentů a asistentů. V roce 2004 

byl tento poměr 1 : 1,87 : 6,85, v roce 2005 byl tento poměr 1 : 2,07 : 6,71. Zlepšil se však poměr  mezi 
počtem docentů a odborných asistentů . Teto poměr se meziročně snížil z 3,7 na 3,3. Nepříznivá zůstává 
věková struktura prvních dvou kategorií. Příčinou uvedeného stavu je zavedení nových studijních 
programů na Jihočeské univerzitě. S výjimkou Biologické, Filozofické a Zemědělské fakulty JU nemají 
možnost pracovníci ostatních součástí zahájit habilitační řízení ani řízení ke jmenování profesorem 
v Českých Budějovicích. Mladé vědecké pracovníky se snaží Jihočeská univerzita motivovat řadou 
dostupných prostředků. Výrazně se zvýšilo mzdové ohodnocení mladých pracovníků, kteří úspěšně plní 
své doktorandské programy nebo se intenzivně připravují na habilitační řízení. Vysílání na zahraniční stáže 
a využívání tvůrčí dovolené jsou další prostředky této motivace. 

8.2. Celkový a přepočtený počet akademických i dalších 
(neakademických) pracovníků JU 

Tab. 8.2.1. - Počet interních (s hlavním pracovním poměrem) a externích pracovníků JU 
(Fyzické osoby a přepočtené počty) 

Pedagogičtí pracovníci 
Pracovníci 

profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři 
Vědečtí 

prac. 
Další 
prac. 

fyzické osoby 71 147 477 24 6 127 678 interní přepočtení 44,8 106,3 365,3 12,6 5,5 60,2 603,1 
fyzické osoby 91 131 1 290 146 145 39 1 264 externí přepočtení 1,29 1,87 24,1 4,26 2,79 1,79 22,67 
 
 
Průměrný počet přepočtených pracovníků byl v roce 2005 na Jihočeské univerzitě 1 197,8 

přepočtených interních pracovníků a 58,77 externích přepočtených pracovníků. Celkový počet 
přepočtených pracovníků tedy činil 1 256,57. Ve srovnání s rokem 2004 se zvýšil počet přepočtených 
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pracovníků o 52,75. Nárůst těchto pracovníků byl ve skupině pedagogických a vědeckých pracovníků              
o  36,84 a ve skupině ostatních pracovníků o 15,91 přepočtených pracovníků. Nárůst pracovníků v první 
jmenované skupině souvisel především s akreditaci nových studijních programů a s rozšířením vědecké 
výzkumné činnosti o nové výzkumné záměry. 

 
Významným ukazatelem pro hodnocení pracovníků k výkonům vysoké školy je počet 

financovaných studentů  podle studijních programů  na jednoho přepočteného pedagogického pracovníka 
a počet financovaných studentů podle studijních programů na jednoho přepočteného pracovníka  
Jihočeské univerzity. Tyto údaje uvádí Tab. 8.2.2.  

 
 

Tab. 8.2.2. - Počet financovaných studentů podle studijních programů na jednoho přepočteného 
pracovníka 

Rok Pedagogičtí pracovníci Všichni pracovníci JU 
2003 14,39 8,74 
2004 15,74 7,05 
2005 16,31 7,38 

 
 
Pozitivní vývoj  ukazatele počtu financovaných studentů podle studijních oborů na jednoho 

přepočteného pedagogického pracovníka je výsledkem harmonizace studijních programů mezi 
jednotlivými součástmi Jihočeské univerzity. 

8.3. Počet interních a externích akademických pracovníků JU 

Tab. 8.3.1. - Počet interních a externích akademických pracovníků JU 
Fyzické osoby Přepočtení pracovníci 

Pracovníci Pedagogičtí 
pracovníci 

Vědečtí 
pracovníci 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Vědečtí 
pracovníci 

interní 725 127 534,5 60,2 
externí 1 803 39 34,31 1,79 
Celkem 2 528 166 568,81 61,99 

8.4. Vzdělávání akademických pracovníků JU 

Vzdělávání akademických pracovníků a zvyšování jejich kvalifikace věnuje vedení JU i jejích 
součástí trvalou pozornost.   

 
Na fakultách a ústavech JU jsou vytvářeny finanční, prostorové a organizační předpoklady, 

pracovní a sociální podmínky pro zvyšování rozsahu doktorských studijních programů a kvalitní 
absolventi těchto programů jsou přednostně přijímáni do pracovního poměru v kategorii akademických 
pracovníků. Kvalifikace Ph.D. je dostačující kvalifikací pro vyučující  v kategorii odborný asistent.   

 
Další odborný růst akademických pracovníků JU je směřován tak, aby byla naplňována zásada 

ukončení habilitačních řízení do deseti let od nástupu na vysokou školu. Na všech součástech JU jsou 
zpracovány plány habilitačních a jmenovacích řízení oborů, osob a termínů jejich realizace. Akademičtí 
pracovníci jsou podporováni při realizaci zahraničních odborných stáží a prostřednictvím dalších 
organizačních a ekonomických stimulů  motivováni ke splnění předpokladů pro zahájení profesorského 
řízení. 

 
Součástí odborného a osobního růstu akademických pracovníků JU je zvyšování úrovně 

jazykových dovedností a kompetencí. Jazyková příprava akademických i ostatních pracovníků nachází na 
JU i jejích součástech podporu, intenzivní jazykové kurzy pod vedením rodilých mluvčích i kurzy 
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připravující ke vstupu do „učitelských mobilit“ rozšiřují jejich individuální přípravu. Financovány jsou 
z univerzitních i fakultních zdrojů, s podporou rozvojových a grantových projektů (Socrates Erasmus).  

8.5. Habilitační a jmenovací řízení na JU 

Tab. 8.5.1. - Habilitační řízení 

Jméno Věk
Fakulta/Místo 

habilitace 
Vědní obor 

RNDr. Josef Komenda, CSc. 41 BF JU Molekulární a buněčná biologie 
a genetika 

RNDr. Jiří Masojídek, CSc. 53 BF JU Molekulární a buněčná biologie 
a genetika 

RNDr. Jitka Klimešová, CSc. 42 BF JU Botanika 

RNDr. Marek Jindra, CSc. 40 BF JU Molekulární a buněčná biologie 
a genetika 

Ing. Vladimír Košťál, CSc. 42 BF JU Fyziologie živočichů 

PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. 43 PF JU / PF TU         
v Liberci  Fyzika 

RNDr. Josef Blažek, CSc. 48 PF JU / FAV ZU       
v Plzni  Aplikovaná fyzika 

PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 51 PF JU / PF UP         
v Olomouci  Pedagogika 

PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D. 47 PF JU / FF UKF       
v Nitře  Slavistika - slovanské literatúry 

PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D. 38 PF JU / FF UKF       
v Nitře  Dějiny filozofie 

Dr. Jiří Kašný, Th. D. 47 TF JU / CMTF UP      
v Olomouci  

Teologie 
(specializace: církevní právo) 

ThLic. Martin Weis, Th.D. 43 TF JU / TF KU        
v Ružomberku  

Katolická teologie 
(specializace: církevní dějiny) 

MUDr. Věra Adámková, CSc. 51 ZSF JU / FZaSP TU     
v Trnavě Veřejné zdravotnictví 

PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N. 50 ZSF JU / FZaSP TU     
v Trnavě Ošetřovatelství 

JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 52 ZSF JU / FZaSP TU     
v Trnavě Sociální práce 

Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 33 ZSF JU / FZaSP TU     
v Trnavě Sociální práce 

Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 34 ZF JU / MZLU v Brně Management a marketing 

RNDr. Emilie Pecharová, CSc. 49 ZF JU Aplikovaná a krajinná ekologie 

RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc. 53 ZF JU Aplikovaná a krajinná ekologie 

PhDr. Marie Ryantová, CSc. 41 HÚ JU České dějiny 

PhDr. Bohumil Jiroušek, CSc. 33 HÚ JU České dějiny 

Celkem 21 

z toho na JU 9 
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Tab. 8.5.2. - Profesorské řízení 

Jméno Věk
Fakulta/Místo 

profesorského řízení
Vědní obor 

doc. MVDr. Iva Dyková, DrSc. 63 BF JU Parazitologie 

doc. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. 41 BF JU Ekologie 

doc. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. 50 BF JU Ekologie 

doc. Ing. Stanislav Kužel, CSc. 49 ZF JU / MZLU v Brně Agrochemie a výživa rostlin 

Celkem 4 

z toho na JU 3 
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9. Hodnocení činnosti 

Hodnocení činnosti na Jihočeské univerzitě je založeno na ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. a 
Statutu JU. Vzhledem k rozdílnému charakteru jednotlivých součástí JU je základem hodnocení prováděné 
na fakultách a ústavech JU. Protože hlavní činností Jihočeské univerzity je uskutečňování studijních 
programů, je základem vnějšího hodnocení pravidelný proces akreditace a reakreditace studijních 
programů. Předpokladem kvalitního zajištění studijních programů je tvůrčí činnost vysokoškolských 
učitelů, a proto jsou ve vnitřním hodnocení soustavně sledovanou složkou ukazatele charakterizující tvůrčí 
(vědeckou, technickou, uměleckou) činnost kateder a oddělení fakult a ústavů JU a jejich pracovníků. 
Zvláštní pozornost je přitom věnována kvalifikační struktuře se soustavnou snahou zvýšit počet 
habilitovaných docentů a jmenovaných profesorů na JU. 

9.1. Systém hodnocení kvality vzdělávání na JU 

Na úrovni kateder a oddělení se provádí pravidelné hodnocení kvality vzdělávání a jeho 
výsledků. Vedoucí útvarů se kromě hodnocení rozsahu výuky a počtu studentů opírají i o informace 
získané v rámci studentského hodnocení přednášek, dosud prováděného na jednotlivých součástech JU 
nezávisle a samostatně. Výsledky jsou s přednášejícími projednávány a slouží jako podklad pro přípravu 
rozpočtu (prostředky na pohyblivou složku mzdy - osobní hodnocení - prostředky přidělované katedrám). 

 
Vedení univerzity se především zaměřuje na rozvoj předpokladů personálního zajištění 

uskutečňovaných studijních programů vyučujícími, kteří jsou zárukou kvalitní výuky, vedení studentů a 
současně naplnění požadavků akreditačního procesu. Zejména u studijních programů, kde trvale vysoký 
převis zájmu uchazečů o studium vyžaduje dostatečné personální zajištění i v dlouhodobé perspektivě 
(předpokládaná náhrada postupně stárnoucích profesorů a docentů), je požadavek posilování kvalifikační 
struktury naléhavý. 

9.2. Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení JU 

V oblasti studijních programů akreditovaných na JU je zajištění periodické akreditace hlavním 
cílem jejich pokračujícího uskutečňování. Proto také výsledky akreditačního procesu jsou 
nejvýznamnějším zdrojem vnějšího hodnocení. Přípravě akreditačních materiálů je věnována soustavná 
péče jak se strany součástí, tak vedení univerzity, a jednotlivé studijní programy jsou s dostatečným 
předstihem před termínem končící platnosti akreditace posuzovány zejména z hlediska jejich personálního 
zajištění přednášejícími a jeho dalšího výhledu na následující akreditační období.  

 
Přesto je personální skladba přednášejících stále jedním z hlavních faktorů limitujících 

případnou možnost rozšíření skladby a nabídky studijních programů ve směrech požadovaných zejména 
ze strany potenciálních zaměstnavatelů v regionu. Proto neúplná skladba možného spektra studijních 
programů zůstává jednou ze slabých stránek univerzity. Naopak jinou dosavadní slabou stránku, totiž 
v některých případech nečitelnou a nedefinovanou vnitřní strukturu JU, se podařilo značně vyjasnit tím, že 
byly naplněny předpoklady ke vzniku jedné nové fakulty od počátku roku 2006 a další nové fakulty           
v relativně blízké budoucnosti. 

 
Mezi silné stránky JU stále patří několikanásobná převaha počtu uchazečů nad možným, i když 

stále podle možností financování zvyšovaným, počtem studentů přijatých ke studiu. To stále dává ve 
většině oborů možnost vybírat lepší z uchazečů. Přesto, zřejmě v souvislosti se změnami v populaci 
absolventů středních škol, se objevují známky častějšího výskytu uchazečů s horšími předpoklady                  
k zvládnutí vysokoškolského studia. Proto fakulty zařazují do procesu přijímacího řízení profesionálně 
vyhotovené a dodané testy studijních předpokladů. K posouzení jejich efektu bude třeba srovnat výsledky 
z více než prvého roku aplikace. 
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V oblasti výzkumu a vývoje (VaV) šlo v roce 2005 především o doplnění dosavadního systému 
hodnocení publikačních výsledků, zaměřeného především na sledování časových trendů jednotlivých 
pracovišť JU, o evaluaci kvality výsledků VaV v širším kontextu. Součástí úprav metodiky je rozšíření 
sledovaných výsledků o výsledky odborné, popularizační a umělecké činnosti a především o výsledky 
aplikovaného výzkumu a vývoje (patenty a další výsledky chráněné podle zvláštních právních předpisů, 
prototypy, poloprovozy a ověřená technologie). Celkově jde především o vytvoření evaluačních kritérií 
kompatibilních se současným přístupem Rady pro výzkum a vývoj ČR. 

9.3. Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty 

Hodnocení kvality výuky studenty považuje vedení JU za zásadní součást evaluace činnosti 
univerzity i za nezbytnou součást komunikace mezi vedením JU, vedením fakult a vysokoškolských ústavů 
JU a studentskou obcí. V roce 2005 - tak jako i v minulých letech – probíhalo studentské hodnocení 
kvality vzdělávací činnosti na některých součástech JU, ale jeho výsledky byly obtížně srovnatelné. Proto 
byla v roce 2005 opatřením rektora JU vytvořena Studentská rada JU s tím, že vytvoření celouniverzitních 
pravidel a organizace studentského hodnocení kvality výuky bude patřit k jejím hlavním úkolům. Členy 
Studentské rady jsou všichni členové studentské komory Akademického senátu JU, členové studentských 
komor AS fakult a zástupci JU v Radě vysokých škol. V roce 2005 proběhl první pilotní pokus                       
o celouniverzitně pojaté hodnocení výuky, v druhé polovině roku pak se začal ve spolupráci Studentské 
rady JU, vedení JU a Centra informačních technologií JU připravovat nový, technicky lépe zajištěný model 
hodnocení, založený na softwarovém systému STAG. 

9.4. Hodnocení naplňování Dlouhodobého záměru JU                      
na léta 2000 - 2005 

Ukončení posledního roku období 2000 až 2005, na které byl v roce 1999 zpracován předchozí 
Dlouhodobý záměr Jihočeské univerzity, je příležitostí ke zhodnocení průběhu tohoto období a dosažení 
jednotlivých cílů vytýčených v uvedeném záměru. Již zběžné porovnání představy vytvořené v roce 1999     
o stavu Jihočeské univerzity v roce 2005 a jejího současného stavu ukazuje, že mnohdy se vývoj ubíral 
zcela jiným směrem a že leckteré zcela zásadní skutečnosti se v průběhu takto dlouhého období objevily, 
aniž je bylo možné předpokládat. 

 
Názorně to ukazuje pohled na vývoj počtu studentů JU. Na konci roku 1999 studovalo na JU 

něco přes 5 700 studentů a představa o cílovém stavu v roce 2005 znamenala zvýšení počtu studentů         
o necelý tisíc na 6 660, tj. asi o 16 % za šest let. Dnešní stav převyšuje 9 200 a znamená nárůst o 62 %, 
tedy nárůst asi čtyřikrát větší. To si samozřejmě vynutilo rozsáhlé zajištění výukových a prostorových 
potřeb. Zajímavý je také pohled na rozdělení tohoto nárůstu mezi fakulty a další součásti univerzity. Počet 
studentů je dnes vyšší na všech fakultách a součástech, ale přírůstek je různý (Tab. 9.4.1.). Nejvyšší, 
vedoucí k více než čtyřnásobnému zvětšení fakulty, je na Zdravotně sociální fakultě JU. Je důsledkem 
uplatnění evropských norem v českém zdravotnictví v podobě požadavku na výchovu vysokoškolsky 
vzdělaného zdravotnického personálu, což vedlo k rozvoji bakalářského studijního programu 
Ošetřovatelství. Tím se Zdravotně sociální fakulta JU stala třetí (a perspektivně druhou) největší 
fakultou JU, což byl vývoj v Dlouhodobém záměru JU nijak nereflektovaný. I růst Teologické fakulty 
JU významně převýšil předpokládaný rozsah a potvrdil to, že tato fakulta si dokázala vytvořit své 
postavení ve vysokoškolském vzdělávacím prostoru. Na příkladu Historického ústavu JU s největším 
podílem na počtu studentů zapsaných na vysokoškolských ústavech JU je možno vidět, jak mohou 
vysokoškolské ústavy posloužit jako základna k přípravě vzniku nové fakulty: Filozofická fakulta JU, 
která svou existencí již patří do dalšího období, než je hodnocené, vděčí za svůj vznik právě dobrému 
fungování tohoto dnes již bývalého útvaru v sestavě součástí JU.  
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Tab. 9.4.1. - Vývoj počtu studentů JU v období 1999 - 2005  
Součást JU 

Rok 
BF JU PF JU TF JU ZSF JU ZF JU Ústavy JU 

JU 
celkem 

Rok 1999 412 2 450 371 410 2 071 0 5 724 
Rok 2005 712 3 210 841 1 760 2 490 277 9 290 
%  173 % 131 % 227 % 429 % 120 % x 162 % 

Pozn.: Dlouhodobý záměr JU do roku 2005 byl zpracováván v listopadu 1999 
 
 
K těmto kvantitativním údajům je třeba ještě dodat, že zájem uchazečů o přijetí ke studiu na JU 

se - přes klesající populaci současných ročníků - prakticky nemění a v celém hodnoceném období se 
pohybuje mezi deseti a jedenácti tisíci podaných přihlášek uchazečů ze středních škol. V souvislosti 
s přijímacím řízením byl mezi cíli Dlouhodobého záměru JU i úkol, který zůstal a zřejmě ještě dlouho 
zůstane nenaplněn, totiž využití výsledků tehdy chystané státní maturity k rozhodování v přijímacím řízení. 
Dosud přetrvávající nejasnosti o termínu jejího zavedení a v případě zavedení o její podobě a významu 
výsledku znemožňují zařadit reálně tento údaj o uchazeči do plánů budoucí podoby přijímacího řízení. 
Některé fakulty JU proto přikročily k využívání komerčně vyvinutých testů studijních předpokladů jako 
významného doplňku nebo i rovnocenné komponenty vedle znalostních testů v přijímacím řízení. Dobré 
zkušenosti jsou také na některých fakultách s přímými kontakty se středními školami a s pořádáním 
cílených akcí pro středoškoláky. 

 
Růst počtu studentů JU vyžadoval také odpovídající rozšíření výukových prostor, ale i dalších 

objektů sloužících JU a jejím studentům, včetně prostor ubytovacích. V minulých létech se podařilo nové 
objekty vystavět (budova B pro Biologickou fakultu JU), některé stávající opravit podle současných 
norem a požadavků výuky (pro fakulty Pedagogickou, Zemědělskou, Teologickou a Zdravotně 
sociální), případně získat a přebudovat (pro Zdravotně sociální fakultu JU). Byly také vytvořeny 
předpoklady a proběhly přípravné akce pro připravovanou výstavbu centrální knihovny JU a budovy 
Filozofické fakulty JU, což podstatně rozšíří stávající areál JU ve Čtyřech Dvorech. V roce 2005 byla 
provedena rekonstrukce technického vybavení menzy KaM JU v souladu se současnými technickými 
normami stravovacích zařízení. Až do roku 2005 byl soustavným problémem JU nedostatek ubytovacích 
kapacit pro studenty: převis žadatelů o místo v kolejích KaM JU nad počtem lůžek zejména u některých 
fakult vedl k ubytování ve státem dotovaných kolejích jen žadatelů z velmi vzdálených míst trvalého 
bydliště. Proto JU přistoupila k zakoupení a následným úpravám objektu Uran, který původně sloužil jako 
ubytovací zařízení pracovníkům výstavby Jaderné elektrárny Temelín ubytovaným v Českých 
Budějovicích. To poněkud zvýšilo ubytovací kapacity KaM JU a současně umožnilo přestavbou části 
objektu získat výukové prostoru pro výrazně zvětšenou Zdravotně sociální fakultu JU. Nicméně 
zásadní zlom do celé ubytovací politiky vneslo zrušení dotace poskytované státním rozpočtem na provoz 
kolejí, následná úprava ceny ubytování na reálnou hodnotu a zavedení ubytovacího stipendia. Zájem               
o ubytování v kolejích se v současné době vyrovnává rozsahu ubytovacích kapacit. 

 
V běhu uplynulých let se stále častěji projevovala nežádoucí skutečnost, kterou Dlouhodobý 

záměr JU v jejím plném dosahu nevnímal, totiž neodpovídající rozmístění studijních programů mezi 
fakulty a součásti JU a z toho vyplývající nejasná struktura JU zejména při pohledu zvenčí. To ztěžovalo 
přístup k JU jak budoucím uchazečům, tak potenciálním zaměstnavatelům absolventů. Vedení JU 
postupně začalo tuto skutečnost nejen brát na vědomí, ale také napravovat tak, aby postupně mohlo být 
dosaženo stavu, kdy studium určitých oborů probíhá na fakultě tomu odpovídající a nikoliv jinde. Prvým 
zásadním posuvem bylo dočasné vyčlenění některých oborů do samostatného Historického ústavu JU. 
Vznik Filozofické fakulty JU přivedl  tyto a další obory do definované součásti JU. Podobný krok by měl 
v budoucnu upřesnit postavení ekonomických a s nimi souvisejících oborů ve struktuře JU. 

 
Jedním z cílů, jehož význam se plně začal projevovat teprve v průběhu hodnoceného období, 

bylo uplatnění boloňského modelu struktury vysokoškolského studia, tj. nahrazení dlouhých pětiletých 
magisterských studijních programů strukturovanou následností bakalářských a navazujících krátkých 
magisterských programů. Na Biologické fakultě JU jako jediné tento model důsledně existoval již od 
roku 1991. Na většině ostatních fakult JU byly strukturované programy vytvořeny v průběhu uplynulého 
období a postupně jsou jimi nahrazovány dobíhající pětileté programy magisterské. Nedořešeno zůstává 
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studium učitelských oborů na Pedagogické fakultě JU, kde se již po delší dobu pracuje na variantních 
modelech strukturovaného studia. Nicméně v poslední době jsou reálné i představy, že nejen studium 
učitelství pro prvý stupeň základní školy, ale i studium učitelství aprobačních kombinací předmětů pro 
druhý stupeň základních škol by mohlo zůstat dále v podobě dlouhých pětiletých magisterských 
programů. Naopak reálnou se jeví perspektiva převést přípravu učitelů středních škol (gymnázií) - kromě 
předmětů výchov - na jiné fakulty JU, a tím současně vyřešit její strukturování. V současnosti se v tomto 
smyslu vedou diskuse o případném vzniku přírodovědecké fakulty. 

 
Zdánlivě drobným, ale z hlediska pohybu studentů a absolventů JU v evropském vzdělávacím 

prostoru zcela zásadním krokem, který se stal standardní součástí ukončení studia na JU v roce 2005, bylo 
zavedení Doplňku k diplomu/Diploma Supplement s úplným výčtem všech studentových předmětů a 
výsledků studia v dvojjazyčné české a anglické verzi. 

 
V oblasti internacionalizace bylo a je cílem vytvořit z JU mezinárodní vzdělávací centrum. To 

vedle soustavné mezinárodní spolupráce na úseku vědecké a další tvůrčí činnosti znamená také rozsáhlou 
mezinárodní spolupráci na úseku vzdělávání. Podstatným prvkem v ní je nabídka studijních programů 
akreditovaných k uskutečňování v cizí řeči, což znamená samozřejmě podstatně více než jen přítomnost 
učitelů schopných vyučovat v cizí řeči. V roce 1999 takové studijní programy na JU nebyly. V současnosti 
je na JU 5 magisterských a 11 doktorských programů akreditovaných pro výuku v angličtině a tři 
doktorské studijní programy v němčině. Vedle toho studují na JU studenti z rozvojových zemí, kteří ale 
předem prošli speciální jazykovou přípravou pro studium v češtině. Nicméně nabídka studijních programů 
v angličtině nebo v němčině sama o sobě ještě neznamená hojný příliv studentů ze zahraničí k absolvování 
celého studijního programu na JU. Počet zahraničních studentů na JU, byť rok od roku roste, je stále ještě 
velmi nedostatečný (viz Kapitola 4) a mimo tyto dlouhodobě studující zahraniční studenty jsou studenti ze 
zahraničí spíše dočasnými stážisty na JU. K většímu zájmu o studium na JU především ze zemí, kam 
přednostně míří na své stáže nebo na pokračování ve studiu čeští studenti JU, bude pravděpodobně třeba 
rozšířit povědomí o oborech a učitelích JU cestou pořádání jednorázových blokových kurzů a letních škol 
v angličtině nebo němčině na konkrétní témata, jak už vyzkoušely fakulty Biologická a Filozofická. 

 
Výrazného posunu bylo v uplynulých letech dosaženo v oblasti přeshraniční spolupráce 

s univerzitami v sousedních zemích, Rakousku a Německu, jmenovitě v Linci, Řezně a Pasově. Výsledkem 
jsou připravované společné přeshraniční studijní programy. Ústav fyzikální biologie JU připravuje 
mezinárodně pojatý program s univerzitami v Rakousku, Německu a Švédsku. 

 
Cíl, ve kterém došlo v uplynulém období k výraznému zlepšení, ale kde stále zůstává mnoho             

k nápravě, je vhodná kvalifikační struktura vyučujících, tj. podíl profesorů a habilitovaných docentů                   
(a - mezi nejmladšími učiteli - i absolventů doktorského studia). Potřebnou podmínkou kvalifikačního 
růstu jednotlivce jsou přitom výsledky (zejména publikační výsledky) jeho tvůrčí činnosti. V jejich 
hodnocení jako mechanismu pobídky se podařilo v uplynulém období plně zavést celouniverzitní systém a 
v současné době se pracuje na jeho sladění s novým systémem registrace a hodnocení těchto výsledků 
zaváděným na celostátní úrovni. 

 
Mnohé z cílů obsažených v Dlouhodobém záměru JU pro období 2000 - 2005 se podařilo 

naplnit beze zbytku, některé zčásti a některé stále zůstávají úkolem na další období. Z hlavních cílů, jak je 
tento dokument po řadě vyjmenovával, se např. podařilo profilovat JU jako výzkumnou univerzitu. O tom 
svědčí vysoký podíl úspěšnosti v podobě šesti výzkumných záměrů (tj. 2/3 navrhovaných projektů), které 
získaly podporu pro léta 2005 až 2010, dále vysoká úspěšnost ve spoluúčasti na čtyřech Centrech 
základního výzkumu a jednom Výzkumném centru. V této souvislosti je třeba uvést jako podstatnou 
skutečnost pokračující spolupráci s ústavy Akademie věd ČR, a to nejen těmi, které sídlí v Českých 
Budějovicích. Taková spolupráce směřující k vytvoření funkčního vědecko-pedagogického komplexu byla 
rovněž jedním z cílů Dlouhodobého záměru a její rozvíjení vedlo např. ke vzniku společného pracoviště 
JU a Historického ústavu AV ČR v areálu JU. I přes výše uvedené pozitivní skutečnosti je v oblasti 
vědecké činnosti na JU ještě stále třeba mnoho zlepšit: dosavadní rozložení kvalitních výsledků na tomto 
poli nepokrývá zdaleka celé spektrum součástí JU, nýbrž především vysokoškolské ústavy a část fakult. Ve 
zbytku JU bude třeba postupovat způsobem, který se dosud osvědčil u úspěšných součástí, totiž intenzivní 
podporou jakýchkoliv byť malých, ale kvalitně se vyvíjejících skupin a útvarů.   
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Oblast výzkumu bezprostředně souvisí s převáděním výsledků výzkumu do jejich využití praxí. 
Tam bylo záměrem JU zřídit inkubační centra pro tuto činnost. Nejdále v tom směru pokročil Ústav 
fyzikální biologie JU v Nových Hradech díky dobré součinnosti s řadou subjektů včetně města Nové 
Hrady, ale v posledním roce se díky spolupráci se Statutárním městem České Budějovice a Jihočeským 
krajem podařilo zřízení další takové instituce přímo v Českých Budějovicích.  

 
Poměrně největší nenaplněný prostor zůstává i přes výrazné aktivity probíhající na JU v oblasti 

celoživotního vzdělávání. Několik fakult nabízí řadu programů, kterými v uplynulých letech prošly stovky 
účastníků. Pracuje i Univerzita třetího věku. Nicméně nabídka oborů a poptávka z terénu se zcela nekryjí a 
i kapacitní možnosti stávajících programů by bylo možné zvýšit. Tento okruh činnosti zůstává z větší části 
prvořadým úkolem do budoucna. 

9.5. Závěry hodnocení pro další období 

Jihočeská univerzita je v současné době jedinou veřejnou vysokou školou umístěnou v celém 
rozsahu v Jihočeském kraji a tím současně v regionu česko-rakousko-bavorského pomezí. Tomu odpovídá 
i celkové směřování univerzity ve sféře pedagogické i vědecké a výzkumné. V některých vědních oblastech 
se univerzita přibližuje svými výsledky výzkumnému pojetí univerzit. Tento charakter posiluje úzká 
spolupráce JU s ústavy Akademie věd ČR jak přímo v Českých Budějovicích, tak i s ústavy mimo region. 
Ve sféře studijní se JU opírá o pokračující zájem uchazečů o studium několikanásobně převyšující 
kapacitní možnosti školy. Nicméně i zde se projevuje skutečnost, že JU není schopna naplnit požadavky 
zájemců o studium v některých oborech, které na JU neexistují, přestože je o ně obecně či právě v regionu 
velký zájem a nenaplněná potřeba studijních možností. To se týká i oblasti rekvalifikace a celoživotního 
vzdělávání. Mimořádný kvantitativní rozvoj, který teprve bude kulminovat, zaznamenávají obory 
zdravotnické v důsledku harmonizace s normami a požadavky Evropské unie.  

 
K posílení výzkumného charakteru JU ve vědních oborech základního výzkumu  je žádoucí 

zvýšit počet absolventů a absolventek doktorských studijních programů a více otevřít vysokou školu 
posluchačům ze zahraničí, kteří projevují zájem především o studium vybraných modulů svých 
specializací. Výzkumný charakter uvedených vědních oborů posiluje jejich úzká spolupráce s biologicky 
zaměřenými ústavy Akademie věd České republiky, které jsou dislokovány právě v Českých Budějovicích,            
i se společenskovědními ústavy Akademie věd České republiky, jež mají svá sídla v Praze. Moderní 
univerzita však musí pružně odpovídat na požadavky a podněty, které přináší společenská praxe, jež se 
dotýká především široce pojatého regionu. Tuto výzvu si Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
dobře uvědomuje, jak dokládá další rozvoj spíše prakticky zaměřeného výzkumu a studia učitelských a 
ošetřovatelských oborů či sociální práce. Praktickým potřebám široce pojatého regionu ovšem vychází 
vstříc také rozvoj ekonomického a zemědělského bádání, které se výrazněji profiluje v přeshraničním 
prostoru.  

 
V oblasti vědy, výzkumu a jiných tvůrčích činností bude univerzita přednostně podporovat 

vědecké kolektivy, které byly mimořádně úspěšné při získávání výzkumných záměrů - zvláště v oborech  
biologických, fyzikálních, zemědělských, historických a dalších společenskovědních disciplin. Jiné vědní 
obory budou muset získávat finanční prostředky na rozvoj vědy a výzkumu především prostřednictvím 
účelového financování grantů, což jistě po čase přispěje ke zkvalitnění vědeckých kolektivů a k profilaci 
vědecké práce ve srovnávacím mezinárodním rámci. Zvláště potřeby široce pojatého regionu ovšem 
vyžadují, aby se na univerzitě pěstovala tvůrčí činnost také v praktičtěji definovaných oborech s následným 
dopadem do podnikatelské, vzdělavatelské, zdravotnické či kulturní a duchovní sféry.  

 
V období 2006 - 2010 stojí před JU několik zásadních úkolů, jejichž zvládnutí je podstatné pro 

správné plnění poslání univerzity ve sféře terciárního vzdělávání.  
 
Prvým je optimalizace uspořádání výkonných součástí a komponent univerzity a uskutečňované 

vzdělávací činnosti (kateder, studijních programů a oborů) do smysluplných struktur srozumitelných 
občanské i podnikatelské veřejnosti. Podstatou této snahy je, aby studium daných studijních programů 
akreditovaných na JU probíhalo na fakultách, kterým organicky přísluší, a nebylo „ukryto“ do fakult 
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s jinou oborovou náplní. Prvým krokem k naplnění tohoto požadavku je zřízení Filozofické fakulty JU 
od 1. ledna 2006. Úkolem na nejméně další dva až tři roky pak bude dobudování vnitřní struktury této 
fakulty včetně jejího prostorového a materiálního zajištění. Filozofická fakulta JU by pak měla 
v odpovídajících oborech a předmětových kombinacích převzít i přípravu středoškolských učitelů 
společenskovědních předmětů.  

 
Další skupinou studijních programů dosud ne zcela organicky situovanou jsou ekonomicky 

orientované obory uskutečňované na Zemědělské fakultě JU. Po úspěšném rozšíření jejich počtu           
o program doktorského typu by mělo následovat zřízení jim odpovídající součásti - ekonomické fakulty - 
v horizontu roku 2007. Již započatá koncentrace studijních oborů z detašovaného pracoviště do sídla 
školy by měla vyústit i v řešení umístění ekonomicky orientovaných studijních programů do vhodného 
objektu. 

 
JU bude v nejbližším nadcházejícím období muset řešit i způsob zajištění, míru koncentrace a 

hospodárnost výuky některých přírodovědných oborů z oblasti neživé přírody včetně výuky pro obory 
přípravy středoškolských učitelů a nalézt pro ně odpovídající začlenění ve struktuře univerzity - k tomu 
v současnosti probíhají diskuse o možném zřízení přírodovědecké fakulty. 

 
Druhý velký okruh úkolů se týká dovršení již započatého a po řadu let probíhajícího naplňování 

boloňské deklarace, totiž procesu strukturalizace studijních programů. JU má fakulty, kde již existují pouze 
navazující magisterské programy. Nicméně stále ještě studuje více studentů JU v dobíhajících „dlouhých“ 
pětiletých magisterských programech v jejich vyšších ročnících vedle nově otevíraných navazujících 
magisterských programů. Na Pedagogické fakultě JU je podoba nově strukturovaných učitelských 
programů teprve předmětem zpracování do konečného stavu a přípravy k předložení nových variant 
studijních programů k akreditaci. Dovršení tohoto náročného procesu i v učitelských studijních 
programech je zásadním úkolem JU a nezbytnou podmínkou ke zkvalitnění přípravy učitelů. 

 
Slabou stránkou některých součástí JU je kvalifikační struktura vysokoškolských učitelů. Podíl 

profesorů a docentů není dostatečný a zejména jejich věkové složení signalizuje naléhavou potřebu 
doplnění mladšími docenty a profesory. Navíc v řadě oborů to znamená  příslušná kvalifikační řízení na 
jiných vysokých školách oprávněných v takových oborech provádět habilitační a profesorská jmenovací 
řízení. Doplnění a rozšíření počtu docentů a profesorů je přitom nezbytné pro realizaci studijních 
programů s požadovaným podílem těchto kvalifikovaných učitelů.  

 
Souběžně se záměrem doplnění a rozšíření počtu plně kvalifikovaných učitelů (docentů a 

profesorů) je dalším podstatným cílem v oblasti kvality lidských zdrojů dosažení plné kvalifikace                      
i v kategorii nejmladších pedagogických pracovníků, totiž dosažení kvalifikačního stupně Ph.D. (nebo jeho 
ekvivalentu) u všech samostatně působících učitelů. V řadě případů je řešením pouze doplňující studium 
akademických pracovníků JU na jiné vysoké škole. Jindy ale bude třeba hledat nové zaměstnance 
s odpovídající kvalifikací. 

 
Další slabou stránkou na některých součástech JU je kvalita vlastní tvůrčí činnosti akademických 

pracovníků JU. V předchozích několika letech se podařilo naplnit záměr pro minulá léta spočívající 
v zavedení systému pravidelného každoročního vyhodnocování produkce jednotlivých útvarů (kateder) 
s jmenovitým přehledem o výsledcích jednotlivých pracovníků. Tento systém je užitečným východiskem 
k vnitřnímu hodnocení osob i útvarů a práce jejich vedoucích, ale sám o sobě je jen pomůckou k naplnění 
vlastního cíle, jímž i dále zůstává soustavné úsilí o zkvalitnění tvůrčí činnosti akademických pracovníků a 
její reálné vyústění do kvalitních publikačních a jiných odpovídajících produktů tvůrčí činnosti. Touto 
cestou lze  soustavně zkvalitňovat učitelské schopnosti akademických pracovníků. Souběžně s tím je třeba 
dále rozšiřovat zapojení studentů do výzkumné a ostatní tvůrčí činnosti akademických pracovníků 
univerzity. 

 
Zapojení JU do fungujících evropských struktur se děje jak ve sféře výzkumné a tvůrčí činnosti, 

tak ve sféře studijní. JU má akreditovánu řadu studijních programů k jejich uskutečňování v cizím jazyce 
(obvykle v angličtině, někdy v němčině), avšak počet studentů ze zahraničí studujících v těchto 
programech  je stále mizivý a jde převážně o studenty v rámci mezivládních dohod. Nicméně tyto 
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programy a pro ně připravená výuka předmětů v cizí řeči umožňuje alespoň jednosemestrální pobyty 
zahraničních studentů v rámci evropských výměnných programů. Ke zkvalitnění této nabídky ze strany JU 
bude nutné ve větším rozsahu sestavovat vhodné moduly předmětů. Dalším zásadním úkolem a 
požadavkem zůstává zvyšování jazykové kvalifikace akademických pracovníků. 
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10. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 

Zahraniční spolupráce Jihočeské univerzity je založená a uskutečňovaná především na základě 
smluv uzavřených se zahraničními institucemi (celouniverzitní smlouvy), na základě individuálních 
kontaktů pedagogů a vědeckých pracovníků (smlouvy uzavřené jednotlivými součástmi JU), a zejména pak 
v rámci mezinárodních projektů a programů.  

  
V roce 2005 se Jihočeská univerzita účastnila programu Socrates Erasmus  již sedmým rokem. 

Spolupráce probíhá zejména v oblasti mobilit studentů a pedagogů. Projekty v rámci programu závisí na 
aktivitě a schopnostech akademických pracovníků jednotlivých fakult a ústavů JU, kteří iniciují uzavření 
bilaterálních smluv a ve spolupráci s koordinátory programu vyhledávají partnery pro možnou spolupráci. 
Dokument „Erasmus University Charter“, opravňuje univerzitu k participaci v aktivitách programu 
Socrates Erasmus v období do konce akademického roku 2006/2007. 

10.1. Přímá mezinárodní spolupráce vysokých škol  

Tab. 10.1.1. - Přehled zahraničních smluvních partnerů k  31. 12. 2005 - smlouvy celouniverzitní   

 Partnerská organizace Město Stát 
Datum 
podpisu 

Platnost 

1. Universität Passau Passau SRN 2.2.1998 5 let, automaticky 
se prodlužuje 

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 časově neomezena 

5. University of Arizona Tucson USA 23.5.1993 prodlužuje se 
automaticky 

6. University of Newcastle Newcastle Austrálie - neuvedena 

7. Agricultural-technical University, 
Minsk   Minsk Bělorusko 6.10.1998 neuvedena 

8. Akademia Rolnicza we  
Wroclawiu Wroclaw Polsko 9.11.1998 2000, prodlužuje 

se automaticky 

9. Johannes Kepler Universität Linz Linz Rakousko 23.11.1999 5 let, automaticky 
se prodlužuje 

10. Slovenská pol’nohospodárska 
univerzita v Nitre Nitra Slovensko 16.12.1999 

3 roky, automaticky 
se prodlužuje o 1 

rok 
11. Adam Mickiewicz University Poznaň Polsko 18.2.2000 časově neomezena 

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

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

14. Gomelská státní univerzita 
Franciska Skoriny Gomel Bělorusko 2002 

(neuved.) 
3 roky, prodlužuje 

se automaticky 
15. Centre Hospitalier de Saint-Ave Saint-Ave Francie 14.11.2002 5 let 
16. University of Namibia Windhoek Namibie 30.9.2002 5 let 
17. Hanzenhogeschool Groningen Groningen Nizozemí 14.3.2003 5 let 
18. Napier University Edinburgh Edinburgh UK 24.3.2003 5 let 
19. Université Laval Québec Kanada 10.2.2003 5 let 
20. Georgia Southern University  Statesboro USA 30.1.2003 neuvedena 

21. Moskevská zemědělská akademie K. 
A. Timirjazeva Moskva Ruská 

federace 17.5.2003 5 let 

22. Kreisseniorenhaus LPPH - 
Ulrichstheim Hainburg Rakousko 14.3.2003 5 let 

23. Krankenhaus Vilshofen Vilshofen SRN 13.6.2003 5 let 
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 Partnerská organizace Město Stát 
Datum 
podpisu 

Platnost 

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

28. Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre Nitra Slovensko 22.4.2004 2004-2008 

29. Psichijatrijska bolnica Rab Rab Chorvatsko 4.8.2004 5 let 

30. Belgorod State Agricultural 
Academy Belgorod Ruská 

federace 1.12.2004 5 let 

31. Belgorod State Agricultural 
Academy Belgorod Ruská 

federace 1.12.2004 5 let 

32. Žilinská univerzita Žilina Slovensko 3.3.2005 5 let 

33. VKGU S. Amanžolova Usť 
Kamenogorsk Kazachstán 16.2.2006 3 roky 

34. Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana Iquitos Peru 12.4.2005 3 roky 

35. Bat Conservation International, Inc. Austin USA 12.4.2005 neuvedena 
36. Universität Passau Passau SNR 13.4.2005 5 let 

37. Johannes Kepler Universität Linz Linz Rakousko 13.6.2005 5 let, automaticky se 
prodlužuje o 1 rok 

38. Michel de Montaigne Bordeaux Bordeaux Francie 3.6.2005 5 let 
39. Kochi University Kochi Japonsko 23.6.2004 5 let 
40. The University of New Brunswick Fredericton Kanada 15.9.2005 5 let 
41. The University of Arizona Tucson USA 30.11.2005 5 let 
42. Technische Universität Chemnitz Chemnitz SRN 7.2.2006 1.1.2006-31.12.2009 

43. 

Universita Degli Studi Della 
Basilicata 
Imperiál College London 
University Of Newcastle Upon 
Tyne 
Universität Bayreuth 
Université F. Rabelais de Tours 
Universite se Nice Sophia Antipolis 
University of Georgia 
Rothamsted Research 
Institute of Entomology, Academy 
of Science 

Potenza 
 

London 
Newcastle 

 
Bayreuth 

Tours 
Nice 

Athens, Georgia 
Harpenden 
České 

Budějovice 

Itálie 
 

UK 
UK 

 
Germany 
France 
France 
USA 
UK 
ČR 

30.3.2005 

Akademický rok 
2007-2008 

prodlužuje se každé 
3 roky na základě 

společného 
písemného souhlasu 
všech zúčastněných 

institucí 

 
 

Tab. 10.1.2. - Přehled zahraničních smluvních partnerů k 31. 12. 2005 - smlouvy uzavřené 
jednotlivými součástmi JU  

Fakulta Partnerská organizace Město Stát 
Datum 
podpisu 

Platnost 

University of Glasgow  Glasgow UK 17.12.1997 neuvedena 
La Fondation Universitaire 
Luxemborgeoise Luxemburg Lucembursko 4.12.1997 do zrušení 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 

 
 
TF JU 

Universität Passau, Katholisch-
Theologische Fakultät Passau SRN 2.2.1998 

5 let, 
automaticky  
se prodlužuje 

 Adam Mickiewicz University Poznaň Polsko 18.2.2000 časově 
neomezena 
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Fakulta Partnerská organizace Město Stát 
Datum 
podpisu 

Platnost 

 
 
 
 
TF JU 

Katholisch-Theologische 
Privatuniversität Linz (dříve 
název: Katholisch-Theologische 
Hochschule Linz/Theologische 
Fakultät  

Linz Rakousko 19.12.1994 

5 let, 
automaticky  
se prodlužuje 
vždy o 1 rok 

 
Gréckokatolícka bohoslovecka 
fakulta Prešovskej univerzity 
v Prešove 

Prešov Slovensko 14.2.2003 neuvedena 

 Trnavská univerzita v Trnavě Trnava Slovensko 1.7.2003 na dobu 
neurčitou 

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 prodlužuje 
vždy o 1 rok 

Akademia Rolnicza we Wroclawiu Wroclaw Polsko 1.10.1998 

1998-2000, 
automaticky  
se prodlužuje 

vždy o rok 
Agronomická fakulta, Slovenská 
pol’nohospodárska univerzita 
v Nitre 

Nitra Slovensko 18.1.2000 
3 roky, 

automaticky  
se prodlužuje

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

Krakow Polsko 8.2.2001 

2001, 
automaticky  
se prodlužuje 

vždy o rok 
Fakulta ekonomiky a 
manažmentu, Slovenská 
poľnohospodárská univerzita v 
Nitre 

Nitra Slovensko 16.5.2002 
do roku 2007, 
automaticky  
se prodlužuje

University of Veszprém, 
Georgikon Faculty of Agriculture Keszthely Maďarsko 12.11.2002 4 roky 

Fakulta zemědělských a 
ekologických věd, Fakulta 
ekonomických a sociálních věd 
Szent István Univerzity 

Gödöllö Maďarsko 28.6.2002 5 let 

Agricultural University – Plovdiv Plovdiv Bulharsko 15.10.2004 3 roky 
The Biotechnical Faculty of the 
University of Ljubjana Ljubljana Slovinsko 15.10.2003 5 let 

ZF JU  

Francouzské velvyslanectví 
v České republice a Savojská 
universita 

Chambéry Francie 7.1.1999 
5 let, 

automaticky 
obnovitelná 

 
 

Fakulta ošetrovatel’stva a sociálnej 
práce Trnavskej univerzity  Trnava Slovensko 16.4.1999 do zrušení 

 Hochschule Magdeburg-Stendal 
(FH) 

Standort 
Stendal SRN 21.2.2002 do zrušení 

 
 
 

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

Cardiff UK 2.12.2002 5 let 

ZSF JU 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 Maďarsko 21.10.2003 5 let 

 Clemson University Clemson USA 18.12.2003 neuvedena 
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Fakulta Partnerská organizace Město Stát 
Datum 
podpisu 

Platnost 

 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 
ZSF JU Mezinárodní ekologická univerzita 

A.D. Sacharova, Běloruská 
republika 

Minsk Běloruská 
republika 7.12.2004 5 let 

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

 
GOU DPO Lékařská akademie 
postgraduálního vzdělávání MZ 
RF v Sankt Peterburgu 

Sankt 
Peterburg 

Ruská  
federace 31.7.2004  5 let 

Institute of Freschwater Ecology 
and Inland Fisheries Berlín SRN 

30.9.1997 
(prodl. 

 3.9.2001) 
2001-2005 

VNIRO Moskva Rusko 4.3.2004 31.12.2006 
Bundesamt für Wasserwirtschaft, 
Ökologische Station Waldviertel 

Schrems 
 Rakousko 24.6.2005 31.12.2007 

Key laboratory of Freshwater Fish 
Germplasm Resources and 
Biolotechnology, Ministry of 
Agriculture 

Jingzhou  
 

China 
 21.11.2005 31.12.2008 

Institute of Ichthyobiology and 
Aquaculture Polish Academy of 
Sciences 

Golysz Polsko 12/1995 neuvedena 

Vědecko-výzkumné centrum 
ochrany ekologie Ruské akademie 
věd 

Sankt 
Peterburg Rusko 5.4.2004 2008 

Ministry of Agriculture and 
Fisheries, Legta La Canourgue Site 
Aquacole  

La Canourgue Francie 12.3.2004  31.12.2006 

Laboratory of animal science, 
University of Henri Poincaré Nancy Francie 24.3.2004 31.12.2006 

VÚRH JU 

Dapartment of zootechnical 
science, Agricultural faculty,  
Universita degli Studi di Torino 

Turín Itálie 17.3.2005 31.12.2007 

Mid Sweden University Sundsvall Švédsko 16.9.2004 3 roky 
IMC University of Applied 
Sciences Krems Rakousko 22.9.2004 3 roky Společné 

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 ani nadále nezaměřují na uzavírání dlouhodobých 

rámcových smluv o spolupráci, ale preferují jednoznačně jednotlivé projekty, které vycházejí z konkrétní 
aktuální odborné problematiky.  
 

Z nejvýznamnějších styků Biologické fakulty JU je možno jmenovat: 
• Východokazachstánská státní univerzita S. Amanžolova, Usť Kamenogorsk, Kazachstán  

(výměna studentů, prof. A.S. Achmetov) 
• Fondation Universitaire Luxembourgeoise, Arlon, Belgie (spolupráce při studiu vegetačních 

způsobů čištění vody, vzájemné návštěvy a společná měření, příprava spol. projektu)  
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• 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 

savců)  
• 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 mšic, 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 stáže francouzských studentů 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)  
• 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 (výměnné pobyty pracovníků a 

spolupráce v rámci projektu EC - MOLAR, oblast: toky uhlíku v jezerech a nádržích, 
mikrobiální smyčka v horských jezerech a nádržích)  

• 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 (využití hmyzích neurohormonů                 
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 gradientů biologických 

parametrů na vodárenských nádržích)  
• 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 (účast na projektech, pravidelné 

cykly přednášek pro doktoranty, společné publikace, příprava společně organizovaného 
workshopu)  

• Department of Environmental Chemistry, Farmaceutical University Copenhagen (společné 
publikace)  

• University of Georgia, Athens, USA (společné publikace)  
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• Brandenburgische Technische Universität Cottbus (příprava účasti na studijním programu a 
společné publikace)  

• University of Barcelona, Spain (příprava projektu EU a společné publikace)  
• Jinan University v Guanzhou, China (příprava společného projektu a společné publikace)  
• Limnologische Bureau Hohn, BRD 
• Dublin City University, United Kingdom  
• Institut für Festkorper- und Werkstofforschung Dresden (diagnostika PA CVD procesů)  
• Dept. Plant & Animal Sci., Univ. Sheffield, U.K. (Dr. Steve Rolfe, studium mechanizmů 

rezistence rostlin vůči patogenům)  
• Institut für molekulare Biotechnologie, Jena, BRD (vývoj hybridizačních metod 

aplikovatelných na DNA mikročipech)  
• Abt. Allgemeine Zoologie, FB 9 - Biologie, Universität - GH Essen, Germany (biologie 

subterestrických savců)  
• spolupráce na společném projektu CLUE - Changing Land Usage Enhancement of 

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

(společný výzkum vlivu patogenů 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 (společný výzkum modelování klonálních 
rostlin)  

• Department of Botany, Stockholm University, Stockholm (společný výzkum modelování 
populační dynamiky Trientalis europaea)  

• 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 - edukační 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 
lesů temperátní zóny a boreálních lesů)  

• Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi Research Station, Rovaniemi and Vantaa 
Research Centre, Vantaa, Finland (Dr. Timo PENTTILA, studium dlouhodobé dynamiky 
boreálních lesů 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) 

 
Zahraniční kontakty Historického ústavu JU: 
• Universität Wien, Rakousko (prof. Karl Vocelka, prof. Thomas Winkelbauer, organizace 

vědeckých setkání, dějiny habsburské monarchie) 
• Universität Innsbruck, Rakousko (prof. Peter Fidler, dějiny habsburské monarchie) 
• Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Wien, Rakousko (prof. Karl Vocelka, dějiny 

habsburské monarchie) 
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• Historische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (prof. Grete 
Walter-Klingenstein, dějiny habsburské monarchie, císařský dvůr, pořádání vědeckých 
setkání) 

• Collegium Carolinum München, Německo  
• Universität Konstanz, Německo (dr. Mark Hengerer, účast na vědeckých konferencích, 

integrace šlechty k císařskému dvoru) 
• Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig, 

Německo (prof. Winfried Eberhard, srovnávací aspekty raně novověkých středoevropských 
dějin) 

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

Německo (prof. Peter Johanek, srovnávací dějiny měst) 
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 

Německo (prof. Eckart Schremmer, vědecké stáže, historická demografie) 
• Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel, Německo (vědecké stáže) 
• Eberhard Karls Universität Tübingen (prof. Anton Schindling, výzkum raného novověku) 
• Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas und seiner 

Kulturen (prof. Thomas Wünsch, srovnávací výzkum střední Evropy v raném novověku) 
• Institut für Europäische Geschichte (prof. Heinz Duchhardt) 
• Hungarian Academy of Science, Budapest, Maďarsko (dr. Géza Pálffy, pořádání vědeckých 

setkání, integrace šlechty k císařskému 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 

přístupy k sociálním a náboženským dějinám raného novověku) 
• Université Paul Valéry Montpellier, Francie (vědecké stáže, česko-francouzské vztahy, gender 

history)  
• Sorbonne IV. Paris, Francie (vědecké stáže, česko-francouzské vztahy, gender history) 
• Universitá degli Studi della Tuscia di Viterbo, Itálie (prof. Gaetano Platania, historické 

kontexty české 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 

dějiny raného novověku) 
• Tallinna Pedagoogikaülikool, Linnakultuuri õppetooli juhataja, Tallinn, Estonsko (prof. 

Raimo Pullat, každodenní dějiny měst) 

10.2. Zapojení JU do mezinárodních programů  

Tab. 10.2.1. - Zapojení JU do mezinárodních programů  
Fakulta 
/ústav 

Název programu Zaměření 

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

Projekt zaměřený na změny v životních strategiích 
v důsledku změn využívání krajiny v Evropě 

EUROLAN - QLRT-2001-02346 
Projekt zaměřený na srovn. příčin marginalizace oblastí v 8 
evropských zemích, především ve vztahu k přírodním 
podmínkám a zemědělství 

TLINKS - EVK2-2001-00123 
Trophic linkages between above- and below-ground 
organisms as a key to successful restoration of biodiversity 
on ex-arable land across Europe 

SIGMEA - SSPE-CT-2004-501986 Sustainable Introduction of GMO´s into European 
Agriculture 

BF JU 

Socrates Erasmus Mobilita studentů a učitelů 
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Fakulta 
/ústav 

Název programu Zaměření 

Socrates  Erasmus Mobilita studentů a učitelů 
Aktion Mobilita 
CEEPUS Mobilita 

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

Sokrates Grundtvig 2 Grundig Aktive Parents Education (GRAPE) 

PF JU 

Transformační a rozvojové 
programy MŠMT Mobilita studentů  

Socrates Erasmus Mobilita studentů a učitelů 

Prevence násilí a metoda filosofie 
pro děti 

Seminář Nové Hrady, 12.-17. května 2005, spolupráce 
s Prof. Dr. Michelem Sassevillem, Université Laval, Québec, 
Kanada 

Socrates Erasmus - Intensive 
Programme 

Der Beitrag der religiösen Erziehung zur europäischen 
Identität (05.1; main coordinator: Univeristät Wien) TF JU 

Socrates Erasmus - Intensive 
Programme 

Concept of God in Europe´s Global Religious Dialogue“, 
intensive programme Translating God(s): Thinking the 
divine in Interreligious Encounter  
(Paris, 5.-16. září 2005) 

CEEPUS Mobilita studentů a učitelů 
Socrates Erasmus Mobilita studentů a učitelů 
Transformační a rozvojové 
programy MŠMT Mobilita studentů 

COST 
Biologické, sociální a ekonomické hodnocení nástrojů 
managementu redukujících predaci kormorána v České 
republice 

Aktion Studentská vědecká exkurze : Alternativní energetické zdroje 
jako předpoklad trvalé udržitelnosti sídelních útvarů  

KONTAKT Transformation des Organischen Bodenstoffes 
COST Podmínky tvorby biogenních aminů v potravinách 

Interreg Ověřování vhodných odrůd obilnin (ozimá pšenice, jarní 
ječmen pro ekologické zemědělství ČR 2005 -2007) 

ZF JU 

Interreg Česko-rakouská spolupráce při přípravě sympozia                    
o Evropské konvenci o krajině 

Leonardo da Vinci Pilotní projekt: Integrace imigrantů a uprchlíků 
Leonardo da Vinci 3 měsíční stáže studentů ZSF JU ve Francii a SRN 

Leonardo da Vinci 3 měsíční stáže studentů ZSF JU v Belgii, Francii, Finsku, 
Rakosku a SRN 

Sokrates Erasmus Mobilita studentů a učitelů 
Socrates Erasmus - Intensive 
Programme European Quality Standards in Healthcare and Nursing 

Socrates Erasmus - Intensive 
Programme Intensive Week 

Rozvojové programy MŠMT Mobilita studentů 
Phare CBC Česká republika - 
Rakousko 

Sport pro dialýzované a transplantované pacienty z České 
republiky a příhraničních regionů Rakouska 

ZSF JU 

Phare CBC Česká republika - 
Rakousko Žít aktivně a s přáteli na druhé straně hranice 

6th Framework Programme - 
CRAFT Intenzivní a udržitelný chov lína obecného   

Barrande Nalezení vhodného schématu selekce růstu u kapra 
obecného 

Kontakt Srovnávací biologická studie geonomově manipulovaných a 
šlechtěných populací lína obecného v Číně a České republice 

Kontakt Krátkodobé uchovávání a zmrazování embryí ryb 
6th Framework Programme - 
CRAFT 

Zabezpečení produkce násady okouna říčního zlepšením 
technologie jeho reprodukce a raného odchovu 

 
 
 
 
VÚRH JU 
 
 
 
 6th Framework Programme - CSN 

- INTRAN 
Vytváření podpůrné sítě pro přenos inovačních technologií 
v evropské akvakultuře.  
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Fakulta 
/ústav 

Název programu Zaměření 

Socrates Erasmus Mobilita studentů a učitelů 
HÚ JU Interreg IIIA „Online-kurzy pro přeshraniční výuku dějepisu“ v oblasti 

Euroregionu Bavorský les - Šumava - Dolní Inn) 

Interreg IIIA Projekty zaměřené na bioprospekci, biotechnologii a přenos 
technologií z akademické sféry do praxe ÚFB JU 

EUROSCITLSCOUT Projekt letní školy a práce se středoškolskou mládeží 
 
 

Tab. 10.2.2. - Zapojení JU v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání - programy EU 
pro vzdělávání a přípravu na povolání 

Socrates 
Program 

Socrates 
Erasmus Comenius Grundtvig Lingua Minerva 

Leonardo

Počet projektů 1 1 2 - - 3 
Počet vyslaných studentů 133 - - - - 11 
Počet přijatých studentů 10 - - - - -  
Počet vyslaných ak. prac. 58 - 3 - - 4 
Počet přijatých ak. prac. 21 - - - - - 
Dotace MŠMT (v tis. Kč) 6 603*      

* Z této přidělené částky bylo v roce 2005 celkově čerpáno 6 556 116,21 Kč. 
 
 

Tab. 10.2.3. - Zapojení JU v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání - ostatní programy 
Program Ceepus Aktion Ostatní* 
Počet projektů 3 6 4 
Počet vyslaných studentů 6 4 47 
Počet přijatých studentů 5 32 2 
Počet vyslaných akademických pracovníků 3 2 - 
Počet přijatých akademických pracovníků 2 2 - 
Dotace MŠMT (v tis. Kč) 255 222 1 402 

* Ve sloupci Ostatní jsou uvedeny všechny programy VŠ, které není možno zařadit jinak. 
 
 

Tab. 10.2.4. - Zapojení JU v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání - další studijní 
pobyty v zahraničí 

Přímá meziuniverzitní spolupráce/z toho 
Rozvojové programy 

Program 
Vládní 

stipendia v Evropě/z toho 
Rozvoj. progr. 

mimo Evropu/z toho 
Rozvoj. progr. 

Počet vyslaných studentů 3 15/7 13/13 
Počet přijatých studentů 2 1/0 2/2 
Počet vyslaných akademických pracovníků 2 6/0 45/0 
Počet přijatých akademických pracovníků 1 36/0 3/0 

10.3. Zahraniční mobilita studentů a akademických pracovníků 

V rámci programu Socrates Erasmus bylo v akademickém roce 2004/2005 realizováno 133 
zahraničních studijních pobytů studentů JU o celkové délce 598,5 studentoměsíců a 58 výjezdů pedagogů 
o celkové délce 100 týdnů. Počet studijních pobytů se oproti akademickému roku 2003/04 zvýšil o 26,6 % 
(105 studijních pobytů v akademickém roce 2003/2004), počet studentoměsíců se snížil o 12,5 % (684 
v akademickém roce 2003/2004).  
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Graf 10.3.1. - Výjezdy studentů v rámci programu Socrates Erasmus v akademickém roce 2004/05 

 
 
 

Graf 10.3.2. - Podíl součástí JU na celkovém počtu studentoměsíců realizovaných v rámci 
programu Socrates Erasmus v akademickém roce 2004/05 
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Graf 10.3.3. - Podíl součástí JU na celkovém počtu vyslaných studentů v rámci programu Socrates 
Erasmus v akademickém roce 2004/05 

 
 
Tab. 10.3.1. - Přehled bilaterálních dohod Socrates Erasmus uzavřených k 15. 3. 2005 
pro akademický rok 2005/06  
Fakulta/
ústav JU 

Přijímající 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 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN NL NIJMEGE01 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL CH  NEUCHAT01 
UNIVERSITY OF RENNES F  RENNES01 
RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN D  BONN01 
AARHUS UNIVERISTET DK ARHUS01 
UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI PERUGIA I PERUGIA01 
UNIVERSITY OF GRONINGEN NL GRONING01 

BF JU 

UNIVERSITÄT WIEN A WIEN01 
 UNIVERSITÄT REGENSBURG D  REGENSB01 
 L´UNIVERSITE RENE DESCARTES - PARIS V F  PARIS005 
PF JU L´UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT B  MONS03 
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG D BRAUNSC01 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA E SANTAND01 

BF JU
11%
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Fakulta/
ústav JU 

Přijímající instituce Erasmus kód  

 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 
 PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVĚ SK PRESOV01 
 L´UNIVERSITE PARIS IIX VAL-DE MARNE F  PARIS012 
 L ´UNIVERSITE PARISIII LA SORBONNE NOUVELLE F  PARIS003 
PF JU TECHNISCHE UNVERSITÄT DRESDEN D  DRESDEN02 
 UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ F BESANCO01 
 UNIVERSITA DI ROMA „LA SAPIENZA“ I ROMA01 
 UNIVERSIDAD DE VIGO E VIGO01 
 UNIVERSITY OF GRANADA E GRANADA01 
 UNIVERSITÄT SALZBURG A SALZUR01 

 EUGENIUS PIASECKY UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL 
EDUCATION PL POZNAN08 

 AKADEMIA PRDAGOGICZNA W KRAKOWIE PL KRAKOW05 
 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVĚ SK BRATISL02 
 PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVĚ SK PRESOV01 
 UNIVERSITE DE BOURGOGNE F  DIJON01 

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 
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE SK TRNAVA01 
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 
UNIVERSITÄT PASSAU D PASSAU01 
UNIVERSITE DE SAVOIE F  CHAMBER01 
JOHANNES KEPLER UNIVERISTÄT LINZ A LINZ01 
JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ A LINZ01 
UNIVERSITÄT KONSTANZ D  KONSTAN01 
FACHHOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN D  FREISIN01 
AGRAREN UNIVERSITEIT – PLOVDIV BG PLOVDIV01 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN D MUNCHEN02 
SZENT ISTVÁN UNIVERSITY HU GODOLLO01 
SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE SK NITRA 02 

ZF JU 

UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN A  WIEN03 
 FACHHOCHSCHULE LANDSHUT D  LANDSHU01 
 HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN NL GRONING03 
ZSF JU JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ A  LINZ01 
 UNIVERSITÉ DA LA MÉDITERRANÉE AIX-MARSEILLE II F MARSEIL02 
 KAROLINSKA INSTITUTET S STOCKHO03 
 HOCHSCHULE MAGDEBURG-STENDAL D  MAGDEBU04 
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Fakulta/
ústav JU 

Přijímající instituce Erasmus kód  

 KEMI-TORNIC POLYTECHNIC SF KEMI05 
 HOGESCHOOL HAARLEM NL HAARLEM01 
 UNIVERSITY OF GRONINGEN NL GRONING01 
ZSF JU UNIVERSTITY OF WALES COLLEGE OF MEDICINE UK CARDIFF02 
 UNIVERSITY OF LJUBLJANA SI LJUBLJA01 
 FACHHOCHSCHULE JENA D JENA02 
 HOCHSCHULE BREMEN (UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES) D  BREMEN04 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA I  VITERBO01 
UNIVERSITÄT WIEN A WIEN01 
UNIVERSITÄT PASSAU D PASSAU01 HÚ JU 

LEOPOLD-FRANZENSUNIVERSITÄT INNSBRUCK A INNSBRU01 
UNIVERSITÉ DE GENEVE01 CH GENEVE01 ÚFB JU JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ A  LINZ01 

 
  
Do žádosti o poskytnutí finančních prostředků Evropské unie určených pro decentralizované 

aktivity programu Socrates Erasmus pro akademický rok 2005/2006 (podávané v březnu 2005) bylo 
k stanovenému termínu zařazeno 93 bilaterálních smluv. Na jejich základě JU žádala o finanční prostředky 
Evropské unie na realizaci mobilit studentů v rozsahu 199 výjezdů studentů v celkové délce 1083,5 
studentoměsíců a o prostředky na realizaci mobilit pedagogů v rozsahu 97 výjezdů v celkové délce 174 
týdnů. V oblasti přijíždějících zahraničních studentů a pedagogů a plnění obsahu bilaterálních dohod 
uzavřených v rámci programu Socrates Erasmus bohužel stále nedochází k výraznému zvýšení. 

 
 

Tab. 10.3.2. - Přehled ostatních zahraničních mobilit studentů a akademických pracovníků JU  
(kromě mobilit Socrates Erasmus) 

Vycestovalo Přijelo Fakulta/ 
ústav JU 

Kategorie 
Počet Dnů celkem Počet Dnů celkem 

pracovníci 131 3 112 28 196 BF JU studenti 79 1 985 11 73  
pracovníci 25 175 6 18 PF JU studenti 26 520 10 130 
pracovníci - - 1 2 TF JU studenti 2 272 - - 
pracovníci 38 202 38 108 ZSF JU studenti 45 4 830 4 112 
pracovníci 60 609 45 300 ZF JU studenti 92 4 450  55 202 
pracovníci 37 259 19 42 VÚRH JU  studenti 1 7 1 62 
pracovníci 9 75 3 9 HÚ JU studenti - - - - 
pracovníci 48 895 15 71 ÚFB JU studenti 1 26 8 85 
pracovníci 348 5 327 155 746 

JU celkem 
studenti 246 12 090 89 664 
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11. Činnost fakult a dalších součástí 

11.1. Biologická fakulta JU (BF JU) 

Adresa:   Branišovská 31, 370 05 České Budějovice 

11.1.1. Vedení BF JU 

Děkan:   prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. 
    

Proděkanka pro studium:  doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. 
 

Proděkan pro vědu a doktorské studium: prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.  
 

Proděkan pro zahraniční styky: doc. RNDr. František Sedláček, CSc. 
     

Proděkan pro rozvoj:  doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. 
    

Tajemnice:  Ing. Alena Kamišová 

11.1.2. Vědecká rada BF JU 

Interní členové: 
prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.   katedra ekologie a hydrobiologie BF JU, 

prorektor JU 
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. katedra parazitologie BF JU, děkan BF JU 
doc. RNDr. Václav Hypša, CSc.             vedoucí katedry parazitologie BF JU 
doc. RNDr. Marek Jindra, CSc.               katedra molekulární biologie a biochemie BF JU 
prof. RNDr. Jan  Lepš, CSc. katedra botaniky BF JU 
prof. RNDr. František Marec. CSc.         katedra genetiky BF JU 
prof. RNDr. Karel Prach, CSc.               vedoucí katedry botaniky BF JU 
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.          vedoucí katedry ekologie a hydrobiologie BF JU 
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.                katedra ekologie a hydrobiologie BF JU, 

proděkan BF JU 
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.                 katedra zoologie BF JU, prorektor JU 

 
Externí členové: 
RNDr. Jiří Hejnar, CSc. ÚMG AV ČR, Praha 
prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. VŠCHT, Praha 
doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. PřF UK, Praha a ÚEB AV ČR, Praha 
doc. Ing. Petr. Ráb, DrSc. ÚŽFG AV ČR,  Liběchov     
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. PřF MU, Brno         
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. PřF UK, Praha a ÚBO AV ČR, Brno 

11.1.3. Akademický senát BF JU 

Předseda: RNDr. Roman Fuchs, CSc.  
 

Místopředseda:  Mgr. Pavel Hrouzek 
 

Členové AS - akademičtí pracovníci:         RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. 
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 prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. 
  prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. 
  Ing. Milan Štech, Ph.D. 
  Mgr. Eva Uhlířová, Ph.D. 
 

Členové AS - studenti:   Mgr. Tomáš Hauer 
  Mgr. Roman Kuchta 
 Mgr. Simona Poláková 
  Pavel Říha 

11.1.4. Organizační struktura BF JU 

katedra botaniky: vedoucí prof. RNDr. Karel Prach, CSc.  
katedra ekologie a hydrobiologie: vedoucí prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. 
katedra genetiky: vedoucí doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.  
katedra fyziologie a anatomie rostlin: vedoucí doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. 
katedra fyziologie živočichů: vedoucí doc. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. 
katedra molekulární biologie a biochemie:  vedoucí doc. RNDr. Julius Lukeš, CSc. 
katedra obecné biologie: vedoucí doc. RNDr. Jan Kopecký, CSc. 
katedra parazitologie: vedoucí doc. RNDr. Václav Hypša, CSc. 
katedra zoologie: vedoucí doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. 
katedra matematiky, fyziky a chemie: vedoucí prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. 
oddělení jazyků: vedoucí Mgr. Petr Kos 

11.1.5. Koncepce rozvoje  

Biologická fakulta JU vznikla úsilím biologických pracovišť jihočeské základny Akademie věd 
a její další rozvoj je také s mateřskou Akademií věd ČR pevně svázán. I nadále bude fakulta potřebovat 
vědecké pracovníky z AV ČR coby kvalifikované učitele a školitele studentů ve všech stupních studia. 
Fakulta bude mimo jiné sloužit jako vzdělávací báze pro vyhledávání a výchovu mladých talentů pro 
biologické vědy. Rovnováhu v tomto symbiotickém vztahu bude nezbytné v následujícím období 
posunout k větší aktivitě - silnější pozici fakulty. To je obsaženo v programu rozvoje Biologické fakulty 
JU v příštích třech letech, který má za cíl vybudovat z „komplementární“ instituce plnohodnotnou/ 
“svrchovanou“ fakultu s životaschopným sborem pedagogů/badatelů. Znamená to v první řadě změnit 
přístupy v personální politice fakulty, dokázat nabídnout a vytvořit atraktivní pozice pro mladé lidi 
vracející se z dlouhodobých pobytů v zahraničí. A s klíčovými/kmenovými pedagogy, kteří představují 
vysoký standard kvality vědecké práce, uzavírat dostatečně důstojné a dlouhodobé pracovní smlouvy. Na 
konci první etapy za plnohodnotnou „svrchovanou“ fakultou by měla situace vypadat tak, že 
řídící/vedoucí pozice na fakultě (proděkani, vedoucí kateder, většina garantů studijních programů/oborů) 
budou obsazeny jednotkovými „fakultními“ úvazky. Dobré výchozí podmínky byly proto vytvořeny 
vnitrofakultním auditem pedagogických a badatelských výkonů, který umožnil ve spojení s navazujícím 
výběrovým řízením nastavit/upravit velikosti „fakultních“ úvazků podle reálných výkonů. Získání 
výzkumného záměru následně umožnilo přidělit členům záměrových týmů rovněž „záměrové“ úvazky, 
což vytvořilo fakultě potřebné prorůstové podmínky. Personálním základem rozvoje jednotlivých kateder 
budou vynikající studenti s akcentem na vědeckou invenci, pedagogické schopnosti a publikační 
produktivitu. Další dimenzí rozvojového programu Biologické fakulty JU je výrazné metodické 
zkvalitnění/modernizace badatelské a vzdělávací činnosti, které je obsaženo ve formulaci 
„molekularizace“ fakulty. Znamená to napřít úsilí k důsledné implementaci technik a přístupů molekulární 
biologie v profilových disciplínách (evoluční biologie a ekologie), které jsou na Biologické fakultě JU a 
v jihočeských biologických ústavech AV ČR rozvíjeny. A to je také moment, od kterého si lze slibovat, že 
se Biologická fakulta JU stane rovnocenným partnerem pro mateřská pracoviště Akademie věd ČR, 
resp. se k tomuto kýženému stavu výrazně přiblíží.  
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V roce 2005 vznikla nová pracoviště/laboratoře při vybraných katedrách, která svým zaměřením 
přispějí k naplnění trendu rozvoje molekulárních/moderních přístupů v původních biologických 
disciplinách. Jedná se o tato pracoviště: Laboratoř populační genetiky rostlin (KBO); Laboratoř 
molekulární ekologie (KEH); Laboratoř molekulární zoologie (KZO); Laboratoř molekulární biologie 
(KMBB); rekonstrukce katedry genetiky včetně jejího přestěhování do budovy ÚMBR AV ČR (zásadní 
personální řešení včetně nového vedoucího katedry doc. J. Břízy). Vznik těchto nových či 
transformovaných jednotek byl umožněn jednak finančními prostředky výzkumného záměru (mzdové 
prostředky pro personální rozvoj) a jednak rozvojovým projektu Biologické fakulty JU (přístrojové 
vybavení laboratoří). Ruku v ruce s rozvojem badatelské infrastruktury však jde také další posilování 
pedagogického zázemí. V tomto směru došlo díky rozvojovým projektům k výrazné obměně výpočetní 
techniky/PC a vylepšení našich počítačových učeben, jakož i k zásadní obnově vybavení mikroskopové 
učebny z prostředků FRVŠ, ty umožnily vybavit celou jednu učebnu mikroskopy firmy Olympus. 

 
Fakulta v roce 2006 výrazným způsobem přispěla k posílení domácího i mezinárodního 

povědomí organizací četných letních škol a konferencí, některé z nich ve spolupráci se zahraničními 
partnery, jiné s využitím domácích finančních zdrojů, např. rozvojové projekty. Podstatným úspěchem 
Biologické fakulty JU, ale také těsné aliance s pracovišti AV ČR, byl úspěšný audit doktorských 
studijních programů v biologických vědách, který provedla Akreditační komise. Potvrdilo se, že rozvoj 
doktorských studijních programů se dostal do progresivní fáze z období počátečních rozpaků (druhá 
polovina 90. let) a že se stává silnou stránkou Biologické fakulty JU. 

 
Také v roce 2005 se hlavní badatelská a v přeneseném významu i vzdělávací činnost Biologické 

fakulty JU soustředila na následující oblasti biologických věd sledujících organizační strukturu 
Biologické fakulty JU: botanika, ekologie a hydrobiologie, fyziologie a anatomie rostlin, fyziologie 
živočichů (bezobratlí/obratlovci), genetika/cytogenetika (rostliny, hmyz, rostlinná virologie/ 
fytopatologie), molekulární a buněčná biologie, biochemie a strukturní biologie, biomedicína/imunologie, 
parazitologie (vektorová biologie/mikrobiologie/arbovirologie), zoologie (bezobratlí, nižší/vyšší 
obratlovci, teoretická ekologie/matematické modelování. Biologická fakulta JU je tradičně velmi čilá a 
úspěšná v mezinárodních projektech, také v roce 2005 pokračovaly následující aktivity za značné 
pozornosti odborné i laické veřejnosti: Studium biodiverzity hmyzu a jeho vztahu k vegetaci tropických 
lesů na Papui Nové Guinei (prof. Vojtěch Novotný); polární výzkum sukcese v oblastech tajících ledovců: 
Antarktida - ostrov Jamese Rosse; Norsko - Svalbard (prof. Jiří Komárek a doc. Josef Ester);  
sociobiologický výzkum rypošů v Africe (Dr. Radim Šumbera) a hulmanů na Kalimantanu (Mgr. Stanislav 
Lhota). Výsledky dosažené v jednotlivých tematických oblastech jsou nejlépe vyjádřeny vybraným 
publikacemi  (bod 11.1.6.).   

11.1.6. Vědecká a výzkumná činnost 

Přehled perspektivních badatelských směrů s příklady nejvýznamnějších publikačních výstupů 
následuje po klíčových oborech. 

Botanika 

• De Bello F., Lepš J. & Sebastia M.-T. (2005): Predictive value of plant traits to grazing along a 
climatic gradient in the Mediterranean. Journal of Applied Ecology 42: 824-833. 

• Lepš J. (2005): Diversity and ecosystem function. In: van der Maarel E. [eds.]: Vegetation 
ecology. Blackwell Sci., Oxford. pp. 199-237. 

• Štech M., Drábková L. (2005): Morphometric and RAPD study of the Melampyrum 
sylvaticum group in the Sudeten, the Alps and Carpathians. Folia Geobotanica 40 (2-3): 177-
193. 

• Davis M.A., Pergl J., Truscott A.M., Kollmann J., Bakker J.P., Domenech R., Prach K., 
Prieur-Richard A.H., Veeneklaas R.M., Pyšek P., del Moral R., Hobbs R.J., Collins S.L., 
Pickett S.T.A., Reich P.B. (2005): Vegetation change: a reunifying concept in plant ecology. 
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Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 7 (1): 69-76. (výsledek mezinárodní 
konference pořádané v roce 2003 na Biologické fakultě JU, které se zúčastnili přední 
světoví odborníci) 

• Rajaniemi P., Hrouzek P., Kaštovská K., Willame R., Rantala A., Hoffmann L., Komárek J., 
Sivonen K. (2005): Phylogenetic and morphological evaluation of the genera Anabaena, 
Aphanizomenon, Trichormus and Nostoc (Nostocales, Cyanobacteria). International Journal 
of Systematics and Evolutionary Microbiology 55: 11-26 Part 1. 

• Kaštovská K., Elster J., Stibal M., Šantrůčková H. (2005): Microbial assemblages in soil 
microbial succession after glacial retreat in Svalbard (high Arctic). Microbial Ecology 50 (3): 
396-407. 

Ekologie a hydrobiologie 

• Draštík V., Kubečka J. (2005): Fish avoidance of acoustic survey boat in shallow waters. 
Fisheries Research. 72(2-3), 10. 219-228. 

• Jezbera J., Horňák K., Šimek K. (2005): Food selection by bacterivorous protists: insight from 
the analysis of the food vacuole content by means of fluorescence in situ hybridization. 
FEMS Microbiology Ecology. 52(3), 13. 351-363.  

• Kopáček J., Klementová Š., Norton S.A. (2005): Photochemical production of ionic and 
particulate aluminum and iron in lakes. Environmental Science & Technology. 39(10), 7. 
3656-3662.  

• Šantrůčková H., Bird M...I..., Elhottová D., Novák J., Picek T., Šimek M., Tykva R. (2005): 
Heterotrophic fixation of CO2 in soil. Microbial Ecology. 49(2), 8. 218-225.  

• Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J., Šimek K. (2005): Extracellular phosphatase activity of 
freshwater phytoplankton exposed to different in situ phosphorus concentrations. Marine 
and Freshwater Research. 56(4), 8. 417-424.  

• Uhlířová E., Šimek M., Šantrůčková H. (2005): Microbial transformation of organic matter in 
soils of montane grasslands under different management. Applied Soil Ecology. 28(3), 11. 
225-235.  

Fyziologie živočichů 

• Vybíral S., Barczayová L., Pešanová Z., Janský L. (2005): Pyrogenic effects of cytokines (IL-1 
β, IL-6, TNF-α)  and  their mode of action on thermoregulatory centers and functions.               
J. Therm. Biol. 30: 19-28. 

• Kodrík D. and Socha R. (2005): The effect of insecticide treatment on adipokinetic hormone 
titre in insect body. Pest Manag. Sci. 61: 1077-1082. 

• Kludkiewicz B., Kodrík D., Grzelak K., Xavier N. and Sehnal F. (2005): Structurally unique 
recombinant Kazal-type proteinase inhibitor retains activity when terminally extended and 
glycosylated. Protein Expres. Purif. 43: 94-102. 

• Kodrík D., Socha R., Syrová Z. and Zemek R. (2005): The effect of constant darkness on the 
content of adipokinetic hormone, adipokinetic response and walking activity in macropterous 
females of Pyrrhocoris apterus (L.). Physiol. Entomol. 30: 248-255. 

• Neuwirth A., Kodrík D., Birkenbeil H. and Sehnal F. (2005): Tris stimulated ecdysteroid 
secretion via Ca2+ messenger system in the prothoracic glands of Locusta migratoria. Physiol. 
Entomol. 30: 270-277. 
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Genetika 

• Fuková I., Nguyen P., Marec F. (2005): Codling moth cytogenetics: karyotype, chromosomal 
location of rDNA, and molecular differentiation of sex chromosomes. Genome 48, 1083-
1092. 

• Hraška M., Rakouský S., Kocábek T. (2005): Use of a simple semiquantitative method for 
appraisal of green fluorescent protein gene expression in transgenic tobacco plants. Biologia 
Plantarum. 49, 313-316. 

• Matoušek J., Schubert J., Ptáček J., Kozlová P., Dědič P. (2005): Complete nucleotide 
sequence and molecular probing of Potato virus S genome. Acta Virologica 49, 195-205. 

• Petrzik K., Holá M., Špak J. (2005): Complete nucleotide sequence of Radish mosaic virus 
RNA polymerase gene and phylogenetic relationships in the genus Comovirus Acta 
Virologica 49, 271-276. 

• Vítková M., Král J., Traut W., Zrzavý J., Marec F. (2005): The evolutionary origin of insect 
telomeric repeats, (TTAGG)n Chromosome Res. 13, 145-156. 

Biomedicína (Imunologie) 

• Severinova J., Salat J., Krocova Z., Reznickova J., Demova H., Horka H., Kopecky J. (2005): 
Co-inoculation of Borrelia afzelii with tick salivary gland extract influences distribution of 
immunocompetent cells in the skin and lymph nodes of mice. Folia Microbiologica 50 (5): 
457-463.  

• Salat J., Kopecky J., Janeckova B., Ditrich O. (2005): Different routes of infection with 
Encephalitozoon intestinalis affect the development of immune response in 
immunocompetent and immunodeficient mice. Acta Parasitologica 50 (2): 180-188.   

• Safarik I., Safarikova M., Weyda F., Mosiniewicz-Szablewska E., Slawska-Waniewska A.  
(2005): Ferrofluid-modified plant-based materials as adsorbents for batch separation of 
selected biologically active compounds and xenobiotics. Journal of Magnetism and Magnetic 
Materials 293 (1): 371-376 Sp. Iss. SI.  

• Safarikova M., Ptackova L., Kibrikova I., Safarik I. (2005): Biosorption of water-soluble dyes 
on magnetically modified Saccharomyces cerevisiae subsp uvarum cells. Chemosphere 59 (6): 
831-835.   

• Šobotník J., Weyda F., Hanus R. (2005): Ultrastructural study of tergal and posterior sternal 
glands in Prorhinotermes simplex (Isoptera: Rhinotermitidae). Eur. J. Entomol., 102: 81-88. 

Parazitologie (vektorová biologie) 

Články v impaktovaných časopisech:                                  
• Borovičková B., Hypša V. (2005): Ontogeny of tick hemocytes: a comparative analysis of 

Ixodes ricinus and Ornithodoros moubata. Experimental and Applied Acarology 35: 317-333. 
[IF=0.555] 

• Dyková I., Boháčová L., Fiala I., Macháčková B., Pecková H., Dvořáková H. (2005): 
Amoebae of the genera Vannella Bovee, 1965 and Platyamoeba Page, 1969 isolated from fish 
and their phylogeny inferred from SSU rRNA gene and ITS sequences. European Journal of 
Protistology 41: 219-230. [IF=1.108] 

• Dyková I., Pindová Z., Fiala I., Dvořáková H., Macháčková B. (2005): Fish-isolated strains of 
Hartmannella vermiformis Page, 1967: morphology,  phylogeny  and  molecular  diagnosis  of  
the  species in  tissue  lesions. Folia Parasitologica 52: 295-303. [IF=0.837] 

• Dyková I., Veverková-Fialová M., Fiala I., Dvořáková H. (2005): Protacanthamoeba bohemica n. 
sp., isolated from the liver of tench, Tinca tinca (Linnaeus, 1758). Acta Protozoologica 44: 369-
376. [IF=0.986] 
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• Frantová D., Bruňanská M., Fagerholm H.-P., Kihlström M. (2005): Ultrastructure of the 
body wall of female Philometra obturans (Nematoda: Dracunculoidea). Parasitology Research 
95: 327-332. [IF=1.060] 

• Grubhoffer L., Golovchenko M., Vancová M., Zacharovová-Slavíčková K. Rudenko N., 
Oliver J.H. Jr. (2005): Lyme disease: insights into tick-/host-borrelia relations. Folia 
Parasitologica 52: 279-294. [IF=0.837] 

• Hanzelová V., Kuchta R., Scholz T., Shinn A.P. (2005): Morphometric analysis of four 
species of Eubothrium (Cestoda: Pseudophyllidea) parasites of salmonid fish: An interspecific 
and intraspecific comparison. Parasitology International 54: 207-214. [IF=1.083] 

• Hyliš M., Weiser J., Oborník M., Vávra J. (2005): DNA isolation from museum and type 
collection slides of microsporidia. Journal of Invertebrate Pathology 88: 257-260. [IF=1.060] 

• Hypša V., Škeříková A., Scholz T. (2005): Phylogeny, evolution and host-parasite 
relationships of the order Proteocephalidea (Eucestoda) as revealed by combined analysis and 
secondary structure characters. Parasitology 130: 359-371. [IF=1.685] 

• Kuchta R., Hanzelová V., Shinn A.P., Poddubnaya L.G., Scholz T. (2005): Redescription of 
Eubothrium fragile (Rudolphi, 1802) and E. rugosum (Batsch, 1786) (Cestoda: Pseudophyllidea), 
parasites of fish in the Holarctic Region. Folia Parasitologica 52: 251-260. [IF=0.837] 

• Mikulová N., Dusbábek F., Bouman E.A.P. (2005): Mating activity and physiological age of 
females in population of Ixodes ricinus (L.) (Acari: Ixodidae). Acarina 13: 85-92. [IF=0.000]  

• Rego R.O.M., Hajdušek O., Kovář V., Kopáček P., Grubhoffer L., Hypša V. (2005): 
Molecular cloning and comparative analysis of fibrinogen-related proteins from the soft tick 
Ornithodoros moubata and the hard tick Ixodes ricinus. Insect Biochemistry and Molecular Biology 
35: 991-1004. [IF=2.234] 

• Rudenko N., Golovchenko M., Edwards M.J., Grubhoffer L. (2005): Differential expression 
of Ixodes ricinus tick genes induced by blood feeding or Borrelia burgdorferi infection. Journal of 
Medical Entomology 42: 36-41. [IF=1.609] 

• Rudenko N., Golovchenko M., Němec J., Volkaert J., Mallátová N., Grubhoffer L. (2005): 
Improved metod of detection and molecular typing of Borrelia burgdorferi sensu lato in clinical 
sample by PCR without DNA purification. Folia Microbiologica 50: 31-39. [IF=1.034] 

• Rudolf I., Golovchenko M., Šikutová S., Rudenko N., Grubhoffer L., Hubálek Z. (2005): 
Babesia  microti  (Piroplasmida:  Babesiidae)  in  nymphal  Ixodes  ricinus (Acari:  Ixodidae)  in  
the  Czech  Republic. Folia Parasitologica 52: 274-276. [IF=0.837] 

• Sak B., Ditrich O. (2005): Humoral intestinal immunity against Encephalitozoon cuniculi 
(Microsporidia) infection in mice. Folia Parasitologica 52: 158-162. [IF=0.837] 

• Vancová M., Nebesářová J., Grubhoffer L. (2005): Lectin-binding characteristics of a Lyme 
borreliosis spirochete Borrelia burgdorferi sensu stricto. Folia Microbiologica 50: 229-238. 
[IF=1.034] 

• Vávra J. (2005): „Polar vesicles“ of microsporidia are mitochondrial remnants („mitosomes“)? 
Folia Parasitologica 52: 193-195. [IF=0.837] 

• Vávra J., Hyliš M., Oborník M., Vossbrinck C.R. (2005): Microsporidia in aquatic 
microcrustacea: the copepod microsporidium Marssoniella elegans Lemmermann, 1900 
revisited. Folia Parasitologica 52: 163-172. [IF=0.837] 

• Wijová M., Moravec F., Horák A., Modrý D., Lukeš J. (2005): Phylogenetic position of 
Dracunculus medinensis and some related nematodes inferred from 18S rRNA. Parasitology 
Research 96: 133-135. [IF=1.060] 

Zoologie 

• Tryjanowski P., Hromada M. (2005): Do males of the great grey shrike, Lanius excubitor, 
trade food for extrapair copulations? Animal Behaviour 69: 529-533 Part 3.  

• Novotny V., Basset Y. (2005): Review - Host specificity of insect herbivores in tropical 
forests.  Proceedings of The Royal Society B-Biological Sciences 272 (1568): 1083-1090.  
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• Lezalova R., Tkadlec E., Obornik M., Simek J., Honza M. (2005): Should males come first? 
The relationship between offspring hatching order and sex in the black-headed gull Larus 
ridibundus. Journal of Avian Biology 36 (6): 478-483. 

• Foltan P., Sheppard S., Konvicka M., Symondson W.O.C. (2005): The significance of 
facultative scavenging in generalist predator nutrition: detecting decayed prey in the guts of 
predators using PCR. Molecular Ecology 14 (13): 4147-4158. 

• Konopova B., Zrzavy J. (2005): Ultrastructure, development, and homology of insect 
embryonic cuticles. Journal of Morphology 264 (3): 339-362. 

Teoretická ekologie (Matematické modelování) 

• Kindlmann P., Aviron S. & Burel F. (2005): When is landscape matrix important for 
determining animal fluxes between resource patches? Ecol. Complexity, 2: 150-158.  

• Mráček Z., Bečvář S., Kindlmann P. & Jersáková J. (2005): Habitat preference for 
entomopathogenic nematodes, their insect hosts and new faunistic records for the Czech 
Republic. Biological Control, 34: 27–37.  

• Haraštová-Sobotková M., Jersáková J., Kindlmann P. & Čurn L. (2005): Morphometric and 
genetic divergence among populations of Neotinea ustulata (Orchidaceae) with different 
flowering phenologies. Folia Geobotanica, 40: 385-405.  

• Mráček Z., Kindlmann P. & Webster J.M. (2005): Steinernema affine (Nematoda: 
Steinernematidae), a new record for North America and its distribution relative to other 
entomopathogenic nematodes in British Columbia. Nematology, 7: 495-501. 

11.1.7. Zahraniční spolupráce 

Botanika 

Společné publikace a výměna studentů zejména s následujícími institucemi: University of 
Groningen, Nizozemí; Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Vácrátot, 
Maďarsko; University of Zürich in Switzerland, Švýcarsko; Institute of Freshwater Ecology, Anglie; 
Federal Universidad in São Carlos, Brazílie. 

Ekologie a hydrobilogie 

• TU Mnichov, Německo - prof. Hans Schnyder, společný kurz pro studenty „Stable isotopes 
in plant physiology and ecology“; společné experimenty zaměřené na  studium toku C 
z rostliny do půdy s využitím metod přirozeného výskytu stabilních izotopů. 

• Max Planck Institute of Biogeochemistry, Jena - projekt EU TCOS Siberia - studium 
transformace C v půdách sibiřských ekosystémů. Byl prokázán  významný vliv textury na 
sequestraci C v půdě. 

• Ústav ekologie lesa, Krasnojarsk - INTAS projekt pro školení v oboru půdní mikrobiologie; 
studium složení mikrobních společenstev v písčitých půdách střední Sibiře. 

• Společné hydrobiologické projekty s partnery v Řecku (Dr. U. Christaki) a Španělsku                   
(Dr. J. Gasole), 

• Biocenter Viikki Helsinki University, Department of Applied Chemistry and Microbiology 
(molekulární taxonomie pikoplanktonních sinic). 
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Fyziologie a anatomie rostlin 

Austrálie (ANU Canberra); Israel (Weizmann Institute of Science, Rehovot); Německo (Ústav 
Maxe Plancka, Jena); Anglie (University of Cambridge). Pozvání do sítě evropských laboratoří NETCARB 
a příprava nového projektu ACCWACARB v rámci programu „Marie Curie Training and Research 
Network“; Technické university v Mnichově a Ústavem biogeochemie Maxe Plancka v Jeně (viz KEH); 
katedra stála u zrodu programu MIBA (Moisture Isotopes in Biosphere and Atmosphere) organizovaného 
Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni. Jde o celosvětovou monitorovací síť pro 
sledování frakcionace těžkých stabilních izotopů vody. 

Fyziologie živočichů 

Zahraniční spolupráce se rozvíjela především v oblasti hmyzí endokrinologie: pokračovala 
spolupráce s Univerzitou v Bayreuthu (Německo, 1 publikace) a byla navázána spolupráce s Univerzitou 
v Poznani (Polsko), v rámci které byla realizována půlroční stáž doktoranda (Oskar Wasielewski) 
v Českých Budějovicích. 

Genetika 

V oblasti molekulární cytogenetiky hmyzu se výzkumné projekty opírají o dlouholetou, 
publikačně úspěšnou spolupráci s Medical Univ., Lübeck, SRN (c/o W. Traut) a Hokkaido Univ., 
Sapporo, Japonsko (c/o K. Sahara), nověji též s Univ. Modena, Itálie (c/o M. Mandrioli). S podporou             
AV ČR byla nově uzavřena dvoustranná dohoda o výměnných stážích pracovníků a studentů PGS                   
s Univ. Buenos Aires, Argentina (c/o A.G. Papeschi) a s podporou Mezinárodní atomové agentury 
(IAEA, Vídeň) byla zahájena spolupráce s Yakima Agricultural Research Laboratory, Wapato, WA, USA. 

Molekulární a buněčná biologie 

Fungující zahraniční spolupráce vzniklé z potřeby partnerů jsou oporou všech projektů řešených 
na katedře. Jejich účelnost dokládají publikační výstupy. Nejvýznamnější partneři jsou na univerzitách             
v USA (např. UCLA, UCSF, UC Irvine, UW Seattle, Harvard, Johns Hopkins University, atd.), národních 
ústavech v Japonsku (např. RIKEN, NIG) a v Evropě (např. Max Planck Institute, Leicester University, 
University of Padova, J. Keppler University, LSTMH).  

Parazitologie 

Velký počet zahraničních partnerů, se kterými členové katedry pracují na společných projektech 
a vyměňují si studenty, za všechny uvádíme několik příkladů: University of Arizona (program BRAVO! - 
Biomedical research Abroad: Vistas Open!); University of Glasgow; Karl de Grote Hoogeschool 
Antverpy; výzkumné laboratoře 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, Německo: 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 společenství: BF JU patří v rámci 
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projektu Evropského společenství Fauna Europaea-NAS (č. EVR1-CT-1999-20001) ke konzorciu 
pracovišť v České republice, které projekt zajišťují.  

Teoretická ekologie 

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

• 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. 

11.1.8. Hlavní úkoly v roce 2006 

Všechna plánovaná opatření sledují jeden cíl - nedopustit, aby fakulta ve svém vývoji ustrnula, 
naopak navodit její progresivní rozvoj k respektované škole výzkumného typu. Je třeba zvýšit publikační 
aktivitu mladších kolegů a doktorandů, správně motivovat mladé kolegy k této činnosti včetně konference 
Studentské grantové agentury (SGA) a oceňování nejlepších studentských projektů a publikací. Poprvé 
byly oceněny nejlepší magisterské diplomové práce a doktorské disertační práce cenou děkana. 

 
Další rozvoj tematického spektra badatelských projektů v návaznosti na výzkumný záměr 

fakulty, jakož i technické infrastruktury laboratorního a dalšího experimentálního vybavení, další rozvoj 
nových pracovišť: Laboratoře populační genetiky rostlin; nového základního praktika biochemie a 
molekulární biologie; rozšíření laboratoří se zaměřením na aplikace technik molekulární biologie 
v zoologii, ekologii a botanice; další rozvoj moderního směru „Molekulární ekologie“ jak z hlediska 
badatelského, tak i přípravy nového navazujícího magisterského oboru. Pořádání druhého ročníku letního 
semestru 2006 „Summer Studies“ pro studenty univerzit státu Georgia, USA; Letní škola metod studia 
živočichů, Léto s biologií pro středoškolské učitele, tradiční botanické exkurze pro středoškolské učitele, 
atd. V badatelských projektech budou katedry/laboratoře pokračovat v jednotlivých projektech a 
v souladu s jejich zapojením do výzkumného záměru fakulty.  

 
Zaměřit se na trvalé zvyšování kvality publikací (molekulární biologie - publikace s IF přes 10); 

vychovat další vynikající absolventy Ph.D. studia. Pokračovat v naplňování programu „molekularizace“ 
fakulty, zaměřit se na získání v zahraničí působících mladých vědeckých pracovníků (post-doků) a na 
doplnění přístrojového parku fakulty. Instalace nových studentských mikroskopů firmy Olympus 
pořízených z prostředků FRVŠ. 

 
Vytvořit podmínky k realizaci nového přeshraničního bakalářského oboru „Biological 

Chemistry“ společně s Keplerovou univerzitou v Linci. Rozvoj nového studijního oboru je na naší straně 
podmíněn schválením akreditační přihlášky, která je v procesu hodnocení. Pro akademický rok 2006/2007 
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budou přijati první studenti nově akreditovaného profesního bakalářského oboru „Biologie a ochrana 
zájmových organismů“, akreditovaného společně se Zemědělskou fakultou JU. 
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11.2. Pedagogická fakulta JU (PF JU) 

Adresa:   Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice 

11.2.1. Vedení PF JU 

Děkan:  prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. 
 
Proděkan pro studium: PaedDr. Jan Holec, Ph.D. 
        
Proděkan pro učitelství a celoživotní vzdělávání:  doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 
 
Proděkan pro vědu:  doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 
 
Proděkan pro zahraniční vztahy 
a rozvojové programy:  doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. 
 
Tajemnice: Ing. Ivana Čížková 

11.2.2. Vědecká rada PF JU 

Interní členové: 
doc. Dr. phil. Hildegard Boková  vedoucí katedry germanistiky (do 10. 3. 2005) 
PaedDr. Jan Holec, Ph.D.  katedra hudební výchovy PF JU, proděkan PF JU 
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.   katedra matematiky PF JU, proděkanka PF JU 

(od 1. 4. 2005)  
doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.  katedra tělesné výchovy a sportu PF JU 
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.  vedoucí katedry geografie PF JU 
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.  katedra biologie PF JU, děkan PF JU 
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, 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. Vojtěch Stach, CSc.  katedra fyziky PF JU 
doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.  vedoucí katedry pedagogiky a psychologie                

PF JU, proděkanka PF JU 
doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.  katedra matematiky PF JU, proděkan PF JU 
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.  katedra bohemistiky PF JU 
doc. PaedDr. Matouš Vondrák, CSc. vedoucí katedry výtvarné výchovy PF JU 
 
Externí členové: 
prof. RNDr. Jan Čipera, CSc.   katedra učitelství a didaktiky chemie PřF UK, 

Praha 
doc. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.  katedra hudební výchovy UJEP, Ústí nad Labem 
Ing. Jiří Jelínek, CSc.  proděkan FM VŠE, Praha 
doc. PhDr. Josef Krob, CSc.  katedra filozofie FF MU, Brno 
doc. PhDr. Jiří Pelán  vedoucí oddělení italianistiky ÚRS FF UK, Praha 
doc. PhDr. Evžen Řehulka, 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 

Předsedkyně:  RNDr. Helena Binterová 
 
Místopředsedkyně zaměstnanecké komory: PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 
 
Místopředseda studentské komory: Michal Roháček 
 
Členové AS - akademičtí pracovníci: doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. 
  RNDr. Helena Binterová 
  Mgr. Roman Hašek 
  doc. PhDr. Alena Jaklová, CSc. 
  doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 
  PhDr. Salim Murad 
  PhDr. Helena Pavličíková, CSc. 
  PaedDr. Petr Pexa 
  Ing. Michal Šerý 
  prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. 
  Mgr. Zdeněk Tomšíček 
  prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. 
  Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 
  PhDr. Radek Vobr, Ph.D. 
 
Členové AS - Studentská komora: Mgr. Veronika Faktorová 
  Jan Hamerník 
  Petr Havlín 
  Marko Jandrič 
  Albín Očkay 
  Lucie Pohanová 
  Michal Roháček 

11.2.4. Organizační struktura PF JU 

katedra anglistiky: vedoucí PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. 
katedra biologie: vedoucí Mgr. Rostislav Černý, CSc. 
katedra bohemistiky:  vedoucí prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. 
katedra fyziky:  PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (pověřen 

zastupováním do 31. 8. 2005) 
  vedoucí prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.  
  (od 1. 9. 2005) 
katedra geografie:  vedoucí doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 
katedra germanistiky:  vedoucí doc. Dr. phil. Hildegard Boková  
  (do 10. 3. 2005) 

 PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. (pověřena 
zastupováním od 21. 3. 2005 do 31. 8. 2005) 

   vedoucí Dr. habil. Jürgen Eder (od 1. 9. 2005) 
katedra hudební výchovy:  vedoucí doc. František Hudeček, CSc. 
katedra informatiky:  vedoucí doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc.   
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. 
oddělení ruského jazyka a literatury: vedoucí doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D. 
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katedra společenských věd:  pověřený vedením PhDr. Pavel Hejtman, CSc. 
   (do 31. 8. 2005) 
  vedoucí doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D.  
  (od 1. 9. 2005) 
katedra tělesné výchovy a sportu: vedoucí PaedDr. Emil Řepka, CSc. 
katedra výtvarné výchovy:  vedoucí doc. PaedDr. Matouš Vondrák, CSc. 
ateliér arteterapie:  vedoucí doc. PhDr. Pavel Kalina, CSc. 

11.2.5. Koncepce rozvoje 

 Koncepce rozvoje fakulty v roce 2005 vycházela důsledně z následujících dokumentů: 
• Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti JU v Českých Budějovicích na rok 2005. 

• Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti pro oblast vysokého školství MŠMT a jeho aktualizace pro rok 2005. 

 
 Při realizaci stanovených úkolů na rok 2005 bylo přihlédnuto zejména k dlouhodobému záměru 
fakulty a k předpokládaným vývojovým trendům uplatnění absolventů Pedagogické fakulty JU na trhu 
práce v celostátním i regionálním měřítku.  

Oblast vzdělávací činnosti  

 Dlouhodobým hlavním cílem a programem pedagogické fakulty je příprava učitelů a dalších 
odborníků v oblasti vzdělávání v kontextu evropské dimenze a celoživotní vzdělávání učitelů. Souvisejícím 
programem je rozvoj takových neučitelských bakalářských oborů, jejichž konstituování je:  

• odrazem společenského zájmu,  
• fakulta je pro jejich pěstování v rámci JU predisponována,  
• pro něž má fakulta kvalifikační zázemí a zpětnovazebně umožňují toto zázemí stabilizovat            

i rozvíjet pro učitelská studia a studia v oblasti výchovy a vzdělávání. 
 
 Strategie realizace této programové koncepce na nejbližší období zahrnuje zejména:  

• strukturaci učitelského studia a větší otevřenost programů pro participaci dalších součástí JU;  
• recipročně participaci na studijních programech jiných součástí JU;  
• budování organizační i obsahové struktury celoživotního vzdělávání učitelů (jako certifikátové 

programy i vzhledem k jejich inovačnímu studiu a „kariérnímu řádu“) a posilování zázemí pro 
distanční a kombinované studium obecně;  

• akreditace nových studijních programů: 
Bc. studium Výchova ke zdraví - akreditováno,  

       Bc. studium Arteterapie v rámci programu psychologie - akreditováno,    
       Ph.D. studium Teorie vyučování matematice - žádost k akreditaci připravena, 
       Ph.D. studium Teorie vyučování informatice - žádost je před dokončením. 

Oba doktorské studijní programy vznikají ve spolupráci konsorcia fakult připravujících 
učitele.  

Oblast organizačních změn  

 V rovině organizačních změn šlo především o řešení organizačního statutu a organizačně 
funkčních vztahů:  

• katedra českého jazyka a literatury byla zřízena k 1. 1. 2006, 
• oddělení výchovy ke zdraví bylo zřízeno k 1. 1. 2006. 
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Oblast investičního rozvoje 

 Hlavním úkolem byla příprava racionální dislokace a přesunů pracovišť v budovách „Rozhlas“, 
„Dukelská“, „Jeronýmova“, „Kněžská“ po vzniku filozofické fakulty a zpracování harmonogramu prací 
pro rekonstrukce budovy „Rozhlasu ČR“. Úkol byl splněn, plán je zpracován jako jeden z podkladů pro 
stavební rekonstrukce. 

11.2.6. Vědecká a výzkumná činnost  

 Vědecká a výzkumná činnost je na Pedagogické fakultě JU zaměřena na problematiku tvořící 
specifickou součást učitelské přípravy (zahrnující pedagogiku, psychologii a speciální oborové didaktiky) a 
dále na jednotlivé, na fakultě pěstované oborové disciplíny.  
 
 V roce 2005 bylo na fakultě zahájeno řešení výzkumného záměru MSM 6007665803 „Dějiny 
novější české literatury v nadnárodních kontextech“. Řešitelský tým v prvním roce řešení publikoval 28 
výstupů (z toho 3 monografie, 10 kapitol v monografiích a 5 vědeckých článků). 
 
 Katedra biologie Pedagogické fakulty JU participovala na řešení výzkumného záměru 
řešeném Biologickou fakultou JU. 
 
 Úspěšně se rozvíjely i další vědecké obory, především anglistika, fyzika, geografie, 
kinantropologie, matematika, pedagogická psychologie, romanistika a hudební teorie, v nichž byly řešeny 
grantové projekty. Na fakultě bylo v roce 2005 řešeno nebo spoluřešeno celkem 12 badatelských projektů 
(GA ČR, GA AV, MZ). Významnými výstupy tvůrčí činnosti v těchto oborech byly opět monografie a 
vědecké články (celkem na fakultě v roce 2005 vzniklo 20 monografií, 87 vědeckých a 67 odborných 
článků), dále bylo pořádáno nebo spolupořádáno deset konferencí či kolokvií s mezinárodní účastí. 
V rozvoji didaktik patří k významným výstupům např. participace na mezinárodním publikačním projektu 
v didaktice matematiky koordinovaném University of Melbourne nebo vítězství ve výběrovém řízení na 
řadu učebnic matematiky pro základní školu (nakladatelství Fraus). Rozvoji spolupráce se zahraničními 
partnery v oblasti výzkumu napomáhalo i řešení čtyř mezinárodních projektů, v nichž je zastoupena 
badatelská aktivita (Socrates Comenius, Socrates Grundtvig 2, SYNTHESYS, CEEPUS). 

11.2.7. Zahraniční spolupráce  

 Pedagogická fakulta JU se v současnosti neubírá cestou uzavírání rámcových smluv 
o spolupráci, ale preferuje jednoznačně jednotlivé projekty, které vycházejí z konkrétní odborné 
problematiky a jsou směřovány ke zcela určitému výstupu. 
 
 Z nejvýznamnějších kontaktů Pedagogické fakulty JU je možno jmenovat zejména spolupráci 
katedry fyziky s Keplerovou univerzitou v Linci; kontakty germanistů s univerzitami v Braunschweigu, 
Augsburgu, Regensburgu, Jeně, Pasově, Drážďanech a ve Vídni; biologů s Naturhistorisches Museum ve 
Vídni (International Research Institute of Entomology), s Kochi University v Japonsku; podíl romanistů 
na činnosti 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 tělesné výchovy spolupracuje při realizaci certifikátových kurzů v oblasti lyžování 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), Španělsku (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 předními 
odborníky z univerzity v Oslu (Norsko), ve Velké Británii (Bangor, Wales) a s univerzitou v Minnesotě ve 
Spojených státech amerických. Důležitá je spolupráce s Ústavem experimentálnej psychológie SAV. 
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11.2.8. Hlavní úkoly v roce 2006  

 Kromě stálých úkolů zlepšování a optimalizace kvalifikační struktury pracovišť, rozvoje vědecké 
a další tvůrčí činnosti, mezinárodních mobilit studentů a akademických pracovníků, celoživotního 
vzdělávání učitelů, a jednotlivých úkolů dílčí povahy (např. reakreditace či akreditace jednotlivých oborů) 
si fakulta stanovila následující úkoly povahy komplexnější: 

1) v oblasti studia - přípravu podkladů pro akreditaci strukturovaného studia učitelství SŠ a 
reakreditaci nestrukturovaného studia učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, 

2) v oblasti prostorového a technického zázemí pro činnost Pedagogické fakulty JU - 
realizace rekonstrukce budovy „Rozhlasu ČR“ pro výuku, studium a samostatnou tvůrčí práci 
a přestěhování pracovišť do upravených prostorů (vše podle programu a plánů připravených 
v roce 2005). 
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11.3. Teologická fakulta JU (TF JU) 

Adresa:   Kněžská 8, 370 01 České Budějovice 

11.3.1. Vedení TF JU 

Děkan:     doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D. 
    (od 27. 9. 2005 ve druhém funkčním období) 
 
Proděkan pro doktorské studium:    prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. 
 
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost: Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (do 5. 10. 2005) 
    Mgr. Magdalena Ehrlichová (od 5. 10. 2005) 
    
Proděkan pro vědu:    Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr. 
     
Proděkan pro zahraniční styky a účelovou činnost: Mgr. Ing. Zdeněk Demel 
 
Tajemnice:     Ing. Jindřiška Hledíková 

11.3.2. Vědecká rada TF JU 

Vědecká rada TF JU do 26. 9. 2005 

Interní členové: 
prof. RNDr. Karel Beneš, CSc.   katedra filosofie a religionistiky TF JU 
PhDr. Marie Bezecná  katedra pedagogiky TF JU 
Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.  vedoucí katedry pedagogiky TF JU 
doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D.  děkan TF JU 
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.  vedoucí katedry praktické teologie TF JU,  
    předseda AS TF JU, předseda AS JU 
Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr.  vedoucí katedry filosofie a religionistiky TF JU, 
    proděkan TF JU  
PhDr. Radomír Malý   vedoucí katedry církevních dějin 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 vzdělávání TF JU 
prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.    vedoucí katedry systematické a ekumenické 

teologie TF JU, proděkan TF JU 
Mgr. Jindřich Šrajer, Dr.theol.  katedra teologické etiky, sociální etiky a 

etického vzdělávání TF JU, proděkan TF JU 
 
Externí členové: 
prof. Pavel Ambros, Th.D.   Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 

Olomouc 
prof. ThDr. Pavel Filipi   Evangelická teologická fakulta UK, Praha  
Ing. Petr Křenek, CSc.    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Praha 
doc. ThDr. Jan B. Lášek   Husitská teologická fakulta UK, Praha 
doc. PhDr. Libor Musil, CSc.   Fakulta sociálních studií MU, Brno 
Ing. Aleš Opatrný, Th.D.  Katolická teologická fakulta UK, Praha 
doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.   Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 
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prof. Dr. Albert - Peter Rethmann   Katolická teologická fakulta UK, Praha 
prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.   Katolická teologická fakulta UK, Praha 
RNDr. Mgr. Josef Šplíchal   JABOK Praha 
Dr. Věra Vorlová   představená vizitatorie kongregace Dcer Marie 

Pomocnice, Praha 

Vědecká rada TF JU od 5. 10. 2005 

Interní členové: 
PaedDr. Petr Bauman  katedra pedagogiky TF JU 
prof. RNDr. Karel Beneš, CSc.   katedra filosofie a religionistiky TF JU 
Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.  vedoucí katedry pedagogiky TF JU 
doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D.  děkan TF JU 
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.  vedoucí katedry praktické teologie TF JU,  
     předseda AS TF JU, předseda AS JU 
Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr.  vedoucí katedry filosofie a religionistiky TF JU, 
     proděkan TF JU  
prof. Helmut Renöckl, Dr.theol.  vedoucí katedry teologické etiky, sociální etiky  
     a etického vzdělávání TF JU 
prof. Dr. Albert-Peter Rethmann   katedra systematické a ekumenické teologie            

TF JU 
prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.    vedoucí katedry systematické a ekumenické 

teologie TF JU, proděkan TF JU 
Mgr. Jindřich Šrajer, Dr.theol.  katedra teologické etiky, sociální etiky a 

etického vzdělávání TF JU 
doc. Dr. Martin Weis, Th.D.  katedra církevních dějin a patristiky TF JU 
 
Externí členové: 
prof. Pavel Ambros, Th.D.   Cyrilometodějská teologická fakulta UP, 

Olomouc 
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.  Matematicko - fyzikální fakulta UK, Praha 
Pavel Blažek, Dr. Phil.  Filozofický ústav AV ČR, Praha 
Tomáš Bubík, Ph.D.   Fakulta humanitních studií Univerzity 

Pardubice 
prof. ThDr. Pavel Filipi   Evangelická teologická fakulta UK, Praha  
Mgr. Daniel Kroupa   Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně, Ústí nad Labem 
doc. ThDr. Jan B. Lášek  Husitská teologická fakulta UK, Praha 
doc. PhDr. Libor Musil, CSc.   Fakulta sociálních studií MU, Brno 
PhDr. Jiří Němec, Ph.D.  Pedagogická fakulta MU, Brno 
Ing. Aleš Opatrný, Th.D.  Katolická teologická fakulta UK, Praha 
doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.   Pedagogická fakulta JU, České Budějovice 
PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.  Katolická teologická fakulta UK, Praha 
RNDr. Mgr. Josef Šplíchal   JABOK Praha 

11.3.3. Akademický senát TF JU 

Akademický senát TF JU do 4. 5. 2005 

Předseda:   Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. 
  
Místopředsedkyně komory  
akademických pracovníků:   Mgr. Marta Rynešová 
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Místopředseda studentské komory:   Mgr. Rudolf Svoboda  
    Eva Erdingerová  
 
Členové AS - akademičtí pracovníci:  Mgr. Magdalena Ehrlichová 
    Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 
    Mgr. Jiří Pokorný 
    Dr. Martin Weis, Th.D. 
 
Členové AS - studenti:  Mgr. Martin Bílek  
    DiS. Petra Rámišová  
    Vít Měkuta    
    Eleonora Peterková  

Akademický senát TF JU od 4. 5. 2005 

Předseda:   Mgr. Zdeněk Toušek 
 
Místopředseda komory  
akademických pracovníků:  Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. 
 
Místopředseda studentské komory:  Mgr. Tomáš Veber 
 
Členové AS - akademičtí pracovníci:  PaedDr. Petr Bauman 
    Mgr. Iva Čejková 
    Mgr. Magdalena Ehrlichová (do 5. 10. 2005) 
    Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 
    PhDr. Radomír Malý (od 5. 10. 2005) 
 
Členové AS - studenti:  Soňa Fixová 
    Ing. Michal Svoboda (po dobu 2005/06 na  
    studijním pobytu v zahraničí) 
    Přemysl Jeřábek  (po dobu 2005/06 náhradník  
    za Ing. Michala Svobodu)  

11.3.4. Organizační struktura TF JU 

katedra biblických věd:  pověřený vedením ThLic. Július Pavelčík  
katedra církevního a civilního práva:  vedoucí doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D. 
katedra církevních dějin a patristiky:                         vedoucí PhDr. Radomír Malý 
katedra filosofie a religionistiky:  vedoucí Mgr. Ing. Tomáš Machula, Dr. 
katedra pedagogiky:  vedoucí Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 
katedra praktické teologie:  vedoucí Dr. Ing. Alois Křišťan, 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 vzdělávání:  vedoucí prof. Helmut Renöckl, Dr.theol. 

11.3.5. Koncepce rozvoje 

 Teologická fakulta JU se ve vědecko-pedagogické činnosti zaměřuje na oblast teologie a 
filozofie a také na oblast sociální práce a výchovy, kde je kladen důraz na křesťanské, etické a sociální 
hodnoty. Ve svém poslání navazuje na dvousetletou tradici filosoficko-teologického diecézního semináře 
v Českých Budějovicích.  
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 Od svého zřízení roku 1991 Teologická fakulta JU připravuje muže a ženy pro různá povolání 
v oblasti pastoračně teologické, sociálně charitativní a v oblasti výchovné, zvláště v oblasti pedagogiky 
volného času. Fakulta přijímá do prvního ročníku kolem 220 studentů s cílem mít celkem asi 1200 
studentek a studentů.  
 
 V pedagogické činnosti fakulta směřuje k upevnění stávajících bakalářských a navazujících 
magisterských oborů a k přípravě nové akreditace navazujících magisterských oborů v oblasti filozofie, 
etiky a religionistiky, v oblasti pedagogiky volného času a v oblasti etiky v sociální práci a dále k upevnění 
stávajících doktorských studijních programů s výhledem na získání práv k habilitačnímu a profesorskému 
řízení. S tím souvisí nezbytný a naléhavý rozvoj personální, akademické struktury fakulty. 
 
 Teologická fakulta JU se ve vědecké činnosti zaměřuje na vybraná témata, která souvisí 
s jednotlivými oblastmi pedagogické činnosti. Spolupracuje s teologickými fakultami v ČR a v zahraničí. 
Integrální součástí pedagogické a vědecké činnosti Teologické fakulty JU je soustavné budování fakultní 
knihovny a informační infrastruktury v sídle Teologické fakulty JU. Teologická fakulta JU usiluje              
o budování akademické personální struktury, která by splňovala náročné požadavky akreditační komise jak 
z hlediska pedagogického, tak také badatelsko-publikačního. Teologická fakulta JU spolupracuje 
s jinými fakultami a ústavy JU zvláště v oblastech pedagogických, psychologických a filozofických věd. 
Teologická fakulta JU se dlouhodobě věnuje rozšíření a optimalizaci historické budovy v centru 
univerzitního města České Budějovice, ve které sídlil filozoficko-teologický seminář od svého založení 
v roce 1804. 

11.3.6. Vědecká a výzkumná činnost 

 Mezi hlavní směry výzkumu Teologické fakulty JU v oblasti teologie patří problematika 
vztahu teologie a jiných disciplín, především teologie a filozofie, interkulturní teologie (teologie v různých 
kulturních kontextech) a vztahu teologie a přírodovědy. V oblasti interkulturní teologie spolupracuje 
Teologická fakulta JU s nizozemskou Radboud University v Nijmegen. V oblasti dialogu teologie a 
přírodních věd proběhlo na Teologické fakultě JU několik odborných konferencí (poslední v roce 
2005). Dále je to problematika konfesního práva, tedy oblasti, kde se stýká civilní a církevní právo 
(především problematika manželství). Ve filozofii patří mezi priority aristotelismus, a to jak z historického 
hlediska (středověká a novověká scholastika), tak v současných filozofických diskusích (anglosaský 
neoaristotelismus, souvislosti aristotelismu a analytické filozofie apod.). Teologická fakulta JU vydává 
odborný časopis Studia Neoaristotelica. Dále sem patří problematika filozofické reflexe náboženství. 
V oblasti etiky spolupracují na Teologické fakultě JU pracovníci z oboru filozofie i teologie. V oblasti 
pedagogiky se Teologická fakulta JU orientuje na výzkum hodnotové a náboženské orientace mládeže. 
To souvisí i s iniciováním badatelské práce v oblasti neškolní (vychovatelské) pedagogiky. V sociální práci 
se Teologická fakulta JU soustřeďuje na etické a náboženské hodnoty a motivace a na souvislosti 
praktické teologie a sociální práce.  

11.3.7. Zahraniční spolupráce 

 Teologická fakulta JU pokračovala v roce 2005 v rozvíjení spolupráce se svými již tradičními 
partnerskými univerzitami, které jsou Universität Passau, Theologische Fakultät; Katholisch-Theologische 
Privatuniversität Linz; Univerzita IM. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny; Trnavská 
univerzita v Trnave, Teologická fakulta; Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícká bohoslovecká 
fakulta a Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Theologie, Nijmegen, Holandsko. Na základě 
smluvních dohod se mezi těmito partnerskými fakultami uskutečňují výměnné studijní pobyty studentů a 
pedagogů, hostování pedagogických pracovníků, dále spolupráce na vybraných výzkumných a učebních 
projektech, společné vydávání odborných publikací apod.   
 
 V roce 2005 rovněž na Teologické fakultě JU pokračoval víceletý projekt „Prevence násilí 
metodou Filosofie pro děti“ realizovaný ve spolupráci s Université Laval v Kanadě pro budoucí pedagogy 
a vychovatele.  
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11.3.8. Hlavní úkoly v roce 2006 

 Teologická fakulta JU zabezpečuje pedagogickou a badatelskou činnost v souladu 
s akreditovanými bakalářskými, magisterskými a doktorskými studijními obory. 
 
 Teologická fakulta JU připravuje výzkumné projekty kateder, které budou financovány 
z obdržených grantů a z fakultního rozpočtu. Budou připraveny žádosti o další granty, zvláště do 
grantových agentur GA ČR a GA AV, aby výzkumné projekty kateder mohly pokračovat v příštích letech. 
 
 Teologická fakulta JU připraví navazující magisterský obor Etika v sociální práci a navazující 
magisterský obor Pedagogika volného času k žádosti o akreditaci. 
 
 Teologická fakulta JU požádá o řádné členství v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. 
Teologická fakulta JU je iniciátorem vzniku profesní asociace vzdělavatelů v oboru pedagogiky volného 
času v ČR, která bude v roce 2006 založena a na jejímž rozvoji a působení se bude Teologická fakulta 
JU dále podílet. 
 
 Teologická  fakulta JU bude pokračovat ve vydávání odborného časopisu Teologické studie a 
ve spolupráci na vydávání odborných časopisů Studia theologica, Studia Neoaristotelica a Sociální 
práce/Sociálna práca. 
 
 Teologická fakulta JU bude realizovat další etapu rozšíření a optimalizace historické budovy 
v centru univerzitního města České Budějovice, ve které sídlí. V roce 2006 bude dále pokračovat 
v získávání financí potřebných pro projekt rozšíření a optimalizace budovy Teologické fakulty JU. 
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11.4. Zdravotně sociální fakulta JU (ZSF JU) 

Adresa:   Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice 

11.4.1. Vedení ZSF JU 

Děkan:   prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. 
 

Proděkan pro rozvoj:  doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. 
 
Proděkan pro pedagogickou činnost:  doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N. 
 
Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost:  doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. 
 
Proděkan pro zahraniční vztahy:   PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. 
 
Tajemník:   Ing. Bohumír Papáček 

11.4.2. Vědecká rada ZSF JU 

Interní členové : 
prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.  vedoucí edičního a distribučního oddělení ZSF JU 
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.  katedra preklinických oborů ZSF JU 
doc. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.  vedoucí katedry právnických oborů, řízení 
  a ekonomiky ZSF JU 
doc. 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. Leoš Navrátil, CSc.   vedoucí katedry radiologie a toxikologie ZSF JU, 
   proděkan ZSF JU  
prof. MUDr. Jozef Novotný, CSc.  vedoucí oddělení pro doktorské studium ZSF JU 
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.  katedra radiologie a toxikologie ZSF JU 
prof. Ing. Václav Řehout, CSc.   katedra klinických oborů ZSF JU 
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.   vedoucí katedry psychiatrie a psychologie ZSF JU 
doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.   vedoucí katedry zdravotnické fyziky a biofyziky 
   ZSF JU 
MUDr. Jiří Škopek, Ph.D.   vedoucí katedry preklinických oborů ZSF JU 
doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N.  vedoucí katedry ošetřovatelství ZSF JU,  
   proděkanka ZSF JU  
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.  katedra bohemistiky PF JU 
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.   katedra klinických oborů ZSF JU, děkan ZSF JU 
doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. vedoucí katedry veřejného a sociálního 

zdravotnictví ZSF JU, proděkan ZSF JU 
 
Externí členové :  
Ing. Dana Drábová  Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha 
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.  děkan ZSF OU, Ostrava 
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.  Ústav humanitních věd MZLU, Brno 
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. děkan FZaSP TU, Trnava 
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, Ph.D.  FZaSP TU, Trnava 
doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc. vedoucí katedry pediatrie IDVPZ, Brno 
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.  Lékařská fakulta UK, Plzeň 
doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. vedoucí Ústavu sociálního lékařství LF UK, 
   Plzeň 
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11.4.3. Akademický senát ZSF JU 

Předsedkyně: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.  
 

Místopředseda komory 
akademických pracovníků:  Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil 

 
Místopředseda studentské komory:  Aleš Novotný 

 
Členové AS - akademičtí pracovníci: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D. 
   MUDr. Josef Kříž 
  Mgr. Václav Šnorek 
  Ing. Renata Švestková 

  MUDr. Miloš Velemínský, ml. 
  Mgr. Petra Zimmelová 
 

Členové AS - studenti:  Zdeňka Elišková 
  Tomáš Chovanec 
  Jaroslav Kučera 
  Bc. Josef Mudra 

11.4.4. Organizační struktura ZSF JU 

katedra klinických oborů:  vedoucí doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. 
katedra psychiatrie a psychologie:   vedoucí doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. 
katedra ošetřovatelství:  vedoucí doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N. 
katedra preklinických oborů:   vedoucí MUDr. Jiří Škopek, PhD. 
katedra právních oborů, řízení a ekonomiky:  vedoucí doc. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 
katedra veřejného a sociálního zdravotnictví:  vedoucí doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. 
katedra sociální práce a sociální politiky: vedoucí doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 
katedra speciální a sociální pedagogiky:  vedoucí PaedDr. Zdeněk Slomek 
katedra informačních systémů:  vedoucí PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D. 
katedra radiologie a toxikologie:  vedoucí doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. 
katedra zdravotnické fyziky a biofyziky:  vedoucí doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. 
katedra supervize a odborné praxe:  vedoucí PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. 
katedra filozofie a etiky v sociálně zdravotní péči:  vedoucí Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil 

11.4.5. Koncepce rozvoje 

• Nadále zajišťovat společensky potřebné vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky, včetně 
praktické přípravy pro oblast zdravotnictví a oblast sociální.  

• Rozvoj oborů zajišťovat ve smyslu vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanovují požadavky na 
studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického 
povolání.  

 
Předložit v roce 2006 k akreditaci další studijní obory: 
• bakalářské: Fyzioterapie, Speciální pedagogika, Pracovník v sociálně právní oblasti, 
• magisterské: Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, 
• doktorský: Ošetřovatelství - reakreditovat a rozšířit, Prevence, náprava a terapie zdravotní a 

sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů. 
 
• Získat habilitační právo a právo k udělování titulu PhDr.  
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• Trvale zvyšovat kvalifikační strukturu učitelů fakulty, zvyšovat publikační aktivitu, s důrazem 
na publikace ve významných zahraničních vědeckých časopisech. 

• Realizovat projekty celoživotního vzdělávání. 

11.4.6. Vědecká a výzkumná činnost 

Klíčové vědecké obory pěstované na ZSF JU 

Koncepce výzkumu a vývoje Zdravotně sociální fakulty JU je založena na základní filozofii 
realizace primární, sekundární a terciární prevence zdravotně sociálních problémů občanů České republiky 
a na filozofii ochrany zdraví obyvatelstva před jakoukoliv formou zevních škodlivých vlivů. 

 
V oblasti ochrany obyvatelstva je výzkumná činnost orientována především na oblast 

zdravotnické zabezpečení v případě ohrožení v důsledku jakékoliv mimořádné události včetně možného 
teroristického útoku. V rámci této problematiky je zvýšená pozornost věnována možnostem rychlé 
diagnostiky míry poškození organismu vlivem radiačních, chemických a biologických nox 
(biodozimetrické techniky). Druhou oblastí zájmu jsou neionizující formy záření. 

 
V oblasti zdravotně sociální je výzkum zaměřen na vybrané skupiny obyvatel: 
• děti (dětská práva, drogová problematika, prevence úrazů a otrav, volnočasové aktivity, 

rekondiční pobyty), 
• seniory (kvalita života, sebevzdělávání, problematika generace 50 plus), 
• zdravotně postižené osoby (programy rehabilitace, informační semináře, integrace), 
• menšinové skupiny (právní postavení Romů, integrace imigrantů a uprchlíků).  
 
S ohledem na potřeby společnosti je pozornost věnována i oblasti státní správy s cílem získat 

podněty pro transformaci systému sociálních dávek osob se zdravotním postižením.  
 
Přínosem pro vědeckou činnost fakulty jsou výzkumné úkoly řešené v souvislosti s oborem 

ošetřovatelství.   

Nejvýznamnější vědecké výstupy na ZSF JU 

Výsledky výzkumné činnosti jsou získávány při řešení projektů výzkumu a vývoje ve 
sledovaných oblastech.  

 
V roce 2005 Zdravotně sociální fakulta JU řešila 8 projektů CEP: 1 standardní projekt             

GA ČR, 4 projekty IGA MZ ČR, 2 projekty evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu 
COST a 1 projekt evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu KONTAKT. 

 
Zdravotně sociální fakulta JU řešila jako každoročně i tzv. obslužné projekty. Bylo řešeno 

celkem 6 dotačních projektů MZ ČR programu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením, 5 projektů FRVŠ (ovšem 1 byl během roku ukončen z důvodů dlouhodobé nemoci hlavní 
řešitelky), 8 rozvojových projektů MŠMT, 4 projekty Krajského úřadu Jihočeského kraje. V rámci 
rozpočtové kapitoly specifická věda a výzkum se řešily 2 projekty GA JU a 5 projektů GA ZSF JU. 
Zahraniční projekty byly řešeny v rámci programu Leonardo da Vinci, Aktion ČR - Rakousko a dvěma 
projekty příhraniční spolupráce Phare CBC. 

 
Výsledky všech zmiňovaných projektů jsou prezentovány na tuzemských i zahraničních 

konferencích a publikovány jako odborné monografie a články v odborných časopisech. V roce 2005 byly 
vydány tři monografie akademických pracovníků Zdravotně sociální fakulty JU, které jsou výstupem 
vědeckých projektů.  



97 

• Čapková M., Velemínský M.: Utonutí a zranění související s vodou - zdravotně sociální 
problematika, Praha, Triton, 2005, 54 s. (je výstupem tříletého projektu IGA MZČR, mapující 
výskyt úrazů v jednotlivých věkových kategoriích, riziko utonutí, místo a mechanismus vzniku 
úrazu aj.). 

• Davidová E., Lhotka P., Vojtová P.: Právní postavení Romů v zemích EU, Praha, Triton, 
2005, 156 s. (je výstupem vědeckého projektu MZV ČR a dává inspiraci k řešení problémů 
Rómů a jejich integraci v ČR). 

• Dunovský J. et. al.: Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u 
nás a ve světě, Praha, Grada, 2005, 251 s. (je výstupem vědeckého projektu MZV ČR a snaží 
se nastínit situaci dětí v obtížných situacích se zaměřením na komerční sexuální zneužívání 
dětí, identifikuje hlavní problémy prevence CAN a přináší možné řešení). 

 
Řešení projektů výzkumu a vývoje předpokládá spolupráci s českými i evropskými vědeckými 

institucemi. Zdravotně sociální fakulta JU je každoročně organizátorem či spoluorganizátorem 
celostátních či mezinárodních konferencí, zaměřených do oblastí hlavní vědecké činnosti fakulty. 

11.4.7. Zahraniční spolupráce 

Zahraniční spolupráce Zdravotně sociální fakulty JU v oblasti studentských mobilit je tvořena 
především zahraničními studijními pobyty studentů Zdravotně sociální fakulty JU v rámci programů 
EU Socrates Erasmus a Leonardo da Vinci. Na základě těchto dvou programů na podporu mobilit 
studentů studenti vyjíždí do zemí EU - nejčastěji do Spolkové republiky Německo, Rakouska, Velké 
Británie, Finska, Francie, Nizozemí, atd. Kromě programů EU je mobilita studentů realizována i díky 
rozvojovým programům MŠMT - na základě projektů mobilit studentů jsou studenti Zdravotně sociální 
fakulty JU vysíláni na studijní pobyty a stáže do zemí nad rámec EU a nebo do zemí EU na dobu kratší 3 
měsíců.  

 
Mezi nejvýznamnější partnery Zdravotně sociální fakulty JU patří: North West University 

v Potchefstroomu, JAR, dále Road to Responsibility Inc v USA, Debrecen University v Maďarsku, 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, Johannes 
Kepler Universität v Linci, Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachhochschule Landshut a další. 

 
V roce 2005 vyjelo na zahraniční studijní pobyty a stáže celkem 49 studentů a ve srovnání 

s rokem 2002 tak došlo k nárůstu studentských mobilit o 60 %. V roce 2004 začala Zdravotně sociální 
fakulta JU spolupracovat s Czech Aid NGO na projektu: „Zdravotní péče o děti v Chingole v Zambii“ a 
v rámci projektu bylo od začátku spolupráce do Zambie vysláno celkem 13 studentů na 3 měsíční stáže se 
zaměřením na ošetřovatelství a sociální práci. Dalším významným projektem je spolupráce s organizací 
Člověkem v tísni, o.p.s. Na základě této spolupráce studenti Zdravotně sociální fakulty JU absolvují             
4 měsíční praxe v Namibii, kde pracují jako dobrovolníci v rámci rozvojového projektu.  

11.4.8. Hlavní úkoly v roce 2006 

Prvořadý úkol, vyplývající z programů rozvoje JU, zvýšit a zkvalitnit kvalifikační strukturu 
akademické obce, byl plněn i v roce 2005. 

 
Habilitační řízení ukončili: 
• doc. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D., R.N. (Ošetřovatelství),     
• doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. (Sociální práce),   
• doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. (Veřejné zdravotnictví),   
• doc. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. (Sociální práce). 
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• U doc. J. Bergera, CSc., bylo ukončeno profesorské řízení a návrh je předložen MŠMT ČR 
k dalšímu řízení.  

• U dvou členů akademické obce bylo zahájeno habilitační řízení předpokládaným ukončením 
v roce 2006. 

• Čtyři členky pedagogické části akademické obce Zdravotně sociální fakulty JU obhájily 
disertační práce a získaly titul Ph.D.    

• Pět studentů postgraduálního studia ukončilo úspěšně studium na Zdravotně sociální 
fakultě JU a obhájilo titul Ph.D. Tři absolventky tohoto postgraduálního studia začaly 
pracovat na Zdravotně sociální fakultě JU. 

• Dva studenti zahájili jmenovací řízení s ukončením v roce 2006. 
 
Zahájilo se studium bakalářských oborů Zdravotnický záchranář a Zdravotní laborant. Podle 

současné koncepce je kladně hodnocen vysoký počet studentů v kombinovaném studiu. Pro další rozšíření 
těchto aktivit je však nutné brát v úvahu možnosti pedagogické i prostorové. 

 
Z nových studijních oborů se podařilo akreditovat kombinovanou formu studijního oboru 

Porodní asistentka a byl reakreditován studijní obor - prezenční forma Porodní asistentka.  
 
Byly zpracovány a odeslány k akreditaci materiály týkající se doktorského studia a habilitačního 

práva. 
 
V průběhu roku 2005 pracovníci Zdravotně sociální fakulty JU řešili 8 vědeckých (CEP) 

projektů, z toho tři mezinárodní - COST - všechny budou ukončeny v roce 2006. Pod gescí MŠMT ČR 
bylo řešeno 15 projektů (2 mezinárodní), byly ukončeny 2 projekty agentury Phare, 6 doprovodných 
projektů vypsaných Ministerstvem zdravotnictví. Studentky pregraduálního i postgraduálního studia 
ukončily 7 projektů v rámci GA JU a GA ZSF JU. 

 
Členové Zdravotně sociální fakulty JU úzce spolupracují s regionálními úřady a zúčastnili se 

úspěšně v celé řadě projektových soutěží vypsaných Krajským úřadem Jihočeského kraje (čtyři projekty). 
Lze konstatovat, že počet řešených projektů se nezvýšil, spíše se zvýšila odborná struktura a náročnost. 
Počet přijatých „CEP“ projektů je však stále nízký, což se odráží v nízké hodnotě finančních zdrojů ze 
specifického výzkumu.  

 
Vedení fakulty hodnotí kladně účast studentů postgraduálního studia při řešení projektů. 

Publikační aktivita pracovníků je po stránce kvantity na stejné úrovni. Kladně je však třeba hodnotit 25 
publikací v zahraničí (v anglickém jazyce) s tím, že na této publikační aktivitě se významně zúčastnily 
studentky doktorského studia. Pracovníci fakulty jsou autory několika monografií vydaných                         
v renomovaných nakladatelstvích. 

 
V průběhu roku 2005 pracovníci fakulty zorganizovali celou škálu odborných seminářů a 

kongresů s mezinárodní účastí.  
 
Problém vhodných prostor pro výuku studentů Zdravotně sociální fakulty JU je úspěšně 

řešen. Byla ukončena první etapa výstavby areálu Vltava a zahájena výstavba její druhé etapy. Po dostavbě 
této budovy bude částečně vyřešena současná nepříznivá situace s výukovými prostorami, které jsou 
doposud rozmístněny po celém městě. Výuka byla dále zahájena v budovách v Trägrově a Nerudově ulici. 

 
Studenti Zdravotně sociální fakulty JU se účastní při humanitárních aktivitách v Africe, a sice 

v  Zambii a v Namibii. Dále pracují v aktivitách „Dobrovolnictví“, účastní se celé řady aktivit v letních 
měsících, jako jsou specializované letní tábory pro handicapované děti apod. 

 
Někteří pracovníci Zdravotně sociální fakulty JU úzce spolupracují s Krajským úřadem 

Jihočeského kraje při řešení celé řady problémů, především z oblasti komunitního plánování atd. Členové 
akademické obce Zdravotně sociální fakulty JU úzce spolupracují s Krizovým centrem pro děti a rodinu 
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a aktivně se zapojili do nově vzniklých center - „Centrum prevence úrazů“ a „Centrum Úmluvy dětských 
práv“. 

 
Hospodaření Zdravotně sociální fakulty JU, díky celé škále opatření navržených 

ekonomickým oddělením, bylo vyrovnané - tedy došlo k vyrovnanému hospodářskému výsledku. Podařilo 
se významně posílit fond účelově určených prostředků na veřejné prostředky. Problémem zůstává však 
poměrně nízký finanční zdroj z položky specifické vědy. 
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11.5. Zemědělská fakulta JU (ZF JU) 

Adresa:  Studentská 13, 370 05 České Budějovice 

11.5.1. Vedení ZF JU 

Děkan:    prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. 
 
Proděkan pro pedagogickou činnost:  Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
 
Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost:  prof. Ing. Jan Moudrý,  CSc. 
 
Proděkan pro zahraniční styky:  doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc. 
     
Proděkan pro rozvoj a harmonizaci s EU: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. 
 
Proděkan pro účelovou činnost  
a transformaci fakulty: doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. 
 
Tajemník:   Ing. Alois Květoun 

11.5.2. Vědecká rada ZF JU 

Interní členové: 
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.  katedra řízení ZF JU, děkanka ZF JU 
doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc. katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat                  

ZF JU, proděkan ZF JU 
doc. Ing. Jiří Diviš, 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,  
   proděkan ZF JU 
doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. vedoucí katedry rybářství ZF JU 
doc. Ing. Marie Hesková, CSc. vedoucí katedry obchodu ZF JU, vedoucí 

katedry cestovního ruchu ZF JU v Táboře 
JUDr. Rudolf Hrubý vedoucí katedry práva ZF JU 
doc. Ing. František Klimeš, CSc. vedoucí katedry pícninářství ZF JU 
doc. Ing. Martin Křížek, CSc. vedoucí katedry chemie ZF JU 
doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. vedoucí katedry pozemkových úprav ZF JU 
prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc. katedra rostlinné výroby ZF JU 
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. vedoucí katedry speciální zootechniky ZF JU 
prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. katedra rostlinné výroby ZF JU, proděkan ZF JU 
Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  katedra řízení ZF JU, proděkanka ZF JU 
prof. Ing. Václav Řehout, CSc.  vedoucí katedry genetiky, šlechtění a výživy 

zvířat ZF JU 
prof. Ing. František Střeleček, CSc.  vedoucí katedry účetnictví a financí ZF JU, 

prorektor JU  
 
Externí členové: 
doc. Ing. Josef Bouška, CSc.  ředitel VÚŽV, Uhříněves 
prof.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, Ph.D., Dr.h.c. děkan FEŠRR SPU, Nitra, Slovensko 
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.  rektor ČZU, Praha 
prof. Ing. Josef Kozák, CSc., Dr.h.c.  AF ČZU, Praha 
Ing. Josef Kraus, CSc.  VÚZE, Praha 
prof. Ing. Václav Kůdela, DrSc.  VÚRV, Praha - Ruzyně 



101 

Mgr. Jan Lipavský, CSc.  VÚRV, Praha - Ruzyně 
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.  PEF ČZU, Praha 
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc. (do října 2005) FFÚ VŠE, Praha 
prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc.  FPBT VŠCHT, Praha 
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.  děkan PEF ČZU, Praha 
doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D.  VÚZE, Praha 

11.5.3. Akademický senát ZF JU 

Předseda:   JUDr. Rudolf Hrubý    
 
Místopředseda komory  
akademických pracovníků:  Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
 
Místopředseda studentské komory:  Pavel Baxa  
 
Členové AS - akademičtí pracovníci:  Ing. Milan Hasman, Ph.D. (do 27. 9. 2005) 
    Ing. Jan Hladký 
    RNDr. Renata Klufová, Ph.D. (tajemník AS ZF JU) 
    PaedDr. Vladislav Kukačka 
    John McAvoy (do 27. 9. 2005) 
    Ing. Pavel Ondr, CSc. 
    Ing. Karel Suchý, Ph.D. 
    doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (do 27. 9. 2005) 
    Ing. Milan Jílek, Ph.D. (od 27. 9. 2005) 
    Ing. Tomáš Volek (od 27. 9. 2005) 
    doc. Ing. Jan Trávníček, CSc. (od 27. 9. 2005) 
   
Členové AS - studenti:   Pavel Holec  
    Martin Kundrát  
    Petr Růžička  
    Dagmar Vořechovská 

11.5.4. Organizační struktura ZF JU 

katedra rostlinné výroby:  vedoucí doc. Ing. Jiří Diviš, CSc. 
katedra pícninářství:  vedoucí doc. Ing. František Klimeš, CSc. 
katedra chemie:  vedoucí doc. Ing. Martin Křížek, CSc. 
katedra obecné produkce rostlinné:  vedoucí prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc. 
katedra zemědělské techniky:  vedoucí Ing. Milan Fríd, CSc. 
katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat:  vedoucí prof. Ing. Václav Řehout, CSc. 
katedra speciální zootechniky:  vedoucí prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. 
katedra rybářství:  vedoucí doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. 
katedra aplikované matematiky a informatiky: vedoucí doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. 
katedra účetnictví a financí:  vedoucí prof. Ing. František Střeleček, CSc. 
katedra ekonomiky:  vedoucí doc. Ing. Ivana Faltová-Leitmanová, CSc. 
katedra řízení:  vedoucí doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
katedra práva:   vedoucí JUDr. Rudolf Hrubý 
katedra obchodu:  vedoucí doc. Ing. Marie Hesková, CSc. 
katedra anatomie a fyziologie hosp. zvířat:  vedoucí doc. Ing. Jan Trávníček, CSc. 
katedra tělesné výchovy:  vedoucí RNDr. Petr Podlaha 
katedra ekologie:  vedoucí doc. RNDr. Josef Rajchard, CSc. 
katedra pozemkových úprav:  vedoucí doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. 
katedra cestovního ruchu:  vedoucí doc. Ing. Marie Hesková, CSc. 
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Laboratoř aplikované ekologie:  vedoucí RNDr. Libor Pechar, CSc. 
Biotechnologické centrum:  vedoucí doc. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. 

11.5.5. Koncepce rozvoje 

 Vývoj fakulty v příštích letech souvisí s rozhodnutím vedení Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích vytvořit ekonomickou fakultu. Základem této nové fakulty budou ekonomické katedry 
vyčleněné ze současné Zemědělské fakulty JU. V zájmu zachování dosavadních hodnotných výsledků 
fakulty a zajištění příznivých podmínek pro pedagogickou i výzkumnou činnost na nově vzniklých 
fakultách s pracovním názvem Ekonomická fakulta JU a Zemědělská fakulta JU je úsilí vedení fakulty 
soustředěno na zpřesnění věcného obsahu obou součástí. Cílem tohoto úsilí bude  vytvoření potřebného 
odborného zázemí pro  řešení výzkumného záměru na další období a pro zvýšení atraktivity oborů se 
záměrem přizpůsobit se novým trendům vyplývajícím z členství ČR v EU a ze společenských požadavků 
na zapojení se do evropské strukturální politiky, využití evropských fondů k realizaci multifunkčního 
zemědělství a rozvoje venkova včetně zabezpečení zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin, 
environmentální discipliny na ochranu životního prostředí apod. Za tím účelem byla uskutečněna analýza 
dosavadního zaměření všech kateder na Zemědělské fakultě JU a připravována integrace předmětů a 
jejich formulování v souladu s budoucím uspořádáním obou fakult. S tímto cílem byly navrženy akreditace 
nových oborů a žádosti o akreditace oborů, které odpovídají rozdělení výuky na bakalářské a magisterské 
studium.  

11.5.6. Vědecká a výzkumná činnost 

 Agroenvironmentální výzkum je zaměřen především na výzkum látkových a energetických toků 
v krajině, monitorování a ochranu genofondu a výzkum ekosystému. Výsledky byly prezentovány na 
fakultou organizované mezinárodní konferenci Ekotrend a workshopu Nepotravinářské využití fytomasy a 
řadě dalších akcí v ČR a zahraničí. 
 
 Agrotechnologický výzkum se orientuje na trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření 
v podhorských a horských oblastech a oblastech se zpřísněným režimem hospodaření. Vedle harmonizace 
produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství je orientován i na studium zdravotně významných 
látek v zemědělských produktech a potravinách. Významné výstupy výzkumu v této oblasti jsou 
pravidelně prezentovány na mezinárodní konferenci Agroregion pořádané fakultou, dále byly 
prezentovány v 6 odborných knihách a v 78 příspěvcích ve vědeckých časopisech. 
 
 Biotechnologický výzkum je orientován na aplikace molekulární biologie a genetiky v hodnocení 
variability zvířat a rostlin a na biotechnologické metody v ovlivňování produkce a zdraví zvířat a rostlin. 
Výsledky výzkumu byly prezentovány na  mezinárodní konferenci Biotechnologie pořádané fakultou a na 
dalších mezinárodních akcích. 
 
 Ekonomický výzkum se soustřeďuje na ekonomiku a management podniků zemědělsko-
potravinářského sektoru v podhorských a horských oblastech, na regionální rozvojové programy, 
regionální politiku a obnovu a rozvoj venkova. Výsledky výzkumu přispěly k ovlivňování agrární politiky 
v ČR, výstupem v roce 2005 byly 3 odborné monografie, 19 vědeckých článků a řada dalších prezentací. 

11.5.7. Zahraniční spolupráce 

 Pedagogové fakulty se účastní výměnných přednáškových pobytů, nejčastěji v rámci programů 
Socrates Erasmus a CEEPUS.  
 
 Většina mobilit studentů byla realizována v rámci programu EU Socrates Erasmus na základě 
uzavřených bilaterálních smluv s univerzitami: SLU Uppsala (pro obory ekonomicky i zemědělsky 
orientované), Technische Universität München, Universität Konstanz, Fachhochschule Weihenstephan, 
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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. Nově byly podepsány smlouvy i se Szent István University Gödöllö a SPU Nitra. 
  
 V rámci maďarské sítě CII-HU-0003-01 spolupracovala Zemědělská fakulta JU 
s univerzitami: Szent István University Gödöllö, BOKU Wien, University of National and World 
Economy Sofia, University of Debrecen,  University of Zagreb, Babes Bolyai University in Cluj-Napoca, 
Politechnica University of Timisoara a  SPU  Nitra. S některými z těchto partnerů byl připraven modulový 
studijní plán Structural Politics and Rural Development. Proběhla příprava pro vytvoření vlastní sítě 
CEEPUS s názvem Agriculture and Rural Development. 
 
 Protože bylo třeba získat finanční podporu i pro tzv. free movers (studenty, kteří mají zájem 
studovat na univerzitách mimo sítě programů a smluvních výměn), byl i pro rok 2005 úspěšně podán 
projekt mobilit v rámci Transformačních a rozvojových programů MŠMT. Tento program je využíván též 
Ph.D. studenty, kteří mají povinnost zařadit do svého studijního plánu  zahraniční praxi, a studenty, kteří 
již jednou v zahraničí studovali např. v rámci programu Socrates. Tento projekt využilo celkem 23 
studentů pro mobility do Finska, Švédska, JAR, Irska, Holandska, Rakouska a Německa. 
 
 Během letních měsíců proběhly další 3 odborné tříměsíční stáže studentů francouzské 
specializace ÚFŘP ve francouzských podnicích, které byly také financovány z projektu mobilit v rámci 
TRP MŠMT. Absolvování této odborné stáže je pro studenty ÚFŘP - francouzské specializace nutnou 
podmínkou k získání diplomu Savojské univerzity.  
 
 Na Zemědělské fakultě JU studoval celý akademický rok v rámci programu Socrates Erasmus 
jeden student z JKU Linz a v rámci programu CEEPUS studentka z University of National and World 
Economy Sofia.         
  
 Odborné katedry se účastnily projektů Aktion (studentská vědecká exkurse na téma: Alternativní 
energetické zdroje jako předpoklad trvalé udržitelnosti sídelních útvarů), COST, Interreg a Contact. Byl 
přijat projekt v rámci programu Socrates Grundtvig . 

11.5.8. Hlavní úkoly v roce 2006 

 Studijní programy a vzdělávání: 
• prodloužení platnosti akreditace studijních oborů a doktorských studijních programů, kde 

platnost akreditace končí v roce 2006 v souladu se zákonem č. 552/2005 Sb., 
• dokončit rozdělení dlouhých studijních programů (Všeobecné zemědělství, Pozemkové 

úpravy a převody nemovitostí, Provozně podnikatelský obor), 
• akreditovat nové studijní programy a obory, které vhodně doplní portfolio Zemědělské 

fakulty JU, 
• uskutečnit kurzy celoživotního vzdělávání v oblasti regionálního rozvoje, 
• zajistit soulad integrace předmětů na Zemědělské fakultě JU a kreditního systému 

Zemědělské fakulty JU s profilem absolventa a požadavky Akreditační komise, 
• připravit účast na projektu výuky MBA. 

 
 Mezinárodní spolupráce: 

• rozšířit nabídku mobilit studentů a pedagogů  v rámci vzdělávacích programů EU, 
• rozšíření výuky zahraničních profesorů, 
• nabídnout studijní obor pro zahraniční studenty v anglickém jazyce, 
• rozšíření mezinárodní spolupráce v oblasti vědecké i pedagogické s univerzitami a 

výzkumnými pracovišti především sousedních zemí. 
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 Výzkum: 
• příprava odborné náplně technologického inkubátoru,  
• rozšíření vědecké a pedagogické spolupráce s ústavy AV ČR (Biotechnologickým centrem) a 

dalšími výzkumnými ústavy v ČR, 
• příprava a realizace mezinárodních projektů (6. RP, Interreg, Aktion, Kontakt, COST), 
• rozšíření činnosti střediska česko-rakouské spolupráce Zelená laguna, 
• rozvoj základních výzkumných laboratoří na fakultě (LAE, Biotechnologická laboratoř, 

Laboratoř zemědělské a environmentální chemie), 
• zajistit dosažení výsledků výzkumného záměru  (MSM 6007 665 806) plánovaných na rok 

2006 a řešení všech schválených grantů, 
• s pomocí projektů OPRLZ a Interreg rozšířit úroveň vědeckých a akademických pracovníků 

v oblasti aplikace výstupů výzkumu. 
 
 Informační technologie: 

• modernizace didaktické techniky a multimediálních učebních pomůcek a vytvoření 
Počítačové laboratoře, 

• vzdělávání pedagogů v oblasti e-learningových nástrojů, 
• zlepšit informační systém, jeho věcný obsah a strukturu. 

 
 Kvalifikační struktura: 

• podpora kvalifikační struktury s využitím rozvojových programů MŠMT, AV ČR, 
partnerských univerzit, 

• systém hodnocení výkonnosti provázat se systémem motivačních opatření v oblasti 
pedagogické a vědeckovýzkumné, 

• vypracovat opatření k získávání a udržení nejlepších talentů prostřednictvím vhodného 
kariérového systému a systému profesního rozvoje. 
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11.6. Historický ústav JU (HÚ JU) 

Adresa:  Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice 

11.6.1. Vedení HÚ JU 

Ředitel:  PhDr. Miroslav Novotný, CSc. 
 
Zástupce ředitele:     prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 
 
Vědecký sekretář:     PhDr. Pavel Král, Ph.D. 
 
Člen kolegia ředitele pro studijní záležitosti:  Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. 

11.6.2. Vědecká rada HÚ JU 

Interní členové: 
doc. PhDr. Josef Blüml, CSc.    oddělení nových a nejnovějších dějin HÚ JU 
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. vedoucí oddělení středověkých a raně 

novověkých dějin HÚ JU, rektor JU 
doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. oddělení středověkých a raně novověkých dějin 

HÚ JU 
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.   oddělení nových a nejnovějších dějin HÚ JU 
PhDr. Miroslav Novotný, CSc. oddělení středověkých a raně novověkých dějin 

HÚ JU 
 
Externí členové: 
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.    Filozofická fakulta UK v Praze 
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.     Filozofická fakulta MU v Brně 
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.    Historický ústav AV ČR v Praze 
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.    Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.    Historický ústav AV ČR v Praze 
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.     Filozofická fakulta UK v Praze 

11.6.3. Organizační struktura HÚ JU 

oddělení středověkých a raně novověkých dějin:  vedoucí prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 
oddělení nových a nejnovějších dějin:    vedoucí Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. 
oddělení starověkých dějin a klasické filologie:  vedoucí PhDr. Marcela Hejtmanová, Ph.D. 

11.6.4. Koncepce rozvoje 

 V souladu s koncepcí rozvoje pracoviště, která byla od roku 2003 postupně uváděna do života, 
usilovalo vedení Historického ústavu JU i v roce 2005 o další vědecké a pedagogické posílení ústavu tak, 
aby se ústav mohl stát nezpochybnitelným základem zamýšlené filozofické fakulty ve struktuře JU. 
 
 Důraz byl proto položen na zvýšení kvalifikační struktury akademických pracovníků (2 úspěšné 
habilitace, 2 zdárně dokončená doktorská studia), na další prohloubení vědeckého profilu ústavu 
(publikační činnost, nové granty z Grantové agentury České republiky, zdárný rozvoj a koordinace 
výzkumu v rámci výzkumného záměru pro léta 2005 - 2009, rozvíjení činnosti Centra raně novověkých 
studií včetně prvních publikačních výstupů) a na rozvoj, resp. přípravu nových studijních programů a 
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oborů neučitelského charakteru, které budou tvořit základ studijní nabídky zamýšlené nové fakulty 
(bakalářská archeologie, resp. navazující magisterská environmentální archeologie, navazující magisterské 
archivnictví).  
 
 Vedle Pedagogické fakulty JU, pro niž Historický ústav JU zajišťoval i v roce 2005 
odbornou a didaktickou přípravu učitelů dějepisu pro základní i střední školy a latiny pro střední školy 
(tato spolupráce bude pokračovat, resp. bude rozšířena o další obory i po vzniku nové fakulty), se rozvíjela 
i spolupráce s Teologickou fakultou JU, jejímž odrazem v roce 2005 byla mimo jiné příprava 
společného kurzu základů humanitního vzdělání pro studenty nehumanitních oborů. 

11.6.5. Vědecká a výzkumná činnost  

 Vědecké směřování Historického ústavu JU se dlouhodobě zaměřuje především na všestranný 
výzkum dějin společnosti raného novověku (s důrazem na sociální a kulturní dějiny elit), studium dějin 
každodenní kultury od středověku do počátku 20. století, bádání o dějinách vyšších společenských vrstev 
19. a počátku 20. století, historii česko-francouzských vztahů, dějiny pozitivistické historiografie, 
problematiku kulturních osobností jihočeského regionu (včetně studia proměn duchovní tvářnosti jihu 
Čech) a recepci antického dědictví v české kultuře 16. - 19. století. Vědecké směřování ústavu vychází ze 
základního výzkumu a je podporováno domácími i zahraničními granty. V návaznosti na mezinárodní 
vědecké projekty věnují pracovníci ústavu prvořadou badatelskou pozornost šlechtě na císařském dvoře, 
formám a modelům neinstitucionálního chování vyšších společenských struktur na prahu novověku, 
moderně pojímaným gender studies, reflexi rituálů v životním cyklu od 16. století do přelomu 19. a 20. 
století a také konstrukcím „obrazu druhého“ v novověku. 
 
 Odrazem vědeckého směřování pracovníků Historického ústavu JU jsou jejich publikační 
aktivity. Prezentace výsledků bádání směřuje, vedle monografií, do respektovaných zahraničních                     
i domácích periodik. Historický ústav JU je vydavatelem celkem čtyř, recenzovaných a v odborné 
veřejnosti respektovaných, edičních řad: Opera historica, Monographia historica, Historia culturae a 
Prameny k českým raně novověkým dějinám 16. - 18. století (Documenta res gestas Bohemicas 
saeculorum XVI. - XVIII. illustrantia).  
 
 V roce 2005 Historický ústav JU pořádal či spolupořádal následující vědecká setkání: 

• Familles nobles, châteaux et seigneuries en Bohême du Sud XVIe - XIXe siècle, Université 
Paris IV - Sorbonne a Historický ústav Jihočeské univerzity, Paříž, Francie, 3. října 2005; 

• Jaroslav Goll a jeho žáci, vědecké sympozium, Historický ústav Jihočeské univerzity, České 
Budějovice, 6. až 8. dubna 2005; 

• Čas moderny, vědecké sympozium, Historický ústav Jihočeské univerzity, Kostelec nad 
Vltavou, 28. a 29. května 2005.  

 
 Od roku 2005 získal Historický ústav JU institucionální podporu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na výzkumný záměr Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, 
individua, vztahy, instituce moci. Výzkumný záměr bude probíhat v letech 2005 - 2009. V jeho řešitelském 
týmu pracuje na dvacet vědeckých a odborných pracovníků. Hlavním plánovaným výstupem je vznik 
syntézy dějin společnosti českých zemí v raném novověku, jež má být připravena do tisku do konce roku 
2009. Půdorysem výzkumného záměru je průnik strukturálního a historicko-antropologického přístupu 
k dějinám společnosti raného novověku. Kromě dějin šlechty a také dějin venkovských poddaných, kde se 
podobné tendence v české historické vědě pozvolna uplatňovaly již během posledních let, bude takto 
zaměřený základní výzkum směřovat k dějinám duchovenstva, měšťanstva a okrajových vrstev 
společnosti, kde stále převládal prostý popis struktur nad interpretací hodnot jejich myšlení. Důraz bude 
kladen i na výzkum dějin institucí a rozmanitých způsobů komunikace mezi jedinci, strukturami a úřady. 
Součástí projektu je i zpřístupňování pramenů v kritických edicích.  
 
 Pracovníci Historického ústavu JU úspěšně vstupují i do grantových soutěží. Vedle 
výzkumného záměru byly v roce 2005 řešeny čtyři standardní, dva postdoktorské a jeden doktorský 
projekt Grantové agentury České republiky. Tradičně vysokou úspěšnost měli mladí doktorandi 
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Historického ústavu JU v interní Grantové agentuře Jihočeské univerzity, ve které v roce 2005 získali 
podporu pro čtyři projekty. 
 
 Historický ústav JU se podílí na přípravě a výchově vědeckého dorostu. V roce 2005 se na 
Technické univerzitě v Liberci v Brně konal jedenáctý ročník celostátní studentské vědecké konference - 
Historie 2005, na níž mladé českobudějovické historiky zastupoval student 4. ročníku kulturní historie 
Václav Grubhoffer, který se svou prací umístil na 6. místě a zároveň získal Cenu Josefa Šusty udělovanou 
výborem Sdružení historiků ČR - Historický klub 1872 pro nejlepší práci mladého adepta historického 
řemesla v  daném roce. 
 
 V roce 2005 proběhly na Historickém ústavu JU státní rigorózní zkoušky, při nichž své 
rigorózní práce úspěšně obhájili a titul PhDr. získali tři uchazeči. Do doktorského studijního programu 
českých dějin, který má Historický ústav JU akreditován, byli v roce 2005 přijati tři doktorandi v interní 
formě studia a jeden student v kombinované formě studia. Celkem na Historickém ústavu JU v průběhu 
roku 2005 studovalo devět doktorandů v interní formě studia a šest v kombinované formě studia. Práci 
adeptů doktorské hodnosti v průběhu roku 2005 podporoval i doktorský projekt, poskytnutý Grantovou 
agenturou České republiky. 
 
 I v roce 2005 pokračovala rozsáhlá spolupráce Historického ústavu JU a Historického ústavu 
AV ČR na bázi Centra raně novověkých studií, společného pracoviště obou institucí se sídlem v Českých 
Budějovicích. Jeho jedinečnost a hlavní vědecké poslání spočívá - vedle mnoha dalších aktivit - především 
v kritickém edičním zpřístupňování pramenů k českým dějinám raného novověku. K prezentaci výsledků 
práce centra slouží společný ediční projekt obou ústavů, který nese název Prameny k českým dějinám            
16. - 18. století (Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. - XVIII. illustrantia). Historický 
ústav JU převzal gesci za vydávání B řady tohoto projektu a v roce 2005 vyšla v  jejím rámci kritická edice 
Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a 
Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, kterou k vydání připravil pracovník Historického ústavu JU Pavel 
Marek. 

11.6.6. Zahraniční spolupráce 

 Důležitou podmínku rozvoje vědeckých aktivit Historického ústavu JU představuje 
dlouhodobá a všestranně výhodná spolupráce se zahraničními vědeckými a pedagogickými institucemi         
i jednotlivci. Zahraniční spolupráce probíhá zejména s obdobně zaměřenými univerzitními a 
akademickými pracovišti především v německy mluvících zemích, tj. v Německu (Göttingen, Kostnice, 
Kassel, Lipsko, Mohuč, Mnichov, Münster) a v Rakousku (Vídeň, Innsbruck). Zdárně pokračuje i vědecká 
spolupráce s francouzskými (Paříž, Montpellier) a polskými badateli (zvláště z Instytutu archeologii                  
i etnologii Polskiej Akademii Nauk ve Varšavě). Perspektivní spolupráce při srovnávacích výzkumech 
šlechty se rozvinula s badateli z maďarské akademie věd, zájem o srovnávací studium hmotné kultury 
šlechtických a měšťanských sídel projevuje i univerzita v estonském Tallinnu. Z mimoevropských 
univerzit se zejména při zkoumání vlivu konfesionalizace na životní cyklus šlechtice a při srovnávacích 
výzkumech šlechtických elit 16. a 17. století rozvíjí spolupráce s Western Michigan University                         
v Kalamazoo (USA). Výsledky těchto kontaktů se projevují zejména spolupořádáním vědeckých setkání, 
vzájemnou účastí na vědeckých konferencích a podílem na mezinárodních projektech. 
 
 Přehled pracovišť, se kterými Historický ústav JU spolupracuje: 

• Universität Wien, Rakousko 
• Universität Innsbruck, Rakousko 
• Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Wien, Rakousko 
• Historische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften  
• Collegium Carolinum München, Německo  
• Universität Konstanz, Německo  
• Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig, 

Německo  
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• Universität Kassel,  Německo  
• Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Institut für vergleichende Städtegeschichte, 

Německo  
• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 

Německo  
• Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel, Německo 
• Eberhard Karls Universität Tübingen, Německo  
• Universität Passau, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte  Osteuropas und seiner 

Kulturen, Německo  
• Institut für Europäische Geschichte Mainz, Německo 
• Hungarian Academy of Science, Budapest, Maďarsko  
• University of Cambridge, Faculty of Economics and Politics, Velká Británie  
• Western Michigan University, Kalamazoo, MI, USA  
• Université Paul Valéry Montpellier, Francie  
• Sorbonne IV. Paris, Francie  
• Universitá degli Studi della Tuscia di Viterbo, Itálie  
• Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Polsko  
• Instytut Historyczny, Universitet Warszawski, Polsko  
• Tallinna Pedagoogikaülikool, Linnakultuuri õppetooli juhataja, Tallinn, Estonsko 

 
 Mezinárodní spolupráce Historického ústavu JU probíhá také v rámci programu 
Socrates/Erasmus. V roce 2005 měl Historický ústav JU podepsané bilaterální smlouvy s univerzitami 
ve Viterbu (Itálie), Pasově, Tübingen (Německo), Vídni a Innsbrucku (Rakousko). 

11.6.7. Hlavní úkoly v roce 2006 

 Hlavní úkoly - nyní již Historického ústavu Filozofické fakulty JU - jak v oblasti 
pedagogické, vědecké, personální, tak i ekonomické a organizační jsou pro rok 2006 dány začleněním 
ústavu do nově vytvořené Filozofické fakulty JU, která byla ustavena na základě rozhodnutí Akreditační 
komise, rektora JU a Akademického senátu JU s platností od 1. ledna 2006. V úvahách o rozvoji 
pracoviště (Filozofické fakulty JU) v roce 2006 tak logicky zaujímá prioritní místo otázka úspěšného 
rozjezdu nové fakulty, tj. ustavení nezbytných fakultních orgánů, vytvoření a schválení potřebných 
interních předpisů, vybudování odpovídajícího administrativního zázemí, ustavení nových ústavů (kateder) 
v rámci fakulty a v souvislosti s tím i příprava nových studijních oborů a další personální posílení zejména 
nových pracovišť a jejich odpovídající vědecká profilace.  
 
 Současně s tím musí být vyřešena i zatím neuspokojivá dislokace Filozofické fakulty JU. Až do 
poloviny roku 2006 bude nová fakulta sídlit na 4 místech ve městě (v pronajatých prostorách 
Pedagogické fakulty JU v Jeronýmově a v  Dukelské ulici, v areálu Jihočeského biologického centra ve 
Čtyřech Dvorech a nově též ve vlastní budově Na Mlýnské stoce). Nejpozději od září 2006 by měla být 
takřka všechna pracoviště Filozofické fakulty JU (vyjma seminární knihovny a Centra raně novověkých 
studií, které nadále zůstanou ve Čtyřech Dvorech) soustředěna v budově Na Mlýnské stoce, jejíž správu 
Filozofická fakulta JU od 1. ledna 2006 převzala. Definitivní řešení této situace nabízí přestěhování 
fakulty do nově vybudovaného pavilónu ve areálu univerzity ve Čtyřech Dvorech, jehož dokončení se 
předpokládá v roce 2008. 
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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 

Ředitel:    RNDr. Dalibor Štys, CSc. 
 
Zástupce ředitele:  doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. 
 
Vědecký sekretář:  doc. RNDr. František Vácha, CSc. 
 
Člen kolegia ředitele pro studijní záležitosti:  RNDr. Karel Roháček, CSc. 
 
Tajemník:  Ing. Jiří Plch (od 1. 12. 2005) 

11.7.2. Vědecká rada ÚFB JU 

Interní členové: 
doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.  vedoucí oddělení biotechnologie ÚFB JU 
RNDr. Ivan Šetlík, CSc.   oddělení ekofyziologie autotrofních 

mikroorganismů ÚFB JU 
RNDr. Dalibor Štys, CSc.  oddělení struktury a funkce proteinů ÚFB JU 
doc. RNDr. František Vácha, CSc.  oddělení struktury a funkce proteinů ÚFB JU 
 
Externí členové: 
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.  Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha 
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.  Biologická fakulta JU, České Budějovice 
Ing. Richard Hrabal, CSc.  Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 
RNDr. Alexandr Jegorov, CSc.  IVAX, a.s., Praha 
RNDr. Josef Komenda, CSc.  Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň 
doc. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.  Technická univerzita Liberec 
prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.  Zemědělská fakulta JU, České Budějovice 
prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.  Přírodovědecká fakulta UK, Praha 
RNDr. Ladislav Nedbal, CSc.   Ústav ekologie krajiny AV ČR,  
  České Budějovice 
RNDr. Jan Pokorný, CSc.  ENKI, o. p. s., Třeboň  
RNDr. Ondřej Prášil, CSc.  Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň 
prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.  Fakulta managementu, VŠE Liberec  
Ing. Bohdan Schneider, CSc.   Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 

Praha 
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.  Ústav informatiky AV ČR, Praha 
Ing. Jiří Šantrůček, CSc.   Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, 

České Budějovice 
RNDr. Zdeněk Šesták, CSc.  Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha 
prof. Ing. Josef Špak, Ph.D.   Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, 

České Budějovice 
Mgr. Otmar Urban, Ph.D.   Ústav ekologie krajiny AV ČR,  
   České Budějovice 
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc.  Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha 
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11.7.3. Organizační struktura ÚFB JU 

oddělení struktury a funkce proteinů:  vedoucí RNDr. Rüdiger Horst Ettrich, Ph.D.  
oddělení ekofyziologie autotrofních  
mikroorganismů:   vedoucí doc. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.  
oddělení systémové biologie:  vedoucí doc. RNDr. Ladislav Nedbal, DrSc. 
oddělení biotechnologie:  vedoucí doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.  
oddělení ekofyziologie rostlin:  vedoucí prof. Ing. RNDr. Michal Marek, DrSc. 

11.7.4. Koncepce rozvoje 

 V oblasti vědecké je strategií ústavu soustředění se na kvalitní vědeckou práci doprovázenou 
odpovídající prací pedagogickou. Vzhledem k tomu, že podstatná část financování ústavu pochází 
z vědecké činnosti, soustředí se ústav především na ni. Každoročně dvakrát dochází k mezinárodní 
evaluaci výsledků vědecké práce, a to v květnu na konferenci doktorandů a v listopadu na ústavní 
konferenci. Obě konference jsou organizovány v angličtině a jsou na nich přítomni zahraniční partneři 
ústavu. Vzhledem k dvouleté periodicitě hodnocení výzkumných záměrů se Ústav fyzikální biologie JU 
rozhodl pořádat i důkladnou mezinárodní evaluaci s touto periodicitou. Její plánovaný termín je tedy 
konec roku 2006.  
 
 Směry výzkumu jsou dány výzkumným záměrem a jsou segmenty v oboru fyzikální biologie - 
studována je struktura a funkce proteinů, ekofyziologie mikroorganismů, systémová biologie a na ně 
navazující biotechnologie.  
 
 Významnou složkou začíná být přenos technologií do praxe. Díky dostavbě technologického 
inkubátoru „Centrum biologických technologií“ a získání projektu z programu Prosperita získal Ústav 
fyzikální biologie JU prostředky na rozvoj a podporu těchto činností. Některá oddělení se do činnosti 
technologického inkubátoru zapojila velmi intenzivně a v perspektivě 5 - 10 let je očekávána významná 
zpětná vazba z těchto činností do vědeckého programu ústavu i přínos do jeho financování. 
  
 Byly zahájeny konkrétní projekty zaměřené na bioprospekci, metabolomiku, biokompatibilní 
materiály a řasovou biotechnologii. 
 
 Pedagogická činnost se odehrává v rozsahu, který je dán možnostmi jejího financování. Ústav 
fyzikální biologie JU se tedy soustředí především na doktorský studijní program Biofyzika a na účast 
ústavu ve výuce magisterských programů Biofyzika (akreditován na Biologické fakultě JU) a Aplikovaná 
měřící a výpočetní technika (akreditován společně s Pedagogickou fakultou JU).  
 
 Významnou složkou činnosti Ústavu fyzikální biologie JU je stále více celoživotní vzdělávání, 
kdy turnusové kurzy základních i speciálních přednášek v biofyzikálních a biochemických disciplínách jsou 
stále více oblíbeny jak lidmi z praxe, tak z jiných vysokých škol. Také v tomto směru bude ústav dále 
pokračovat, mimo jiné též proto, že se ústavu na tuto činnost daří získávat významné finanční prostředky.  
 
 Další rozvoj ústavu závisí především na získávání kvalitních doktorandů. Ten je zajišťován 
prostřednictvím systému letních škol, které jsou otevřeny pro studenty jak středních, tak vysokých škol. 
Také tento koncept je nosnou součástí činnosti Ústavu fyzikální biologie JU. 

11.7.5. Vědecká a výzkumná činnost 

 Po složitém roce 2004, v němž nebylo jasné financování, a tudíž ani existence Ústavu fyzikální 
biologie JU v dalších letech, byl rok 2005 prvním rokem, v němž bylo možno konzolidovaně pracovat. 
Nejistoty přelomu roku využily jednotlivé skupiny k tomu, aby se lépe vyprofilovaly a rozloučily se s méně 
produktivními jednotlivci.  
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 V březnu 2005 byl zahájen provoz technologického inkubátoru a školícího střediska „Centrum 
biologických technologií“, které bylo v průběhu roku intenzivně využíváno.  
 
 Rok 2005 byl velmi přínosný díky činnosti projektového oddělení, které dokázalo získat velké 
množství finančních prostředků na všechny dílčí činnosti Ústavu fyzikální biologie JU. Konkrétně se 
jednalo o prostředky z projektu Prosperita, kterými je financován provoz a činnost technologického 
inkubátoru, projekt EUROSCITALSCOUT, z něhož byly financovány letní školy a celá řada projektů se 
strukturálních fondů EU. Také proto skončil pro Ústav fyzikální biologie JU rok 2005 finančně velmi 
úspěšně.  
  
 Z hlediska vědeckého splnil Ústav fyzikální biologie JU to, co se od něj očekává, to jest 
především vysoká produkce kvalitních publikací. Z hlediska průměrné kvality publikací, hodnocené 
impaktním faktorem, byl rok 2005 pro Ústav fyzikální biologie JU vůbec nejúspěšnější za dobu jeho 
existence. Stejně tak pozitivně pro ústav dopadlo hodnocení efektivity využití finančních prostředků na 
vědu v letech 2000 - 2004, v němž ovšem letošní výsledky ještě nebyly započteny.  
  
 V pedagogické činnosti a ve zvyšování kvalifikace pokračoval Ústav fyzikální biologie JU            
v nastoupeném směru zvyšování počtu doktorandů (až na 32 ke konci roku 2005) a dalších habilitací. Byly 
podány další habilitační práce, čímž byl završen kvalifikační růst všech, kdo kromě vědecké měli                      
i dostatečnou pedagogickou činnost. Další zvyšování kvalifikací bude probíhat jen pozvolna s tím, jak 
budou zaměstnanci s doktorským titulem a po absolvování zahraniční stáže získávat pedagogickou praxi. 
Vzhledem k těmto výsledkům byl pro ústav neočekávaným a velmi nepříjemným překvapením výrok 
Akreditační komise, jímž byla zamítnuta akreditační přihláška bakalářské a magisterské biofyziky.               
  
 Významnou činnost začal Ústav fyzikální biologie JU rozvíjet v oboru celoživotního 
vzdělávání, kdy se ústav účastnil dvou projektových přihlášek - Jihočeský tech-transfer a Fyzbiotechno. 
Oba projekty byla financovány a vzdělávání v těchto oborech se úspěšně rozvíjí.  

11.7.6. Zahraniční spolupráce 

 Nejvýznamnější spolupráce jsou rozvíjeny v rámci výzkumných a vzdělávacích sítí. Regionální 
výzkumná a vzdělávací síť je tvořena Ústavem fyzikální biologie JU a Polytechnickou univerzitou 
(Fachhochschule) v Kremsu. V rámci této sítě byla získána celá řada přeshraničních projektů a připravují 
se společné studijní programy na úrovni bakalářské, magisterské i doktorské.  
 
 Mezinárodní výzkumná a vzdělávací síť funguje již několik let ve spolupráci University 
v Princetonu (USA), University v Lübecku (po přechodu prof. Hilgenfelda nahradila Universitu Friedricha 
Schillera v Jeně), Univerzity Jana Keplera v Linci, Univerzity v Granadě a Ústavu fyzikální biologie JU. 
V rámci této sítě bylo získáno několik vědeckých projektů, probíhá výměna studentů a společné kursy.  
 
 Další spolupráce probíhají na základě dvoustranných spoluprací a společných projektů a 
zahrnují celkem asi 20 zahraničních institucí.  

11.7.7. Hlavní úkoly v roce 2006 

 V roce 2006 pravděpodobně opět nebude Ústavu fyzikální biologie JU dopřáno soustředit se 
na své hlavní činnosti - výzkum a vývoj a vzdělávání doktorandů. Byla totiž zahájena příprava vzniku 
přírodovědecké fakulty JU a pokud ústav chce, aby tato nová instituce byla kvalitní, bude to znamenat, že 
se v ní musí ve značném rozsahu angažovat pracovníci Ústavu fyzikální biologie JU.  
 
 Hlavním úkolem ústavu je reakreditace doktorského studijního oboru Biofyzika a akreditace 
doktorského studijního oboru Biotechnologie společně s Výzkumným ústavem rybářským a 
hydrobiologickým JU a Zemědělskou fakultou JU. Do těchto oborů bude ústav dále nabírat studenty 
prostřednictvím svých letních škol, které, jak ústav doufá, bude v  roce 2006 opět financovat z externích 
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zdrojů. Ústav se bude snažit též o rozšíření akreditace magisterského a doktorského oboru Přírodovědné 
inženýrství z Technické univerzity v Liberci na Ústav fyzikální biologie JU. Tím by došlo ke stabilizaci 
potřebné struktury studijních programů a ústav by byl schopen zabezpečit jak základní, tak aplikovaný 
výzkum.  
 
 Také činnost ústavu na poli mezinárodním budou určovat vnější podmínky, zejména podmínky 
financování v novém programovém období Evropské unie. Ty spolu s postupným vyjasňováním 
interpretace některých nových paragrafů vysokoškolského zákona určí, jak podaří naplňovat hlavní cíl 
ústavu, kterým je vznik uceleného systému biologicko-technického vzdělávání ve spolupráci mezi 
Polytechnickou univerzitou v Kremsu, Ústavem fyzikální biologie JU a případně i dalšími univerzitami 
konsorcia vzniklého v roce 2005. 
 
 Hlavním úkolem v oblasti výzkumu a vývoje na Ústavu fyzikální biologie JU bude práce na 
výzkumném záměru „Fyzikální biologie - nové přístupy v biologickém výzkumu“. Vedle toho se práce 
zaměří i na spolupráci při řešení nově získaného centra základního výzkumu s názvem Centrum 
biokatalýzy a biotransformací. 
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11.8. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU (VÚRH JU) 

Adresa:  Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany 

11.8.1. Vedení VÚRH JU 

Ředitel:   doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 
 

Zástupce ředitele pro ekonomiku:  Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 
 

Zástupce ředitele pro pedagogiku:  Ing. Jan Kouřil, Ph.D. 
 

Vědecký sekretář:       Ing. Martin Kocour 
 

Asistent pro správu informačních technologií:  Ing. Marek Rodina 
 

Asistent pro koordinaci technických činností:  Ing. Pavel Lepič 

11.8.2. Vědecká rada VÚRH JU 

Interní členové: 
Ing. Jan Kouřil, Ph.D.      oddělení akvakultury a hydrobiologie VÚRH JU 
Ing. Pavel Kozák, Ph.D. vedoucí oddělení akvakultury a hydrobiologie 

VÚRH JU 
doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc.  oddělení šlechtění a genetiky ryb VÚRH JU, 

ředitel VÚRH JU 
Ing. Martin Flajšhans vedoucí oddělení šlechtění a genetiky ryb 

VÚRH JU 
Ing. Martin Kocour     oddělení šlechtění a genetiky ryb VÚRH JU 

 
Externí členové:  
Ing. Martin Dušek AOPK, Praha 
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.    Biologická fakulta JU, České Budějovice 
doc. Ing. Petr Hartvich, CSc.     Zemědělská fakulta JU, České Budějovice 
prof. Ing. Jiří Jirásek, DrSc.    MZLU, Brno 
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.     HÚ AV ČR, České Budějovice 
RNDr. Jan Pokorný, CSc.     ENKI, o.p.s., Třeboň 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc.     MZe, Praha 
doc. Ing. Petr Ráb, DrSc.    ÚŽFG AV ČR, Liběchov 
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.    VFU, Brno 
RNDr. Dalibor Štys, CSc. Ústav fyzikální biologie JU, Nové Hrady   

11.8.3. Organizační struktura VÚRH JU 

oddělení akvakultury a hydrobiologie:   vedoucí Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 
oddělení šlechtění a genetiky ryb:    vedoucí Ing. Martin Flajšhans 
oddělení vodní toxikologie a nemocí ryb:   vedoucí Ing. Tomáš Randák 
oddělení vědecko-technických informací:   vedoucí Ing. Blanka Vykusová, CSc. 
oddělení pokusnictví:     vedoucí Ing. Pavel Lepič 
oddělení ekonomiky:     vedoucí Ing. Iva Jíchová 
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11.8.4. Koncepce rozvoje 

Koncepce rozvoje ústavu se soustředila do všech forem činností ústavu. Vnitřní organizace 
Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU se zpružnila začleněním nadútvarových 
pracovníků s příslušnými kompetencemi do kanceláře ředitele odpovídající za: 

• Rozvoj VÚRH JU (ředitel) 
• Ekonomiku (zástupce ředitele pro ekonomiku) 
• Vědu (vědecký sekretář) 
• Pedagogiku (zástupce ředitele pro pedagogiku) 
• IT technologie (asistent pro správu informačních technologií ve VÚRH JU) 
• Koordinace technických činností (asistent pro koordinaci technických činností ve VÚRH JU) 
 
Do systému organizace a ekonomiky byl nastolen funkční řád, který se projevil kladným 

ekonomickým výsledkem činnosti ústavu. V koncepci řízení a rozvoje lidských zdrojů byly využity veškeré 
prvky pasivního či aktivního řízení zahrnující jak represivní, tak pobídkové složky. Celkovou koncepcí 
strategie činnosti Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU byl dlouhodobě rozvíjený 
a mezinárodně uznávaný vědecký výzkum a pedagogická činnost s akreditovaným doktorským oborem 
rybářství. Pracoviště aktivně spoluvytváří současný světový trend v oboru rybářství a přispívá ke zvyšování 
úrovně poznání a vzdělanosti i k využívání vědeckých výsledků. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké 
informace a podílí se na výchově vědeckých pracovníků. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí 
mezinárodní spolupráci a pořádá odborné i vědecko-popularizační akce. Výzkumný ústav rybářský a 
hydrobiologický JU maximálně usiloval o zapojení do jednotlivých studijních oborů, vědecko-
výzkumných záměrů, center výzkumu, domácích i zahraničních aktivit v souladu s potřebami rybářství 
v ČR a celospolečenskými potřebami a vývojovými tendencemi. 

 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU spolupracoval s ostatními subjekty 

terciárního sektoru vzdělávání v regionu, zejména s vyšší odbornou školou ve Vodňanech (Vyšší odborná 
škola vodního hospodářství a ekologie). Prostřednictvím vedoucích pracovníků Výzkumného ústavu 
rybářského a hydrobiologického JU aktivně vyhledával projekty v oblasti strukturálních fondů                    
s monitorováním aktivity v regionálních a celostátních institucích. Uskutečnil řadu pracovních setkání 
s členy různých komisí, organizací, úřadů a ministerstev odpovídající za rozhodování při uvolňování 
finančních prostředků v rámci kraje či na celostátní úrovni; projednával zájmy, strategie a problémy 
Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU s cílem získat podporu při jejich řešení. 
Uspořádal řadu odborných a společenských setkání s představiteli rybářské podnikatelské sféry. 
Pokračoval v již probíhajících aktivitách pro občany města Vodňany. Zvyšoval péči o vynikající studenty 
DSP Rybářství. V rámci IT udržoval a modernizoval stávajících PC, LAN a telefonní sítě v dostatečném 
počtu a ve stavu aktuálního standardu. 

11.8.5. Vědecká a výzkumná činnost 

Výzkumná a vývojová činnost ústavu byla v roce 2005 podřízena z velké části koncepci 
výzkumného záměru Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU MSM6007665809. 
Výzkumný záměr je členěn do tří základních okruhů, které se dělí do 15 cílů. Mimo to byly na ústavu 
řešeny další granty a projekty, které spolu s výzkumným záměrem pokryly celou řadu oborů rybářského 
výzkumu prováděného v ČR.  Jednotlivé činnosti je možno rozdělit do několika oblastí. 

Hodnocení a poznání biologických aspektů odlišné ploidní úrovně ryb a genomově 
manipulovaných populací 

V této oblasti byl výzkum v roce 2005 zaměřen v rámci společné laboratoře Výzkumného 
ústavu rybářského a hydrobiologického JU a ÚŽFG AV ČR v Liběchově na hodnocení vlivu ploidie 
hybridních populací sekavců (Cobitis), na jejich potomstvo za účelem studie fylogeneze zmíněného druhu. 
Na Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém JU pokračovalo studium diploidních a 
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polyploidních kříženců vybraných druhů ryb různými diagnostickými metodami (obrazová cytometrie, 
průtoková cytometrie, analýza karyotypu) za účelem nalezení spolehlivých a dostupných diagnostických 
prostředků, byly sledovány rozdíly v ultrastruktuře spermií diploidních a triploidních ryb u lína obecného a 
rovněž rozdíly ve vnímavosti amfimiktických diploidních, indukovaně triploidních a gynogenetických 
populací lína obecného vůči parazitárním chorobám v rybničních podmínkách. 

Detailní studium spermií ryb, zmražování gamet a studium gametogeneze  

Pokračovalo sledování rozdílů ve struktuře spermií a složení semenné plazmy u chrupavčitých a 
kostnatých ryb ve vztahu k procesu oplození, s využitím molekulárních metod pro určení původu 
potomstva, probíhalo sledování kompetice spermií kapra obecného při aktu oplození s cílem posouzení 
vlivu polyspermatického osemenění běžně využívaného v rybářské praxi na genetickou variabilitu dceřiné 
populace. U lína obecného bylo dokončeno hodnocení vlivu použité dávky syntetických hormonálních 
preparátů na konečnou fázi gametogeneze a pokračovala optimalizace způsobu zmrazování spermií pro 
účely uchování genetických zdrojů hospodářsky důležitých druhů ryb „in vitro“ v rámci národního 
programu se zaměřením na sumce velkého a lína obecného. Proběhly první experimenty se zmrazováním 
embryí u kapra obecného.  

 
• Linhart O., Rodina M., Gela D., Kocour M., Vandeputte M. (2005): Spermatozoal 

competition in common carp (Cyprinus carpio): what is the primary determinant of competition 
success? Reproduction 130 (5): 705-711. 

• Linhart O., Rodina M., Flajshans M., Gela D., Kocour M. (2005): Cryopreservation of 
European catfish Silurus glanis sperm.: Sperm motility, viability and hatching success of 
embryos. Cryobiology 51: 250-261.   

Genetika ryb 

Velkou část tohoto odvětví tvoří kvantitativní genetika. V roce 2005 byla pozornost věnována 
experimentálnímu selekčnímu programu s využitím molekulárních metod u kapra obecného s cílem 
zvýšení jeho růstových vlastností. Tento experiment bude probíhat díky dlouhému období chovu a 
generačnímu intervalu kapra ještě několik let. Znalost rodokmenu umožnila posoudit genetický vliv 
deformací úst a ploutví u kapra a bylo dokončeno sledování rozdílů užitkových parametrů u dvou 
celosamiččích populací kapra obecného ve srovnání s populacemi bisexuálními. V rámci šlechtitelské 
činnosti při udržování a zlepšování genetického potenciálu ryb probíhalo sledování užitkových parametrů 
u různých skupin kapra při vrcholovém křížení, podobně probíhalo sledování užitkovosti u vybraných 
plemen a genomově manipulovaných populací lína obecného. Ve spolupráci s ÚBO AV ČR probíhalo 
sledování genetické, populační a reprodukční variability invazní ryby karase stříbřitého, Carassius gibelio,             
s alternujícím bisexuálně/sexuálním rozmnožováním ve střední Evropě. 

 
• Kocour M., Linhart O., Gela D., Rodina M. (2005): Growth performance of all-female and 

mixed-sex common carp Cyprinus carpio L. Populations in the central Europe climatic 
conditions. Journal of the World Aquaculture Society 36 (1): 103-113. (IF 2004 = 0,669)   

• Kocour M., Gela D., Rodina M., Linhart O. (2005): Testing of performance in common carp 
Cyprinus carpio L. under pond husbandery conditions I: top-crossing with Northern mirror 
carp. Aquaculture Research 36: 1207-1215. (IF 2004 = 0,676) 

Vývoj nových technologií chovu ryb v technických akvakulturách a rybnících 

Výzkum v této oblasti je dlouhotrvající záležitostí se zaměřením na optimalizaci chovu ryb 
s uzavřeným cyklem, tedy od umělého výtěru ryb přes jejich odchov do stadií vhodných k dalšímu 
vysazení či až do tržní velikosti a odchovu generačních ryb schopných reprodukce, a to jak v otevřených 
systémech (rybničních či intenzivních chovech), tak v uzavřených recirkulačních systémech. V roce 2005 
byla pozornost zaměřena na umělou indukci ovulace hospodářsky důležitých druhů ryb (lín obecný, sumec 
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velký, kapr obecný, okoun říční) a ryb žijících ve volných vodách ohrožených degradací životního 
prostředí (parma obecná, jelec jesen, jelec proudník, podoustev říční) s využitím syntetických 
hormonálních preparátů, které z důvodu legislativy EU budou muset nahradit již dříve zvládnuté metodiky 
umělého výtěru s použitím kapří hypofýzy. Dalším bodem bylo sledování využití anestéze u různých 
druhů ryb v závislosti na jejich stáří a teplotě vody, stanovení závislosti optimální krmné dávky a specifické 
rychlosti růstu u sivena amerického při nízkých teplotách, optimalizace přechodu výživy z přirozené 
potravy na umělá krmiva u okouna říčního, stanovení účinnosti mechanických a biologických filtrů v málo 
zatíženém recirkulačním systému při různých teplotách a testování vlivu strategie výživy na efektivitu 
odchovu plůdku jelce jesena a parmy obecné. Jeden z projektů byl zaměřen na využití reprodukčního 
potenciálu střevličky východní (Pseudorasbora parva) jako potravní ryby při odchovu plůdku candáta 
obecného (Sander lucioperca).  

Studium toxicity látek a kvality vodního prostředí  

Studium toxikologie a kvality vodního prostředí je rovněž jedním z klíčových odvětví ve 
výzkumné činnosti Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU. Studium bylo zaměřeno 
na sledování vlivů cizorodých látek na poruchy přirozené reprodukce pstruha obecného v povodí řeky 
Tiché Orlice pod obcí Králíky, dále byl sledován vliv koncentrace vybraných biochemických markerů 
(VTG, 11-KT, 1-OHPY, CYPIA, EROD) v krevní plasmě jelce tlouště jako možné indikátorové ryby, na 
obsah vybraných polutantů (Hg, Cd, As, Pb, PCB, HCH, HCB, DDT, OCS a fenolů) v tělech ryb na 9 
lokalitách řek Labe, Vltavy a Blanice s odlišným očekávaným zatížením. Na podobných lokalitách bylo 
sledováno hodnocení kontaminace ryb a dalších složek vodních ekosystémů cizorodými látkami, zejména 
rtutí a arsenem. U kapra obecného byla po předchozích zkušenostech sledována míra toxicity dusitanů 
v závislosti na koncentraci dusitanů a chloridů ve vodě a dle potřeb probíhaly testy toxicity vybraných 
látek podle závazného protokolu v akreditované toxikologické laboratoři na modelových organismech 
(perloočky, paví oko, semena hořčice bílé a zelené řasy Desmodesmus substicatus).   

 
• Čelechovská O., Svobodová Z., Randák T. (2005): Arsenic content in tissues of fish from the 

River Elbe. Acta Veterinaria Brno 74 (3): 419-425. 
• Žlábek V., Svobodová Z., Randák T., Valentová O. (2005): Mercury content in the muscle of 

fish from the Elbe River and its tributaries. Czech J. Anim. Sci 50: 528-534. 
• Široká Z., Krijt J., Randák T., Svobodová Z., Pešková G., Fuksa J., Hajšlová J., Jarkovský J., 

Jánská M. (2005): Organic pollutant contamination of the River Elbe as assessed by 
biochemical markers. Acta Veterinaria Brno 74 (2). 

• Kolářová J., Svobodová Z., Žlábek V., Randák T., Hajšlová J., Suchan P., (2005): 
Organochlorine and PAHs in brown trout (Salmo truta fario) population from Tichá Orlice 
River due to chemical plant with possible effects to vitellogenin experession. Fresenius 
Environmental Belletin 14 (12a): 1091-1096.      

• Svobodová Z., Máchová J., Drastichová J., Groch L., Lusková V., Poleszczuk G., Velíšek J., 
Kroupová H. (2005): Haematological and biochemical profiles of carp blood following nitrite 
exposure at different concentrations of chloride. Aquaculture Research 36 (12): 1177-1184. 

• Kroupová H., Máchová J., Svobodová Z. (2005): Nitrite influance on fish - a review. 
Veterinární Medicína 50 (11): 461-471.   

Nemoci a zdraví ryb 

V rámci zlepšování prevence a eliminace zdravotních rizik byl sledován vliv hřebíčkového oleje 
jako často používaného anestetika na vybrané hematologické a biochemické ukazatele a na histologickou 
stavbu tkání kapra obecného a byly řešeny 3 případové studie poškození a úhynu ryb při zahájení provozu 
rybochovných objektů s recirkulací vody či při neodborné manipulaci s rybou a jejím přesunu z prostředí 
s vyšší do prostředí s nižší teplotou. Nadále pokračovalo řešení problematiky harmonizace uplatňování 
principů farmakovigilance v akvakulturních chovech v ČR v návaznosti na předpisy EU, protože 
v současné době je pro léčbu ryb v ČR registrováno jen několik málo léčiv s antimikrobiálním účinkem. 
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Posláním projektu je zajistit řešení potřeb veterinární praxe při aplikaci léčebných a pomocných přípravků 
v akvakulturních chovech v souladu s pravidly platnými v EU, dát k dispozici registrované preparáty 
s ověřenou farmakovigilancí a zavést jednotné zásady provádění léčebných, preventivních a pomocných 
zákroků v chovech ryb se zřetelem na ovlivnění necílových organismů a na další ekologické dopady. Další 
konkrétní výzkum byl zaměřen na ochranu chovů kapra obecného (Cyprinus carpio L.) před onemocněním 
způsobeným koi herpesvirem (KHV), které způsobuje vysokou mortalitu nemocných ryb. V roce 2005 byl 
prováděn monitoring dovezených okrasných druhů ryb a ryb z místních chovů se zaměřením na výskyt 
této nákazy.  

 
• Velíšek J., Svobodová Z., Piačková V., Groch L., Nepejchalová L. (2005): Effects of clove oil 

anaesthesia on common carp (Cyprinus carpio L.). Veterinarní Medicína 50 (6): 269-275. 
• Pokorová D., Veselý T., Piačková V., Reschová S., Hulová J. (2005): Current knowledge on 

koi herpesvirus (KHV): a review. Veterinarní Medicína 50 (4): 139-147.  
• Svobodová Z., Máchová J., Poleszczuk G., Hůda J., Hamáčková J., Kroupová H. (2005): 

Nitrite poisoning of fish in aquaculture facilities with water-recirculating systems. Acta 
Veterinaria Brno 74 (1): 129-137.   

Hodnocení rybniční akvakultury a souvisejících environmentálních aspektů v interakci 
s produkčními cíli 

V tomto ohledu byla v laboratorních podmínkách studována potravní výběrovost u štiky 
obecné, candáta obecného a okouna říčního, tedy druhů dravých ryb chovaných nejčastěji společně 
s kaprem v polykulturních obsádkách rybničních akvakultur. Další oblastí bylo sledování následků útoku 
rybožravých predátorů, konkrétně kormorána, na ryby, které nedokáže pták pozřít a pouze jim způsobí 
poranění ostrým zobákem. Průběh hojení a postupu poranění v čase byl sledován pomocí počítačové 
analýzy obrazu.   

 
• Adámek, Z., Opačak, A., 2005. Prey selectivity in pike (Esox lucius), zander (Sander lucioperca) 

and perch (Perca fluviatilis) under experimental conditions. Biologia Bratislava 60: 567-570.  

Zajištění trvale udržitelného rozvoje astakofauny v České republice 

Astakologie je vedle ryb další důležitou součástí výzkumu a pro její význam je uváděna  
samostatně, i když celá řada výše zmíněných činností u ryb se týkala i raků. V roce 2005 pokračovala studie 
kolem biologie a ekologie invazního druhu raka pruhovaného (Orconectes limosus Raf.), probíhalo sledování 
efektivity odlovu a poměr pohlaví raka říčního v závislosti na době odlovu v průběhu sezóny, byla 
zjišťována toxicita dusitanů u jednoletých ráčat raka pruhovaného v závislosti na obsahu chloridů ve vodě 
a ověřovány chovatelské postupy odchovu raků říčních pro jejich reintrodukci do volných vod.     

 
• Kozák P., Máchová J., Policar T. (2005): The effect of chloride content in water on the 

toxicity of sodium nitrite for spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus Raf.). Bull. Fr. Peche 
Piscic. 376-377:705-714.  

• Policar T., Kozák P. (2005): Comparison of trap and baited stick catch efficiency for noble 
crayfish (Astacus astacus L.) in course of the growing season. Bull. Fr. Peche Piscic., 376-377: 
675-686.  

Kvalita rybího masa a zpracování ryb 

Byly hodnoceny technologické vlastnosti kapřího strojně děleného masa ošetřeného přídavkem 
mikrobiální transglutaminázy, a to při různých poměrech trasglutaminázy (0,5 - 1,0 - 1,5 %) kombinované 
se třemi úrovněmi obsahu NaCl (0 - 1,0 - 2,0 %). Na hodnocení změny restrukturovaného rybího masa 
bylo využito parametrů tuhosti (hardness) a vaznosti vody (WHC). Další studie byla zaměřena na vliv 
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extrémně dlouhodobého sádkování (devět měsíců) tržního kapra na obsah eicosapentaenové (EPA) a 
docosahexaenové (DHA) kyseliny. Hodnoty byly měřeny pomocí plynové chromatografie.  

11.8.6. Zahraniční spolupráce 

Zahraniční spolupráce probíhá na několika úrovních:  
• spolupráce při řešení blízkých oborů výzkumu formou výměny publikací, zkušeností, 

výsledků a krátkodobých stáží pracovníků a studentů podložených smluvním vztahem mezi 
Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým JU a příslušnou zahraniční 
institucí - v roce 2005 probíhala tato forma spolupráce s devíti institucemi v Německu, 
Polsku, Číně, Itálii, Rusku, Francii a Rakousku; 

• bilaterální spolupráce v rámci zemí s podepsanými mezinárodními dohodami o spolupráci ve 
vědě a výzkumu na vládní úrovni prostřednictvím programů MŠMT - v roce 2005 probíhalo 
řešení tří výzkumných projektů prostřednictvím programu KONTAKT s institucemi ve 
Francii a Číně; 

• přímá spolupráce při řešení velkých výzkumných a vývojových projektů v rámci programů 
Evropské unie - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU se v roce 2005 účastnil 
při řešení tří projektů v rámci 6. Rámcového programu EU. V každém z projektů je zahrnuto 
více než 10 institucí a podniků z 5 zemí Evropy.   

 
V rámci těchto aktivit navštívilo ústav na kratší či delší dobu 18 zahraničních odborníků a                 

1 student z 8 zemí a pracovníci a studenti Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU 
absolvovali celkem 38 cest do zahraničí za účelem prezentací výsledků na vědeckých konferencích, ale                 
i v rámci výše zmíněných aktivit zahraniční spolupráce.  

 
• Mims S.D., Shelton W.L., Linhart O., Wang C.Z., Gomelsky B., Onders R.J. (2005): 

Application of a temperature-dependent mitotic interval (tau(o)) for induction of diploid 
meiotic gynogenetic paddlefish. North American Journal of Aquaculture 67 (4): 340-343. 

• Kohlmann K., Kersten P., Flajshans M. (2005): Micro satellite-based genetic variability and 
differentiation of domesticated, wild and feral common carp (Cyprinus carpio L.) populations. 
Aquaculture 247 (1-4): 253-266.   

11.8.7. Hlavní úkoly v roce 2006 

• Dobudovat laboratoře molekulární biologie a konfokální mikroskopie Výzkumného ústavu 
rybářského a hydrobiologického JU pro potřeby všech vědecko-výzkumných oddělení 
Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU.  

• Vedle cíleného univerzitního výzkumu trvale posilovat oblast aplikovaného výzkumu ve 
spolupráci s podnikatelskou sférou. 

• Vědecky nejvýznamnější původní práce u mladých pracovníků do 35 let odměnit Cenou 
ředitele Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU.  

• Zavést elektronickou podobu Bulletinu VÚRH Vodňany a jeho dostupnost na webu. 
• Zapojit ústav do programů SOCRATES, ERASMUS MUNDUS apod., které nebyly před 

akreditací DSP Rybářství využívány.  
• Zvýšit péči o vynikající studenty DSP Rybářství, podchytit jejich zájem v průběhu studia a 

motivovat je k akademické dráze (zahraniční pobyty, účast na řešení výzkumných projektů) a 
zařadit je mezi kmenové pracovníky Výzkumného ústavu rybářského a 
hydrobiologického JU. 

• Iniciovat rozšíření akreditace magisterského oboru Rybářství na Zemědělské fakultě JU na 
angličtinu především pro cílovou skupinu studentů z EU. 
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• Inovovat webové stránky Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU                    
s propagačními a informačními materiály, které budou zahrnovat odborný profil DSP a kurzů 
celoživotního vzdělávání. 

• Připravit se na realizaci „Evropského rybářského vědecko-výzkumného, technologického a 
vzdělávacího centra ve VÚRH JU Vodňany“ z evropských strukturálních fondů v letech 
2007 - 2010 rekonstrukcemi a investicemi na úrovni 139 mil. Kč. 
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11.9. Jazykové centrum JU (JC JU) 

Adresa:   Studentská 13, 370 05 České Budějovice 

11.9.1. Vedení JC JU 

Ředitelka:  Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. 
 
Tajemnice:  Mgr. Eva Krejčová 

11.9.2. Organizační struktura JC JU 

Centrum tvoří organizačně 5 sekcí: 
sekce anglického jazyka:   vedoucí Mgr. Dana Špatenková 
sekce německého jazyka:  vedoucí Mgr. Janka Kalousová 
sekce románských jazyků:  vedoucí Mgr. Hana Bušková 
sekce ruského jazyka:  vedoucí PhDr. Eliška Slámová, Ph.D. 
sekce odloučeného pracoviště ZF JU v Táboře: vedoucí Mgr. Tomáš Souček 
 
K 31. 12. 2005  mělo Jazykové centrum JU 33 pedagogických pracovníků. 

11.9.3. Koncepce rozvoje  

 Centrum zajišťuje výuku aplikovaných jazyků na Teologické fakultě, Zdravotně sociální 
fakultě, Zemědělské fakultě a v Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech, překlady a 
tlumočení pro JU, tj. rektorát, fakulty i ostatní součásti JU, podílí se na vědecko-výzkumné činnosti a 
celoživotním vzdělávání. 
 
 Pedagogická činnost centra vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a 
z Akčního plánu pro podporu jazykové výuky na období 2004 - 2006, které zdůrazňují znalost alespoň 
dvou jazyků kromě jazyka mateřského. V současné době jsou v centru vyučovány následující jazyky: 
angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština a japonština. Jazykové centrum JU 
sleduje dva hlavní cíle: 

1) Výuku odborného jazyka zaměřit tak, aby co nejvíce odpovídala potřebám praxe. Z tohoto 
důvodu se centrum snaží navázat kontakty s firmami v jihočeském regionu a získat zpětnou 
vazbu od absolventů JU, kteří již cizí jazyk v praxi používají nebo prošli přijímacím 
pohovorem z jazyka. 

2) Dále se centrum snaží rozšířit nabídku jazykového vzdělávání a dát motivovaným studentům 
možnost získat v rámci univerzitního studia mezinárodně uznávané jazykové certifikáty jako 
jsou Cambridgeské zkoušky, zkoušky ESOL organizace City and Guilds a Das 
Österreichische Sprachdiplom (ÖSD), jejichž úrovně korespondují s úrovněmi Evropského 
referenčního rámce. V současné době je centrum kompetentní provádět  zkoušky ÖSD a 
britské zkoušky ESOL. V roce 2005 získalo Sprachdiplom 32 studentů a na zkoušky ESOL se 
začalo připravovat prvních 53 studentů. Dále centrum plánuje zahájit přípravné kurzy také na 
mezinárodní certifikát z francouzštiny DELF a DALF. 

 
 Možnosti jazykového vzdělávání rozšiřuje i využívání jazykové laboratoře, kde se ve výuce 
prolínají dvě nejžádanější dovednosti - práce s počítačem a jazyková kompetence. Studenti mohou 
laboratoř využívat k samostudiu a otestování vlastních znalostí před výběrem zkoušky. 
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 Vědecko-výzkumná a publikační činnost se zaměřuje především na studium odborného jazyka, 
metodickou činnost a vědecko-výzkumnou spolupráci s odborně zaměřenými pracovišti JU. Celoživotní 
vzdělávání je orientováno na přípravné kurzy ke složení Cambridgeských zkoušek. 

11.9.4. Vědecká a výzkumná činnost  

Výstupy vědecko-výzkumné činnosti 

• Nýdl V., Šulista M., Baravalle V. W. Maple software in e-learning environment. University of 
South Bohemia, Department of Mathematics, Jihočeská univerzita Českých Budějovicích, 
2005, vol. 13, pp. 123-126. ISSN 1214-4681 

• Šulista M., Baravalle White V. E-learning Environment as a Support of the Teaching of 
Financial Actuarial Mathematics taught in the Form of CLIL. Mezinárodní konference 
Aplimat 2005. Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering in Bratislava, 
Slovak University of Technology, Bratislava, 2005, I., s. 377-379. ISBN 80-969264-1-1 

• Bláha J. English for Health and Social Studies (profesional Course), 4. vydání, Zdravotně 
sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2005, Revised and Completed 
Edition. ISBN 80-7040-771-9 

• Hošková A., Špatenková D. English for Economic Studies, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, České Budějovice 2005. ISBN 80-9040-795-6 

• Ptáčníková V. Spezifika der Fachsprachen. In: Golčáková, G. (ed.), Lingua Germanica. 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2005, 95-102. ISBN 80-86898-17-2 

• Ptáčníková V. Deutsch als Kommunikationssprache im Wirtschaftsbereich. In: Jazyková 
kompetence v Evropské unii. Vysoká škola ekonomická,  Praha 2005. ISBN 80-245-0997-0 

• Ptáčníková V. Práce s odborným textem v počítačové jazykové laboratoři. In: Sborník prací 
z mezinárodní konference Odborný jazyk na vysokých školách. Česká zemědělská univerzita 
v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra jazyků 2005. ISBN 80-213-1345-5 

• Ptáčníková V. Erweiterung des Wortschatzes unter dem Einfluss der Gemein- und 
Fachsprache. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Masarykova univerzita 
v Brně 2005, 79-84. ISBN 80-210-3783-0, ISSN 1211-4979 

• Ptáčníková V. Ekvivalence v odborném překladu. In: Český překlad II (1945-2004). 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2005, 330-342. ISBN 80-7308-101-6 

• Slámová E. „Rozumějí si jazykáři s nefilology?“ spolupráce jazykového centra  s oborovými 
radami v teorii a praxi. In: Odborný jazyk na vysokých školách nefilologického zaměření. 
Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Brno 2005, 87-90. ISBN                 
80-7231-124-7 

• Voženílková B., Klimeš F., Vlčková Z. Evaluation of Puccinia perplexans on Alopecurus 
pratensis L. In: Modern Fungicides and Antifungal Compounds IV, Alton, Hampshire 2005. 
ISBN 1 901396 39 8 

• Vondrášková J. Výuka bankovní němčiny na ZF JU v ČB z praktického hlediska. In: Sborník 
prací z mezinárodní konference Odborný jazyk na vysokých školách. Česká zemědělská 
univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra jazyků 2005. ISBN 80-213-1345-5 

 
 Jazykové centrum JU uspořádalo v roce 2005 v pořadí již čtvrtou konferenci studentských 
odborných prezentací, jíž se jako čestný host zúčastnil i honorární konzul Rakouska Mgr. Viktor Blanka a 
jako členové porot zástupci firem a Raiffeisenbank. Konference byla pořádána v jazyce anglickém, 
německém a francouzském s cílem ověřit si jazykové znalosti v praxi a zároveň ukázat, kam směřuje výuka 
aplikovaných jazyků v Jazykovém centru JU. Konference se zúčastnila též jedna studentka z UJEP 
v Ústí nad Labem. V návaznosti na konferenci byl s podporou rakouské strany připraven projekt, který 
umožnil jako první cenu v sekci ekonomické němčiny studentskou stáž v linecké pobočce Raiffeisenbank.  
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11.9.5. Hlavní úkoly v roce 2006 

 Hlavním obsahem činnosti centra v roce 2006 bude nadále výuka aplikovaných jazyků 
v nefilologických oborech. Získaná jazyková kompetence by měla umožnit studenům zvládnout 
nejrůznější aktivity vyžadující jazykovou znalost jako je mezinárodní mobilita, cizojazyčné přednášky 
hostujících profesorů, zahraniční stáže a v neposlední řadě úspěšné zvládnutí přijímacích pohovorů ve 
firmách. 
 
 V rámci přípravných kurzů na mezinárodní zkoušky by měly být kromě angličtiny a němčiny 
zahájeny i přípravné kurzy na certifikáty z francouzského jazyka DELF (DIPLÔME D’ÉTUDES EN 
LANGUE FRANÇAISE) a DALF (DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE).  
 
 V roce 2006 uspořádá centrum již pátý ročník studentské konference odborných prezentací 
v anglickém, německém a francouzském jazyce. Cílem centra je uspořádat konferenci za účasti některých 
kateder aplikovaných jazyků v České republice a rozšířit tak spolupráci s podobně zaměřenými 
univerzitními pracovišti. Dále se centrum bude snažit rozšířit poradenskou činnost, která by měla pomoci 
uchazečům orientovat se v oblasti mezinárodních certifikátů, a zapojí se do projektu celoživotního 
vzdělávání na JU. 
 
 Vědecko-výzkumná činnost se bude orientovat na studium a metodicko-didaktické cíle 
odborného jazyka, spolupráci s odbornými pracovišti JU a zahraničními i republikovými jazykovými 
pracovišti podobného zaměření. 
 



123 

11.10. Institut pro etiku hospodářství a regionální rozvoj JU (IEHRR JU) 

Adresa:   Kněžská 8, 370 01 České Budějovice 

11.10.1. Vedení IEHRR JU 

Ředitel:   Univ.-Prof. Helmut Renöckl, Dr. Theol.  

11.10.2. Koncepce rozvoje 

 Institut byl založen 12. 11. 1998 rektorem JU prof. Ing. Františkem Střelečkem, CSc. Institut je 
organizačně přímo přičleněn k rektorátu JU a má pracovat pro všechny součásti univerzity. Cílem institutu 
je především podporovat hospodářský rozvoj Jihočeského kraje. Institut tak činí poskytováním podnětů 
k osobnímu vyjasňování cílů a hodnot, motivaci k osobní zodpovědnosti, podporu vývoje odpovídajících 
a lidsky důstojných forem života, struktur a regulačních systémů. Konkrétně se tyto cíle realizují tematicky 
jednorázovými učebními akcemi a nabídkami dalšího vzdělávání pro studenty všech fakult, ale také 
zájemce mimo univerzitu, jednáními, kongresy, publikacemi, výzkumnými projekty, podporováním 
kontaktů mezi univerzitou a Horním Rakouskem a Dolním Bavorskem, mezi univerzitami v Českých 
Budějovicích, Lincem a Pasovem.  

11.10.3. Vědecká a výzkumná činnost 

• Spoluorganizování mezinárodního sociálně etického sympózia „Veslovat a kormidlovat na 
rozbouřeném moři - Sociálně etický přínos pro znovuvybudování střední Evropy“ 
v Bratislavě 31. 3. - 2. 4. 2005. Konference se zúčastnilo 130 lidí z 10 států. 

• Pořádání exkurze do rozvinutých regionů Horního Rakouska pořádaná 15. a 16. dubna 2005. 
Exkurze byla určena především pro starosty z Jihočeského kraje a vyučující  Jihočeské 
univerzity. Výjezd byl zaměřen na regionálně a podnikatelsky úspěšná místa. Cílem této 
exkurze také bylo navázat přeshraniční kontakty a spolupráci s důležitými osobnostmi 
z oblastí úspěšného místního rozvoje.  

• Pořádání semináře „Seminář spojený s jazykovým kurzem určený pro vedoucí pracovníky 
z oblasti cestovního ruchu a regionální rozvoj“. Seminář byl organizován ve spolupráci 
s univerzitním oborem a nástavbovým studiem MBA-Turismus management J. Kepler 
Univerzity v Linci a byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství 
INTERREG IIIA. Seminář byl rozdělen na dva hlavní bloky. První část semináře proběhla 
v rámci Exkurze do Horního Rakouska po turisticky prosperujících. Druhá část byla 
zaměřená na výuku německého jazyka a přednáškové bloky tématicky zaměřené na cestovní 
ruch a rozvoj regionů. 

• Spolupodílení se na vydání publikace Život z víry.   

11.10.4. Zahraniční spolupráce  

 Mezi trvalou náplň práce institutu patří zajišťování a udržování kontaktů mezi univerzitami 
v Českých Budějovicích, Linci, Pasově, regionální samosprávou Jihočeského kraje a Horního Rakouska. 

11.10.5. Hlavní úkoly v roce 2006 

• Vydání sborníku z mezinárodního sociálně etického sympózia „Veslovat a kormidlovat na 
rozbouřeném moři - Sociálně etický přínos pro znovuvybudování střední Evropy“ 
v Bratislavě 31. 3. - 2. 4. 2005.  
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• Organizování vědecké odborné konference na Teologické fakultě JU „Křesťan, politika a 
sociální odpovědnost“ - 28. 2. 2006. Konference má být zaměřená především na otázky 
sociální odpovědnosti jednotlivce, společnosti a státu z pohledu principů křesťanské sociální 
etiky. 

• V jednání je spolupráce na projektu EUROPAZUG 2006, kterou pořádá organizace MitOst, 
což je společenství pro jazykovou a kulturní výměnu se zeměmi střední, východní  
a jižní Evropy. Jde o projekt evropského vlaku, který bude projíždět evropskými zeměmi. 
Účelem je vzájemné poznání na základě vlastní zkušenosti. 24. 4. 2006 je zastávka vlaku 
plánovaná v Českých Budějovicích. 

• Exkurze do Horního Rakouska, která se uskuteční na podzim 2006. Hlavním záměrem je 
poskytnutí informací o regionálním rozvoji, exkurze bude také seznámení se s ozdravnou 
turistice. 
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11.11. Evropské informační centrum JU (EIC JU) 

Adresa:   Krajinská 2, 370 01 České Budějovice 

11.11.1. Vedení EIC JU 

Vedoucí:  PhDr. Ivana Šamalíková  

11.11.2. Organizační struktura EIC JU 

Britské centrum:   vedoucí PhDr. Ivana Šamalíková 
Goethe - Zentrum (od 1. 3. 2005):   vedoucí Mgr. Lenka Hůlková 
 

Evropské informační centrum JU vyvíjí vlastní informační a organizační činnost, navíc řídí a 
zastřešuje dvě další jazyková centra - Britské centrum a Goethe - Zentrum. V Evropském informačním 
centru JU působí celkem 6 pracovníků, z toho 4 na plný pracovní úvazek a 2 na úvazek poloviční. 

11.11.3. Koncepce rozvoje 

• Zprostředkování informací veřejnosti o aktuální pozici JU jako evropské instituci výzkumu 
a vzdělávání.  

• Poskytování zázemí ke studiu studentům JU - rozšiřování jazykových knihoven, rozvoj 
informačního servisu,   propojení náplně přednášek s výukou na jednotlivých fakultách JU. 

• Poskytování konferenčního zázemí pro JU. 
• Další rozvoj spolupráce s katedrami společenských věd, germanistiky, romanistiky a anglistiky  
• Organizace přednášek s významnými osobnostmi veřejného života (motivace zájmu  

účastníků přednášek o studium na JU). 
• Společné prezentace JU, města České Budějovice a Jihočeského kraje, organizace akcí, v nichž 

se jejich činnost prolíná. 
• Spolupráce s British Council, Goethe - Institutem, Rakouským vzdělávacím centrem. 
• Navazování, rozvíjení a prohlubování spolupráce s dalšími zahraničními partnery. 

11.11.4. Hodnocení činnosti v roce 2005 

Veškerá informační a vzdělávací činnost Evropského informačního centra JU je zaměřena na 
podporu  a rozvoj jazykového vzdělání, ale zároveň i na podporu rozvoje všeobecného rozhledu studentů 
a ostatních návštěvníků centra. Vzhledem k tomu, že Evropské informační centrum JU je součástí JU, 
mají studenti JU všechny semináře, přednášky, kluby, diskuse, výstavy a další aktivity pořádané 
v prostorách Evropského informačního centra JU zdarma.  

Evropské informační centrum 

• V roce 2005 došlo k výraznému rozšíření činnosti Evropského informačního centra JU.  
• Příznivý rozvoj spolupráce s fakultami JU - řada konferencí, besed a prezentací v prostorách 

Evropského informačního centra JU - Zdravotně sociální fakulta JU (2), Pedagogická 
fakulta JU (7).    

• Informační servis měsíčně zpracovává přibližně 80 rozsáhlých dotazů. 
• V roce 2005 Evropské informační centrum JU uspořádalo 43 přednášek, seminářů, besed, 

vernisáží a dalších aktivit, které navštívily tisíce zájemců. Velkou většinu z nich tvořili studenti 
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JU. Studentům byla nabídnuta možnost setkat se a diskutovat s řadou odborníků z oblasti 
vědy, vzdělání a kultury. Během každé akce byla kapacita přednáškového sálu zcela zaplněna. 

• Evropské informační centrum JU v roce 2005 navštívila řada významných zahraničních 
hostů - velvyslankyně Velké Británie, velvyslanec Francie, velvyslanec Španělska, velvyslanec 
Slovenska, kulturní atašé Německa, kulturní atašé Velké Británie. 

• Po roční intenzívní přípravě bylo 1. března 2005 v nově zrekonstruovaných prostorách 
Evropského informačního centra JU slavnostně otevřeno nové jazykové centrum Goethe - 
Zentrum. 

Britské centrum 

• Britské centrum se během čtyř let svého působení velmi rozšířilo. Náklady na provoz jsou 
zajišťovány vlastní činností centra, které je po čtyřech letech svého působení dobře technicky 
vybaveno. Jako jediná instituce v Jihočeském kraji vlastní unikátní anglickou knihovnu, která 
se za čtyři roky rozrostla o 7 040 knižních titulů.  

• V současné době má Britské centrum zaregistrováno 1026 aktivních členů, z toho 577 
studentů a 22 zaměstnanců JU, což je nejvyšší číslo v čtrnáctileté historii Britské rady a 
Britského centra v Českých Budějovicích.  

• Knihovní fond rozšířen na 13 204 knih a dalších doprovodných materiálů.  
• V roce 2005 bylo otevřeno a organizováno 6 jazykových kurzů, které byly plně obsazeny.  
• V roce 2005 Britské centrum uspořádalo 18 přednášek, metodických seminářů, autorských 
čtení a 43 pásem pro školy. Vysoce hodnocená byla setkání s britským soudobým 
spisovatelem Meic Stephensem, profesorem University Glamorgan, a  básníkem Nicholasem 
Makohou, Velká Británie. 

• V roce 2005 skládalo mezinárodně uznávané jazykové cambridgeské zkoušky 368 kandidátů.  
Britské centrum jako jediná instituce v Jihočeském kraji ve spolupráci s The British Council a 
University of Cambridge zajišťuje registraci, organizaci, přípravu, vlastní průběh zkoušek a  
předávání certifikátů úspěšným kandidátům. 

Goethe - Zentrum   

• Goethe - Zentrum zahájilo svou činnost 1. března 2005. 
• Návštěvnost centra: celkem: 17 718 návštěvníků - 37,5 % studenti JU, 35 % učitelé NJ, 

27,5 % veřejnost (www stránky 3 800 návštěvníků, knihovna 400 návštěvníků, kulturní a 
vzdělávací akce 13 518 osob). 

• Finanční podpora Goethe - Zentra v roce 2005: Goethe - Institut Prag 60 %, Statutární 
město České Budějovice 27,5 %, JU 12,5 %. Finanční prostředky byly zpočátku čerpány 
nejvíce na rekonstrukci a vybavení Goethe - Zentra. Od května 2005 se finanční tok 
optimalizuje k pravidelnému provozu a tudíž jsou finance čerpány rovnoměrně, dále pak byly 
čerpány nejvíce na kulturní akce a částečně na technické dovybavení Goethe - Zentra. 

• Program: celkem bylo uspořádáno 103 akcí - kulturní programy (62,5 % činnosti), jazykové 
kurzy a zkoušky (7,5 % činnosti), knihovnický/informační servis (30 % činnosti).                    
K významným akcím se řadí výstava Herzliche Grüβe a Festival německé kultury .  
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11.12. Centrum informačních technologií JU (CIT JU) 

Adresa:   Branišovská 31, 370 05 České Budějovice 

11.12.1. Vedení CIT JU 

Ředitel:  RNDr. Josef Milota 

11.12.2. Organizační struktura CIT JU 

Akademické počítačové středisko: vedoucí Ing. Jan Marek 
Středisko informačních systémů:  vedoucí Ing. Jiří Koutný 
Identifikační a přístupový systém:  vedoucí Václav Kubák 
Univerzitní počítačová laboratoř: správce Mgr. Václav Jakeš 

11.12.3. Koncepce rozvoje 

 Rozvoj Centra informační technologií JU je s ohledem na jeho celouniverzitní charakter 
směrován k postupné centralizaci a integraci spravovaných informačních systémů a poskytovaných služeb 
a ke zvyšování jejich spolehlivosti, dostupnosti a bezpečnosti. 
 
 Provoz a rozvoj páteřní akademické počítačové sítě JU a její připojení do sítě CESNET 
zabezpečuje Akademické počítačové středisko (APS) CIT JU. K jeho dalším úkolům patří správa 
pasivních i aktivních prvků páteřní sítě JU, správa celouniverzitních síťových služeb a serverů, zajištění 
jejich bezpečnosti a zálohování. APS dále spravuje centrální systémovou databázi počítačové sítě JU 
(Abilunon, LDAP) a provádí uživatelskou a metodickou podporu v oblasti hardware, software a 
poskytovaných síťových služeb (FTP, WWW, mail, DNS a další). APS zajišťuje rovněž nepřímé 
připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu a správu uzlu sítě CESNET v Českých 
Budějovicích.  
 
 O správu většiny centralizovaných informačních systémů JU se stará Středisko informačních 
systémů (SIS) CIT JU. Jedná se zejména o ekonomické systémy (FIS, mzdy a personalistika, MTZ, 
objednávky a faktury, smlouvy, Manažerský informační systém), studijní systém STAG, knihovní systémy 
jednotlivých fakult a systém OBD pro evidenci vědecko-výzkumné činnosti na JU. SIS zajišťuje také 
správu a rozvoj Akademické digitální telefonní sítě a ve spolupráci s APS CIT JU také rozvoj IP telefonie 
na JU. SIS poskytuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů a 
podporu fakult při tvorbě výkazů pro MŠMT.  
  
 Pracoviště správy Identifikačního a přístupového systému (IPS) zabezpečuje veškeré agendy 
týkající se vydávání a prodlužování platnosti jednotných elektronických identifikačních karet pro studenty, 
zaměstnance i hosty na JU. Do působnosti IPS patří dále správa a rozvoj jednotného přístupového 
systému, jeho centrální administrace a metodické řízení lokálních správců na součástech JU. IPS dále 
spravuje jednotný kamerový systém JU, který monitoruje provoz na nejexponovanějších místech a systém 
pro správu a evidenci tisků a kopírování SmartQ, který poskytuje kopírovací a tiskové služby v PC-labech 
a knihovnách všech fakult JU.  
 
 CIT JU spravuje zatím jedinou celouniverzitní počítačovou laboratoř PC-lab Bobík. Tato 
laboratoř je otevřena denně včetně sobot a nedělí a je intenzivně využívána všemi studenty JU. K dispozici 
zde jsou všem uživatelům z JU (i zaměstnancům) multimediálně vybavená PC, lokální i síťový skener 
(který mj. umožňuje zasílání naskenovaných dokumentů pomocí elektronické pošty), černobílá i barevná 
tiskárna, kopírka a nástroje pro digitální zpracování obrázků, zvuku i videa, a to včetně CD a DVD 
vypalovacích mechanik. 
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 Pracovníci Centra informačních technologií JU metodicky řídí pracoviště správy sítí na 
úrovni fakult a aktivně se podílejí rovněž na řešení výzkumných a rozvojových projektů v oblasti 
informačních technologií a na výuce. 

11.12.4. Hlavní úkoly v roce 2006 

Hlavní výsledky činnosti CIT JU za rok 2005 jsou podrobněji popsány v kapitole 5. Hlavní úkoly pro rok 
2006 jsou následující: 

• vybudování optické trasy Pedagogická fakulta JU, ulice Na Mlýnské stoce - Zdravotně 
sociální fakulta JU, ulice Jírovcova;  

• vybudování optické trasy Pedagogická fakulta JU, ulice Jeronýmova - Pedagogická 
fakulta JU, ulice Na Sadech; 

• obnova části aktivních síťových prvků na páteřní počítačové síti; 
• pořízení nového zálohovacího robota pro centrální IS; 
• rozšíření a upgrade akademické digitální telefonní sítě; 
• pilotní projekt wi-fi sítě JU; 
• pořízení nové VoIP brány; 
• implementace systému pro správu identit (centrální registr osob); 
• rozšíření jednotného identifikačního a přístupového systému JU; 
• rozšíření kamerového systému JU; 
• inovace celouniverzitní PC-lab Bobík a dalších fakultních PC studoven v rámci projektu FR 

VŠ a RP MŠMT; 
• implementace IS pro podporu správy majetku JU; 
• rozšíření mzdového systému o webové moduly; 
• sjednocení a propojení číselníku osob FIS-MZDY;  
• FIS: upgrade iAS  na Oracle 10g , instalace Discoverer 10g, instalace nove verze iFIS; 
• zprovoznění modulu hodnocení výuky v systému STAG; 
• výběr a implementace nového centrálního knihovního systému; 
• inovace PC vybavení knihoven JU; 
• spolupráce při rozvoji e-learningu na JU; 
• řešení dvou rozvojových projektů MŠMT, jednoho projektu FR CESNET a jednoho projektu 

FR VŠ; 
• zapojení do výzkumných aktivit CESNET (IPv6, IP telefonie, ID karty, portály); 
• zapojení tří pracovníků CIT JU do výuky odborných předmětů na JU. 
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11.13. Koleje a menzy JU (KaM JU) 

Adresa:  Studentská 21, 370 05  České Budějovice 

11.13.1. Vedení KaM JU 

Ředitel:  Ing. František Vrtiška 

11.13.2. Hodnocení činnosti v roce 2005 

 V roce 2005 dochází od 1. října 2005 k reformě ubytování, což ve svém důsledku představuje 
převedení dotčeného titulu do oblasti stipendií. V oblasti ubytovací kapacity nedochází k podstatným 
změnám. Vlastní kapacita určená k ubytování studentů je 2 270. V pronajatých zařízeních nemají Koleje a 
menzy JU žádnou lůžkovou kapacitu. V minulých letech pronajímaných 180 lůžek již od 1. října 2005 
nebylo využíváno. Jednalo se o ubytovací kapacitu v Táboře, kde bylo poskytováno ubytování studentům 
katedry cestovního ruchu Zemědělské fakulty JU.  
 
 Na základě krátkodobé zkušenosti z výsledků reformy ubytování lze konstatovat, že požadavky 
fakult na ubytování jsou v plné míře uspokojovány. Zájem o ubytování poklesl do té míry, že byl 
zlikvidován převis poptávky nad nabídkou. Skutečností je, že stávající ubytovací kapacita je využita a 
Koleje a menzy JU poskytují ubytování všem žadatelům z řad studentů Jihočeské univerzity. Jihočeská 
univerzita má v současné době ubytovací kapacitu odpovídající reálným potřebám ubytování. 
 
 Na úseku stravování došlo v roce 2005 k podstatným změnám. Hlavní menza byla 
rekonstruována po stránce varné technologie i po stránce stavební. Došlo k navýšení stravovací kapacity, 
vyřešení přípravy jídel dle platných hygienických předpisů a rozšíření stravovacích služeb v celém svém 
rozsahu. Z menzy v objektu Teologické fakulty JU se stala po celkové rekonstrukci výdejna, kam je 
hotová strava zavážena z hlavní menzy. Ve výdejně Teologické fakulty JU tímto opatřením došlo ke 
zvýšení kapacity a je umožněno stravování studentů fakult, které jsou dislokovány mimo kampus JU. 
Pracovníci menzy Teologické fakulty JU byli převedeni do stavu Kolejí a menz JU.  
 
 
Tab. 11.13.2.1. - Přehled vývoje počtu pracovníků KaM JU 

Z toho 
Rok 

Přepočt. 
stavy 

celkem*) Správa KaM Koleje Menza Údržba J. Hradec
Počet 

ubyt. st. 
Počet 

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 
2005 86,45 7,0 48,0 24,45 7,0  2 270 281 903 



130 

 Ekonomika Kolejí a menz JU vykazuje kladný hospodářský výsledek. Značný podíl na stupni 
hospodaření má především doplňková činnost. V roce 2005 bylo v době červenec - září velmi dobré 
využití ubytovacích kapacit. Jedná se o několik hromadných akcí s počtem ubytovaných od 400 do 1 500. 
Velmi se také osvědčilo umožnění ubytování zájemcům z řad studentů v době prázdnin.  
 
 Pro rok 2006 se jeví jako potřebné v uvedeném trendu pokračovat a vynaložit veškeré úsilí 
k maximálnímu využití stravovacích a ubytovacích kapacit. 
 
 
Tab. 11.13.2.2. - Hlavní výsledky činnosti KaM JU (v tis. Kč) 
Hospodářský výsledek  
KaM JU celkem 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

       
Hlavní činnost       
Provozní dotace (příspěvek) 24 101 22 503 23 558 25 521 24 899 19 657 
Vlastní příjmy 16 451 19 586 23 523 23 351 24 259 32 909 
Výnosy celkem 40 552 42 089 44 081 48 872 49 158 52 566 
       
Spotřeba materiálu a služby 25 734 25 982 26 213 28 977 26 376 25 848 
Osobní náklady 11 840 12 589 14 937 16 272 17 643 19 223 
z toho mzdy 8 805 9 372 11 132 12 082 13 075 14 110 
Odpisy 3 598 3 666 3 845 4 292 4 506 7 175 
Ostatní náklady 102 97 186 169 285 318 
Náklady celkem 41 274 42 334 45 181 49 716 49 410 52 564 
Hospodářský výsledek - hlavní 
činnost 

-722 -244 -1 100 -844 -252 2 

        
Doplňková činnost       
Výnosy celkem 4 909 5 822 3 916 5 753 7 069 10 287 
Náklady celkem 4 177 4 094 5 016 4 849 6 775 3 637 
Hospodářský výsledek - doplňková  
činnost 

731 1 728 1 100 904 294 6 650 
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11.14. Školní zemědělský podnik JU (ŠZP JU)    

Adresa:  Na Zlaté stoce 3, 370 05 České Budějovice 

11.14.1. Vedení ŠZP JU 

Ředitel:  Ing. Miroslav Čadil 

11.14.2. Hodnocení činnosti v roce 2005 

Souhrn všech základních aktivit doznává v posledních letech značných proměn. Ty vyplývají 
z postupné konzolidace celého Školního zemědělského podniku JU a tím i ekonomických možností 
zlepšování podmínek pro praktická cvičení posluchačů Zemědělské fakulty JU a studentů Střední 
odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích, provádění manuálních a provozních 
praxí a v neposlední řadě i řešení grantových a vědeckovýzkumných úkolů pracovníků Zemědělské 
fakulty JU. 

 
Z hlediska kvantity produkovaných zvířat, stájových prostor i polních ploch nebyly v uplynulém 

roce vznášeny žádné připomínky, rezervy však jsou stále ve vybavení stájí, tj. modernizace a různorodosti 
stájových technologií pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat. Další značné rezervy jsou ve využívání 
školního podniku jakožto pokusného a výzkumného pracoviště, zejména pro pedagogické a vědecké 
pracovníky fakulty. Tuto část poslání Školního zemědělského podniku JU se stále nedaří naplňovat. 
V souvislosti s postupně se lepšící ekonomickou situací podniku však byly značně rozšířeny aktivity 
související s přenášením know how členských zemí EU do podmínek našeho zemědělství, funkčně 
doplňované exkurzemi do zahraničních podniků zabývajících se příslušnou problematikou. 

 
Z výše uvedeného vyplývá i logické členění činnosti Školního zemědělského podniku JU do 

základních oblastí: 

1. Účelová činnost 

V rámci provozní a odborné praxe posluchačů 1. a 4. ročníků studijních oborů všeobecné 
zemědělství a provozní podnikatel vycházel Školní zemědělský podnik JU ze zásad a náplní schválených 
vedením Zemědělské fakulty JU pro akademický rok 2004 - 2005 a 2005 - 2006. Celkově absolvovalo 
příslušný druh praxe 108 posluchačů 1. ročníků a 142 posluchačů 4. ročníků. Kromě běžné problematiky 
související se zemědělským provozem byla pozornost vedení Školního zemědělského podniku JU 
zaměřena i na vývoj zemědělství jakožto odvětví lidské činnosti v posledních 20 letech, teoreticky 
probrány otázky restitucí, privatizace zemědělských podniků i změn k nimž došlo po vstupu ČR do EU. 
Zvláštní pozornost byla ve všech případech věnována dotační politice a řízení podniků z pohledu dalšího 
vývoje, zejména využití biotechnologií a ekologického způsobu hospodaření. Nedílnou součástí činnosti 
Školního zemědělského podniku JU je poskytování výukových prostor, zvířat a technologií studentům 
Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích. Rozsah odučených 
studentohodin je na úrovni 20 000 ročně. S ohledem na to, že cca 100 absolventů školy přechází ročně na 
Zemědělskou fakultu JU, jde o činnost významnou a přínosnou i přes její ekonomickou ztrátovost. 

2. Projekt „Zelená laguna“                                                           

Po několikaleté zkušenosti byl projekt obohacen o náplň schváleného programu INTERREG 
IIIA a rozvojový program FRVŠ spočívající v zapojení Zelené laguny do výukového programu 
Zemědělské fakulty JU. To umožnilo realizovat samostatné vzdělávací programy zaměřené na zvýšení 
praktických dovedností studentů, zejména v otázkách zdraví zvířat, ověření nabytých teoretických znalostí 
v praktických podmínkách podniků, a to jak českých, tak rakouských. Značný příznivý ohlas 
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uskutečněných akcí svědčí o správnosti směru, který byl nastoupen. V neposlední řadě došlo k navázání 
přímých obchodních vztahů mezi řadou českých podniků, včetně Školního zemědělského podniku JU, 
a rakouských výrobců a zpracovatelů, jejichž roční obrat se pohybuje v řádu milionů korun. Z těchto 
důvodů došlo k prodloužení projektu o další rok. 

 
K nejvýznamnějším partnerům v současné fázi projektu patří např. firma Pöttinger - největší 

výrobce zemědělské techniky v Rakousku, firma Fixkraft - druhý největší producent krmných směsí 
v Rakousku, svazy chovatelů skotu a prasat, Agrární komory Horního a Dolního Rakouska, firmy 
Wasserbauer, Rosensteiner atd. 

 
Projekt Zelená laguna se zapojil do spolupráce s Krajským informačním centrem v gesci 

Krajského úřadu a s Centrem odborného vzdělávání, fungujícího pod hlavičkou Agrární komory ČR. Pro 
tyto instituce pořádá Zelená laguna pravidelně akce a funguje jako kontaktní místo pro styk s partnery 
z Horního a Dolního Rakouska. 

3. Výrobní část 

a) živočišná výroba  

Vzhledem k ustájovacím kapacitám je možnost dalšího rozšiřování a zvyšování produkce pouze 
za podmínek budování dalších pastevních areálů. S tím souvisí i změna orientace chovaných plemen 
skotu, zvláště z pohledu realizace finálního produktu směřuje vývoj k chovu červenostrakatých plemen. 
Z těchto důvodů bylo v roce 2005 zakoupeno v Rakousku prvních 5 kusů simentálských jalovic, ve 
stejném trendu bude pokračovat i rok 2006. 

 
Úroveň produkce mléka i přírůstků meziročně opět stoupla a udržuje se na úrovni špičkových 

chovů. Její absolutní hodnota vyjádřená finančně dosahuje částky 9 mil. Kč, což je 238 % nárůst oproti 
roku 2000. Ještě výrazněji stouply tržby, meziroční zvýšení činí 20 % a srovnatelné zvýšení oproti roku 
2000 činí 274 %. V absolutním vyjádření dosahuje hodnota zvýšení částku 4,4 mil. Kč. Nejvíce se na ní 
podílí růst produkce mléka a prodej plemenného materiálu. 

b) rostlinná výroba 

Z hlediska vnějších, převážně přírodních vlivů, šlo o rok standardní až do doby sklizně. V této 
etapě však nadměrné množství srážek neúměrně prodlužovalo sklizňové práce a současně docházelo 
k výraznému snížení kvality, zejména potravinářské pšenice. To spolu s celkovým poklesem výkupních 
cen, meziročně min. o 25 %, značně ovlivňovalo výši tržeb jednotlivých podniků. Školní zemědělský 
podnik JU využil možnosti programu Zelená laguna a převážnou část sklizně prodal za značně 
výhodnějších podmínek do Rakouska. To značně ovlivnilo finální hospodářský výsledek. V mluvě čísel 
došlo meziročně k zvýšení produkce RV o 34 %, absolutně o částku 2,3 mil. Kč, v porovnání s rokem 
2000 o 239 % a částku 5,4 mil Kč. U tržeb činí tento nárůst pouze 969 tis. Kč.  

 
Ještě jeden výrazný vliv bylo možné v roce 2005 zaznamenat. Byl jím mimořádný nárůst cen 

pohonných hmot, což v důsledku vedlo k meziročnímu zvýšení nákladů o více než 0,5 mil. Kč. Přesto byl 
v roce 2005 zaznamenán mimořádný hospodářský výsledek ve formě zisku v absolutní výši přes                      
3,2 mil. Kč. Podílí se na něm i rostoucí vliv dotací z EU a cílevědomá řídící práce managementu Školního 
zemědělského podniku JU, který postupnými systémovými změnami jak půdního fondu, tak kategorií 
zvířat v ŽV, umožnil čerpání finančních prostředků prakticky ze všech fondů. 

 
Dobrý hospodářský výsledek i výhled do roku 2006 tak umožňují zaměřit se i v příštím 

plánovacím období na modernizaci všech zařízení, sloužících k výuce i provozování praxí. 
 
 



133 

12. Další aktivity JU 

12.1. Významné konference na JU 

Tab. 12.1.1. - Biologická fakulta JU 

Název akce Garant/organizátor 
Datum 
konání

Komentář 

EMBO Practical Course on 
Electron Microscopy and 
Stereology in Cell Biology 

Ing. J. Nebesářová, CSc. 
BF JU a PAÚ AV ČR 

19.-29.6. 
2005  

Summer School on Molecular 
Vector Biology prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc. 20.-25.6. 

2005 50 účastníků, z toho 15 zahraničních

Vth International Workshop 
on Cestode Systematics & 
Phylogeny 

prof. RNDr. T. Scholz, CSc.  
PAÚ AV ČR a BF JU 

18.-22.7. 
2005 

67 účastníků z 21 zemí, z toho 50 
zahraničních 

Summer Studies in the Czech 
Republic of the University 
System of Georgia 

prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc. 1.-31.7. 
2005 20 studentů a 5 učitelů z USA 

RNA Club doc. RNDr. M. Jindra, CSc. 3.10.    
2005 

50 účastníků, 18 přednášek,                
9 posterů 

Multivariate analysis of 
ecological data 

prof. RNDr. J. Lepš, CSc.  
doc. RNDr. P. Šmilauer, Ph.D. 

19.-30.7. 
2005 20 účastníků z 11 zemí 

Session „Measuring landscape 
connectivity - a tool for 
species conservation“ - IX 
INTECOL International 
Congress of Ecology 

prof. RNDr. P. Kindlmann,DrSc. 7.-12.8. 
2005 Montreal, Kanada 

Session „Environmental risks 
of natural enemy 
introduction“ - International 
symposium on biological 
control of aphids and coccids 

prof. RNDr. P. Kindlmann,DrSc. 25.-29.9. 
2005 Tsuruoka, Japonsko 

Data mining in orchid 
population dynamics - 1st 
Andean Orchid conference 

prof. RNDr. P. Kindlmann,DrSc. 11.-3.11. 
2005 Cuenca, Ekvádor 

Determination Course of 
Cyanobacteria prof. RNDr. J. Komárek, DrSc.  19 osob z 10 zemí 

Stable Isotopes Course - An 
Introduction to Uses in 
Ecology and Plant Physiology 
(Stabilní izotopy v biologii) 

doc. Ing. J. Šantrůček, CSc.  

každoročně 1 - 4 dny ve Freisingu 
(Technická univerzita v Mnichově) a 
2 - 4 dny v Českých Budějovicích 
(BF JU), 12 - 20 studentů z obou 
pořádajících pracovišť 

27.4.-3.5. 
2005 

letní škola pořádaná katedrou 
zoologie BF JU - účast 19 studentů 
PřF UK v Praze a 6 studentů BF JU Metody studia chování 

živočichů doc. RNDr. F. Sedláček, CSc. 
29.8.-4.9. 

2005 účast 6 studentů 

Mnohorozměrná analýza 
ekologických dat 

prof. RNDr. J. Lepš, CSc.  
doc. RNDr. P. Šmilauer, Ph.D. 

28.8.-3.9. 
2005 

20 účastníků z českých a 
moravských univerzit a ústavů           
AV ČR - 5 vysokoškolských učitelů 
a 5 Ph.D. studentů 

Sinice a řasy kolem nás Mgr. T. Hauer  
Mgr. J. Kaštovský, Ph.D.  

kurz pro středoškolské učitele           
s akreditací MŠMT pořádaný ve 
spolupráci s Ekocentrem Šípek          
z Českého Krumlova, 9 učitelů 

Společný výjezdní seminář 
kateder zoologie PřF UK v 
Praze a BF JU  

doc. RNDr. O. Nedvěd, CSc.  8 referujících 



134 

Název akce Garant/organizátor 
Datum 
konání

Komentář 

Otevřená věda doc. RNDr. M. Jindra, CSc. srpen 
2005 kurz pro pedagogy, 40 účastníků 

Soustředění před Mezinárodní 
biologickou olympiádou J. Těšitel 8.-12.6. 

2005 

7 nejúspěšnějších řešitelů 
celostátního kola Biologické 
olympiády - kategorie A 

 
  

Tab. 12.1.2. - Pedagogická fakulta JU 
Název akce Garant/organizátor Datum konání
„From informal to formal knowledge in mathematics 
education on primary school level reflecting learning 
and teaching processes“ - Praha 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. 14.-20.3.2005  

„Vita morsque et librorum historia“ (K výzkumu 
zámeckých, měšťanských a církevních knihoven) doc. PhDr. Jitka Radimská, Dr. 21.-24.9.2005 

Adapted physical activities - European dimensions doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 6.-8.10.2005 
 
 

Tab. 12.1.3. - Teologická fakulta JU 
Název akce Garant/organizátor Datum konání
Stav dialogu přírodovědců s teology: témata - 
osobnosti - instituce 

prof. RNDr. Karel Beneš, CSc. 
Katedra filosofie a religionistiky TF JU 

20.-21.5. 
2005 

Sympozium - Mnoho antropologií, jeden člověk PhDr. Vít Erban 
Katedra filosofie a religionistiky TF JU 

26.5. 
2005 

Konference o výchově a volném čase Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 
Katedra pedagogiky TF JU 2.-3.6.2005 

Konference - Formy křesťanské bohoslužby ve 
východních a západních církvích 

Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D. 
Institut Edmunda Schlinka při TF JU/ 
Orthodoxie-Seminar der Theologischen 
Fakultät in Heidelberg 

10.-12.6.2005 

 
 

Tab. 12.1.4. - Zdravotně sociální fakulta JU 
Název akce Garant/organizátor Datum konání
II. mezinárodní konference Problematika Generace 
50 plus doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc. 6.-7.10.2005 

I. Jihočeské pracovní dny k problematice krizového 
řízení 

doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. 
prof. MUDr. Pavel Kuna, CSc. 18.-20.5.2005 

IV. Jihočeské ošetřovatelské dny s mezinárodní účastí doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., 
R.N. 29.-30.9.2005 

Mezinárodní konference, zaměřená na poruchy 
sluchu a hlasu, jejich včasnou diagnostiku a prevenci prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. 30.9.2005 

 
 

Tab. 12.1.5. - Zemědělská fakulta JU 
Název akce Garant/organizátor Datum konání

Mezinárodní vědecká konference Ochrana a využití 
půdy v podhorských oblastech 

prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc. 
ZF JU, Česká pedologická společnost, 
Slovenská pedologická společnost 

1.-2.9.2005 

Mezinárodní konference Aktuální problémy 
šlechtění, chovu, zdraví a produkce prasat 

prof. Ing. Václav Řehout, CSc. 
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.  
ZF JU 

9.-10.2.2005 

Mezinárodní kolokvium Družstevnictví 2005 
doc. Ing. Marie Hesková, CSc. 
ZF JU, MZe ČR, Zemědělský svaz ČR a 
Družstevní asociace ČR 

1.-2.6.2005 

10. Mezinárodní konference Cestovní ruch, 
regionální rozvoj a školství 2005 s podtitulem Trvale 
udržitelný rozvoj a turismus 

doc. Ing. Marie Hesková, CSc. 
ZF JU, MŽP ČR 12.-13.5.2005 



135 

Název akce Garant/organizátor Datum konání

Letní škola aikido - Mezinárodní týdenní stáž aikido 

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. -  
KTV ZF JU 
PaedDr. Ludvík Michalov -  
KTVS PF JU 

25.-31.7.2005 

Mezinárodní workshop CHANNEL (Opening 
channels of communiction and research in the EU 
and newly acession countries about ekological 
farming) 

prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.  
ZF JU 2.5.-6.5.2005 

Mezinárodní vědecká konference EKOTREND 
zaměřená na nepotravinářské využití fytomasy 

prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.  
doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.  
ZF JU 

30.8.-1.9.2005 

Seminář kateder pícninářství Viszegrádské čtyřky 
(Trvale udržitelné způsoby obhospodařování a 
využívání pícních cenóz), konaný při příležitosti 
mezinárodní vědecké konference Ekotrend  

doc. Ing. František Klimeš, CSc.  
ZF JU 
 

30.8.-1.9.2005 

Blok seminářů  Molekulární genetika rostlin, genové 
manipulace a ekologie na Biotechnologickém centru 
ZF JU  

doc. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.  
ZF JU 

leden - květen 
2005 

5. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí: 
Využití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat 
2005 

doc. Ing. Miloslav Šoch, CSc.  
ZF JU, Česká lékařská homeopatická 
společnost 

17.6.2005 

Vědecká konference s mezinárodní účastí:  
3. Veterinární morfologické dny v Českých 
Budějovicích  

prof. MVDr. František Jelínek, CSc.  
ZF JU 21.-22.9.2005 

 
 

Tab. 12.1.6. - Historický ústav JU 
Název akce Garant/organizátor Datum konání
Familles nobles, châteaux et seigneuries en Bohême 
du Sud XVIe-XIXe siècle - Paříž, Francie Université Paris IV - Sorbonne a HÚ JU 3.10.2005 

Vědecké sympozium: Jaroslav Goll a jeho žáci - 
České Budějovice HÚ JU 6.-8.4.2005 

Vědecké sympozium: Čas moderny - Kostelec nad 
Vltavou HÚ JU  28.-29.5.2005 

 
 

Tab. 12.1.7. - Ústav fyzikální biologie JU 
Název akce Garant/organizátor Datum konání

Scouting for European Scientific Talents ÚFB JU, Researches in Europe,  
6. Rámcový program Evropské unie 

červenec - 
listopad 2005 
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12.2. Významná ocenění studentů JU 

Tab. 12.2.1. - Významná ocenění studentů JU 
Fakulta/
ústav JU 

Student Ocenění 

Mgr. Vladimíra Moulisová 
Cena města Rokycan za vynikající přínos ve vědě, vývoji a 
umění udělena za práci „Interakce cyklosporinu A se 
silymarinovými flavonoidy v jaterních buňkách“ BF JU 

doc. RNDr. F. Sedláček, CSc. a skupina 
studentů BF JU 

Cena za nejlepší poster na světovém mammaliologickém 
kongresu v Japonsku 

Petr Zíka (hoboj) - 4. ZUŠ (HV) 
Jan Hovorka (klarinet) - 4. ZUŠ (HV) 
Petra Staňková (fagot) - 4. ZUŠ (HV) 

1. cena -  dechové trio; Celostátní interpretační soutěž 
studentů pedagogických fakult na PdF MU v Brně 

Alena Nevimová - 1. ZUŠ (HV) 3. cena - zpěv sólo; Celostátní interpretační soutěž studentů 
pedagogických fakult na PdF MU v Brně 

Vít Žižka - 3. ZUŠ (HV) čestné uznání - klavír; Celostátní interpretační soutěž 
studentů pedagogických fakult na PdF MU v Brně 

Marie Homanová 
Cena Nadačního fondu PF JU a děkana za nejlepší 
diplomovou práci. Název práce: Ionizující záření v životním 
prostředí 

Martina Bubáková 

Cena Nadačního fondu PF JU a děkana za nejlepší 
diplomovou práci. Název práce: Aplikace Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky na výuku 
němčiny na 1. stupni ZŠ 

David Kubů - (M-TVT/ZŠ)   3. místo;  Soutěž SVOČ v Hermanech na Slovensku  

Petra Peceková - 4. Z-TV (ZŠ) 1. místo; Akademické mistrovství Evropy v karate, Wroclav,  
2.-3.7.2005 

Miroslav Hýsek - 3. TV a sport 2. místo; Akademické mistrovství Evropy v karate, Wroclav,  
2.-3.7.2005 

Dominika Faktorová - 3. TV a sport 5. místo; Akademické mistrovství Evropy v karate, Wroclav,  
2.-3.7.2005 

Luboš Vaverka 1. místo - judo (kategorie do 66 kg); České akademické hry,  
Olomouc, 1.-6.5.2005 

Dominika Faktorová 
1. místo - karate (kumite - ženy 60 kg); 2. místo - karate 
(kumite - ženy BRH); České akademické hry, Olomouc,  
1.-6.5.2005 

Karla Peldová 2. místo - karate (kumite - ženy 53 kg); České akademické 
hry,  Olomouc, 1.-6.5.2005 

PF JU 

Mužský tým studentů PF JU 2. místo - fotbal; 5. místo - florbal, 6. místo - volejbal; České 
akademické hry,  Olomouc, 1.-6.5.2005 

ZF JU Marta Glaserová Šváchová 

1. místo v mezinárodní soutěži o nejlepší studentskou 
odbornou práci s družstevní tematikou. Název práce: Tvorba 
a implementace marketingové strategie ve vybraném 
podniku 

HÚ JU Václav Grubhoffer 

6. místo na celostátní studentské konferenci Historie 2005     
za práci „Posvátné v profánním aneb smrt a pohřeb šlechtice 
na samém konci "dlouhého" 19. století“. Za tuto práci  
student dále získal i Cenu Josefa Šusty udělenou Sdružením 
historiků - Historickým klubem 1872 pro nejlepší práci 
mladého historika za rok 2005 

ÚFB JU ÚFB JU 

Cross border awards - cena za přeshraniční spolupráci 
v oblasti vědy a výzkumu, kterou uděluje Trilaterální 
technologická platforma hospodářských komor Dolního 
Rakouska 
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12.3. Významná ocenění akademických pracovníků JU 

 Tab. 12.3.1. - Významná ocenění akademických pracovníků JU 
Fakulta/
ústav JU 

Akademický pracovník Ocenění 

BF JU prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. Cena rektora JU za prestižní publikaci (Etologie) 

Mgr. Jana Valdrová, Ph.D. 
nominace na titul „Žena roku 2005“ za oblast média a 
komunikace v rámci mezinárodní akce Club Magazine Žena 
roku 

PF JU 

Mgr. Ondřej Pešek, Ph.D. 

doktorská práce Mgr. Ondřeje Peška, Ph.D. získala cenu 
„Prix Gallica“ za nejlepší doktorskou práci v oboru 
francouzský jazyk a literatura obhájenou na českých 
univerzitách za léta 2004 - 2005 

Bc. Zuzana Skalická 
Mgr. Ondřej Scheinost  
Václav Navrátil 
Mgr. Renata Havránková  
Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA 
RNDr. Nora Pilecká, CSc.  

ZSF JU 

doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. 

Nejlepší poster „Possibilities of biodozimetry techniques of 
LLLT“ na mezinárodní konferenci LASER FLORENCE 
2005 - autoři posteru jsou z Katedry radiologie a toxikologie 
ZSF JU a Katedry informatiky PF JU  

prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. Pamětní list Akademii Rolniczej w Krakowie u příležitosti 
45. výročí založení ZF JU 

ZF JU 
Nejvyšší uznání Wydzialu Bionženierii Zwierzat Uniwesytetu 
Warmiňsko-Mazurskiego w Olsztynie u příležitosti 45. výročí 
založení ZF JU ZF JU 

ZF JU 
Pamětní medaile Slovenskej polnohospodarskej univerzity 
v Nitre za aktivnu činnosť pro rozvoji vědy, vzdělavania a 
vzájomnej spolupráce 

HÚ JU PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. 
Cena rektora JU za prestižní publikaci „Politická komunikace 
aristokratické společnosti v raném novověku“, která vyšla 
jako šestý svazek ediční řady Monographia historica 
Stříbrná čestná medaile od Hornorakouské země za práci 
v oblasti vědy a vzdělání, za inovace v oblasti medicínské 
etiky v Horním Rakousku a za zvlášť intenzivní kooperaci 
mezi Horním Rakouskem a jižními Čechami v oblasti vědy    
a za rozvíjení přeshraničního regionálního rozvoje a 
spolupráce 

IEHRR 
JU Univ.-Prof. Helmut Renöckl, Dr. Theol.

Udělení čestné honorované profesury za vyučování Etiky na 
Přírodovědné a technické fakultě Keplerovy univerzity 
v Linci 
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13. Péče o studenty 

13.1. Změny v ubytování v souvislosti se změnou financování 

Na základě „Pravidel pro poskytování dotací ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“ ze 
dne 25. listopadu 2004 došlo od 1. října 2005 ke změně zásad dotační politiky v oblasti ubytování 
studentů. Část dotace na ubytování byla přesunuta do oblasti určené na ubytovací stipendia. 

 
Z důvodu výše uvedené změny pravidel pro poskytování dotací došlo od 1. října 2005 k nárůstu 

poplatku za ubytování o částku, která se rovná výši dotace minulých let. Kolejné, resp. měsíční sazbu za 
ubytování v období před změnou pravidel o poskytování dotace ( leden - září 2005) a po jeho změně (říjen 
- prosinec 2005) uvádí Tab. 13.1.1. 

 
 

Tab. 13.1.1. - Měsíční sazba za ubytování na Kolejích JU 

Kolej 
Měsíční sazba (v Kč ) 

leden - září 2005 
Měsíční sazba (v Kč ) 
říjen - prosinec 2005 

K1, K2, K3 (dvoulůžkové pokoje) 795,- 1 800,- 
K4 (dvoulůžkové pokoje) 1 110,- 2 100,- 
K5 (dvoulůžkové pokoje) 1 110,- 2 100,- 
K5 (třílůžkové pokoje) 1 005,- 1 980,- 

13.2. Ubytovací a stravovací zařízení JU 

Tab. 13.2.1. - Péče o studenty JU - ubytování, stravování  
 
Vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích   
 
Lůžková kapacita kolejí JU: celková   2 304 
Počet lůžek určených k ubytování studentů 2 270 
Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců 24 
Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů školy 10 
Počet lůžek v pronajatých zařízeních 0 
Počet podaných žádostí o ubytování v příslušném 
akademickém roce 3 205 

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování                        
k 31.12. příslušného akademického roku 2 270 

Výše kolejného v Kč za 1 měsíc dle kategorií studenti zaměst. VŠ ostatní 
A - buňkový systém 2 100 3 660 6 600 
B - vícelůžkový systém 1 800 3 150 4 500 
C - ostatní - - - 

studenti zaměst. VŠ ostatní Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo 20, 24, 28 20, 24, 28 51, 55, 59 
studenti zaměst. VŠ ostatní Počet hlavních jídel vydaných v příslušném roce celkem 200 066 44 015 42 165 

 
 
Ubytovací zařízení Jihočeské univerzity čítá 2 304 lůžek, z toho lůžek určených k ubytování 

studentů v objektech kolejí K1 (436 lůžek), K2 (436 lůžek), K3 (436 lůžek), K4 (400 lůžek), K5 (546 lůžek) 
a Menzy (16 lůžek) je 2 270 lůžek.   

   
Ubytovací kapacita Jihočeské univerzity uspokojuje zájem studentů o ubytování na kolejích 

v Českých Budějovicích i v Táboře, na detašovaném pracovišti Katedry cestovního ruchu Zemědělské 
fakulty JU. Mírný převis poptávky po ubytování byl zaznamenám na počátku akademického roku (v říjnu 
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2005), v listopadu 2005 byly již veškeré požadavky studentů na ubytování vykryty. Studentům ubytovaným 
v Táboře přinesla změna v poskytování dotace na ubytování  možnost jeho širšího výběru a přímo 
v lokalitě dislokovaného pracoviště.  

 
Součástí péče o studenty bylo sledování kvality ubytování, komplexnosti poskytovaných služeb a 

možnosti pro využívání volného času. V roce 2005 bylo na koleji K2 vybudováno ve spolupráci                     
s Katedrou tělesné výchovy Zemědělské fakulty JU moderní fitcentrum. Zařízení prostoru bylo 
financováno částkou 100 tis. Kč. Pokračovalo zasíťování objektů ubytovacího zařízení a napojení 
jednotlivých pokojů na internetovou síť. Ke konci roku 2005 byla ubytovací kapacita zasíťována 
v rozsahu 76,4 %.  
 

Realizace dlouhodobě plánované rekonstrukce objektu menzy a modernizace varné technologie 
rozšířila v roce 2005 stravovací kapacitu zařízení a zvýšila úroveň poskytovaných služeb. Rekonstrukce a 
zároveň přeměna výrobního stravovacího zařízení na výdejní v objektu Teologické fakulty JU, Kněžská 8, 
v Českých Budějovicích umožnila zvýšení denní kapacity podávaných hotových jídel z 250 na 500. 
Studentům a zaměstnancům JU, resp. fakult sídlících v centru Českých Budějovic, nabídla kvalitní 
stravování v důstojném prostředí. 

13.3. Poskytovaná stipendia 

Tab. 13.3.1. - Stipendia udělená v roce 2005 podle druhu a součástí JU (v tis. Kč) 

Druh stipendia 
JU 

celkem 
BF 
JU 

FF JU 
(HÚ JU)

PF 
JU 

TF 
JU 

ZSF 
JU 

ZF 
JU 

ÚFB 
JU 

VÚRH 
JU 

Rekto-
rát 

Stipendia Bc., 
Mgr. mobility 8 435 0 0 0 30 1 246 0 0 0 7 159 

Stipendia Bc., 
Mgr. prospěchová 423 0 0 213 209 1 0 0 0 0 

Stipendia Bc., 
Mgr. mimořádná 1 076 0 8 602 44 263 159 0 0 0 

Stipendia Bc., 
Mgr. prémiová 660 652 0 0 0 3 0 0 0 5 

Stipendia Bc., 
Mgr. sociální 76 0 20 53 3 0 0 0 0 0 

Stipendia Bc.,Mgr. 
kompenzační 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stipendia doktor. 
základní 17 129 7 468 326 882 264 1 285 4 854 1 763 287 0 

Stipendia doktor. 
prémiová 3 093 1 720 0 0 242 0 618 513 0 0 

Stipendia doktor. 
mimořádná 1 165 27 63 259 3 154 471 111 77 0 

Stipendia doktor. 
mobility 1 245 0 0 40 0 16 894 0 0 295 

Stipendia doktor. 
kompenzační 135 31 48 33 0 0 9 14 0 0 

Stipendia 
zahraničních 
studentů 

570 182 0 99 21 235 33 0 0 0 

Stipendia 
ubytovací 6 815 773 165 2 487 418 1 049 1 879 32 12 0 

Celkem 40 845 10 876 630 4 668 1 234 4 252 8 917 2 433 376 7 459 
 
 
Stipendia poskytují jednotlivé součásti JU svým studentům v souladu se Stipendijním řádem JU. 

Zdroje k jejich úhradě získává JU jednak z prostředků dotace na uskutečňování akreditovaných studijních 
programů, jednak z prostředků stipendijního fondu, tedy z poplatků spojených se studiem, dále pak 
z účelových dotačních zdrojů, především dotace MŠMT na stipendia studentů doktorských studijních 
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programů a dotace na podporu mobilit studentů v rámci programu Socrates II - Erasmus. V roce 2005 
přibyla do tradiční struktury stipendií ještě ubytovací stipendia, jejichž vznik souvisí se změnou způsobu 
poskytování dotací MŠMT na podporu ubytování studentů. 

13.4. Informační a poradenské služby 

Rámcové informační a poradenské služby týkající se vzdělávání, sociálních a ekonomických 
otázek spojených se studiem na vysoké škole zajišťují pracovníci studijních oddělení jednotlivých fakult 
vysoké školy. Speciálně zaměřené poradenství poskytuje Pedagogická, Zdravotně sociální a 
Zemědělská fakulta JU.  

 
Vysokoškolská poradna Pedagogické fakulty JU s celouniverzitní působností poskytuje 

poradenské služby a psychoterapeutickou pomoc studentům a  zaměstnancům JU při řešení osobních, 
sociálních a pracovních problémů. Studijní poradenství propojuje s profesním, provádí průzkum a 
monitoruje uplatnění absolventů na trhu práce, shromažďuje požadavky na volná místa pro učitele v rámci 
regionu i celé České republiky.  

 
Zdravotně sociální fakulta JU poskytuje prostřednictvím specializovaných center Ústavu 

sociální práce, Kněžská 8, České Budějovice (Dobrovolnické centrum, Centrum pro seniory PATUP, 
Centrum Úmluvy o právech dítěte) sociální, zdravotně sociální  a sociálně právní poradenství. Odbornými 
a specializovanými programy oslovuje veřejnost, vybraným skupinám, zejména seniorům, dětem, zdravým 
lidem, nemocným a osobám s postižením, nabízí cílené programy včetně rehabilitačních, podporuje 
dobrovolnictví, pořádá přednášky, semináře, besedy. V roce 2005 fakulta vykázala řadu aktivit významně 
přesahujících  univerzitu, město i region.   

 
Zemědělská fakulta JU je profesně orientovaná, zaměřuje se především na profesní 

poradenství. Provádí poradenskou činnost v oblasti ochrany životního prostředí, harmonizace 
produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství, v oblasti obnovy a stabilizace venkovských regionů 
ve vazbě na ekonomiku managementu podniků. V současné době se její pracovníci častěji ocitají v roli 
poradců, případně oponentů  předkládaných projektů dotovaných Evropskou unií. V roce 2005 věnovala 
fakulta pozornost budování „Centra celoživotního vzdělávání Zemědělské fakulty JU“, tvorbě 
koncepce, nabídce programů a dalšímu vzdělávaní odborných a pedagogických pracovníků.   

 
Teologická fakulta JU zabezpečuje poradenskou činnost pracovníky Katedry psychologie a 

sociologie. Poradenské služby poskytuje svým studentům od doby svého založení.  

13.5. Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další činnost studentů 

Tělovýchovná a sportovní činnost 

Fakultativní sportovní a tělovýchovnou činnost studentů Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích zabezpečují Vysokoškolský sportovní klub Slavia Zemědělské fakulty JU a Vysokoškolský 
klub Slavia Pedagogické fakulty JU České Budějovice. 

 
Sportovní klub Slavia Zemědělské fakulty JU má 600 členů organizovaných v 16 

tělovýchovných a sportovních oddílech. Svou činnost provozují rekreačně i závodně. Reprezentují 
úspěšně univerzitu v domácích i v zahraničních soutěžích. 

  
Sportovní klub Slavia Pedagogické fakulty JU České Budějovice má zhruba 870 členů, 

převážně studentů a absolventů VŠ včetně učitelů JU. V 7 sportovních oddílech provozují basketbal, jógu, 
lyžování, plavání, rekreační sport, sport pro všechny a volejbal, v 6 specializovaných rekreačních oddílech  
karate, volejbal žáků, aikido, stolní tenis, florbal a sportovní gymnastiku.   
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VSK Slavia Pedagogické fakulty JU poskytuje možnost sportování a provádění řízené 
pohybové aktivity značnému počtu studentů a zaměstnanců Jihočeské univerzity, současně vytváří 
podmínky reprezentantům akademického vrcholového sportu. VSK Slavia zprostředkoval v roce 2005 
účast studentů Pedagogické fakulty JU v přeborech vysokých škol, delegoval je do oblastních soutěží, 
přeborů a akademických mistrovství ČR ve sportovních odvětvích pěstovaných v VSK (beach volejbal, 
basketbal, florbal, futsal, kopaná, plavání, ploutvové plavání, volejbal, triatlon a úpolové sporty). 

 
 

Tab. 13.5.1. - Reprezentace PF JU na Akademickém mistrovství Evropy v karate ve Wroclavi            
(2. - 3. 7. 2005) 
Jméno Ročník Aprobace Umístění 
Faktorová Dominika 3. Bak.st. Tv a sportu 5. místo 
Hýsek Miroslav 3. Bak.st. Tv a sportu 2. místo 
Peceková Petra 4. Z-Tv (ZŠ) 1. místo 

 
 

Tab. 13.5.2. - Umístění studentů PF JU na Českých akademických hrách v Olomouci  
(1. - 6. 5. 2005) 
Disciplina Jméno Umístění Poznámka 
Judo Vaverka Luboš 1. místo Kategorie do 66 kg 

Faktorová Dominika 1. místo Kumite - ženy 60 kg 
Faktorová Dominika 2. místo Kumite - ženy BRH Karate 
Peldová Karla 2. místo Kumite - ženy 53 kg 

 
 

Tab. 13.5.3. - Umístění studentů PF JU na Českých akademických hrách v Olomouci 
v kolektivních hrách (1. - 6. 5. 2005) 
Disciplina Kategorie Umístění 
Fotbal Muži 2. místo 
Florbal Muži 5. místo 
Volejbal Muži 6. místo 

Kulturní a umělecká činnost 

Na kulturní a umělecké činnosti  se podílejí studenti všech fakult. Hudební život na univerzitě a 
ve městě obohacují především studenti hudebních oborů učitelství a zájmové umělecké činnosti 
Pedagogické fakulty JU. Jsou pravidelnými účastníky řady interpretačních soutěží ve hře na klavír a na 
ostatní nástroje, v sólovém i sborovém zpěvu. Žádaná jsou koncertní vystoupení smíšeného sboru 
Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty JU vedeného PhDr. Martinem Horynou a Jihočeského 
vysokoškolského sboru se sbormistrem doc. Jiřím Fuchsem. Zejména vystoupení Jihočeského 
vysokoškolského sboru v rámci adventních koncertů v Katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a 
na Chodurově festivalu jihočeských pěveckých sborů patřila v roce 2005 k nejpůsobivějším.    

 
Na divadelních, recitačních a dalších aktivitách (večerech poezie, diskusních setkáních 

s předními umělci budějovické a pražské divadelní scény aj.) se podílejí studenti Teologické a 
Pedagogické fakulty JU ve spolupráci s Jihočeským divadlem. 

 
K Biologické fakultě JU již tradičně patří fotografická a filmová aktivita.  
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14. Rozvoj JU 

Zdroje pro svůj rozvoj získává JU převážně ze státního rozpočtu ČR, dále pak z vlastních 
výnosů. Základním zdrojem je dotace z MŠMT, a to především dotace na zajištění vzdělávací činnosti 
v rámci akreditovaných studijních programů, jejíž konečná výše v roce 2005 činila 431 479 tis. Kč.                   
K dalším významným dotačním titulům patří institucionální podpora specifického výzkumu na VŠ          
(33 942 tis. Kč), dotace na ubytování a stravování studentů a ubytovací stipendia (celkem 25 602 tis. Kč) a 
další účelově vymezené prostředky (podpora řešení projektů výzkumu a vývoje, stipendia studentů 
doktorských studijních programů, podpora projektů Fondu rozvoje vysokých škol, Rozvojových 
programů MŠMT aj.).  

 
Dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje plynou Jihočeské univerzitě i z dalších kapitol 

státního rozpočtu; v roce 2005 to byly tradičně prostředky poskytnuté GA ČR, Ministerstvem zemědělství 
ČR a Grantovou agenturou Akademie věd ČR, dále pak Ministerstvem zdravotnictví ČR či Ministerstvem 
životního prostředí ČR (podrobnější údaje obsahuje kapitola věnovaná výzkumu a vývoji).  

 
Ve stále větší míře se uplatňují rovněž zdroje ze zahraničí, zejména z programů a fondů 

Evropské unie (provozní prostředky z Rámcových programů EU, programu Erasmus - Socrates či 
programu Phare činily v roce 2005 téměř 10 mil. Kč, úspěšné napojení JU na Strukturální fondy EU - 
Operační program Průmysl a podnikání a Operační program Rozvoj lidských zdrojů - přineslo v závěru 
roku cca 1,5 mil. Kč). 

14.1. Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku 

V oblasti reprodukce majetku a rozvoje své materiální základny využívá JU jak zdroje vlastní           
(z fondu reprodukce investičního majetku - FRIM), tak dotační (účelové dotace ze státního rozpočtu).  

 
V roce 2005 pokračovala druhou etapou významná investiční akce - rekonstrukce prostor 

v objektu Vltava pro potřeby výuky Zdravotně sociální fakulty JU. První etapa byla dokončena a 
předána v květnu. Účast státního rozpočtu na druhé etapě činila 55,4 mil. Kč. Akce bude dokončena v létě 
2006 tak, aby provoz budovy mohl být zahájen se začátkem akademického roku 2006/2007. 

 
Zásadní význam pro provoz univerzitní menzy měla rekonstrukce její technologie spojená se 

stavebními úpravami a souběžně realizované zateplení obvodového pláště objektu. Akce byla financována 
především z prostředků státního rozpočtu, na doplnění byly použity zdroje FRIM JU. 

 
Úspěšně proběhly dvě etapy rozšiřování metropolitní optické sítě JU - v první etapě byly 

propojeny objekty užívané Teologickou a Pedagogickou fakultou JU v ulicích Kněžská a Na Mlýnské 
stoce, druhá etapa napojila na optické rozvody objekty JU v ulicích Na Sádkách, U Výstaviště a 
Boreckého. 

 
Na reprodukci majetku se podílely kromě výše jmenovaných zdrojů také další projekty, řešené 

v rámci FRVŠ a Rozvojových programů MŠMT: z těchto projektů bylo realizováno například připojení 
dalších objektů univerzity do digitální telefonní sítě JU, obměna informačního systému pro zpracování 
mzdové a personální agendy, pokračovaly práce na rozšíření identifikačního přístupového systému JU.  

 
V závěru roku získala JU příslib účasti státního rozpočtu na financování investiční akce, která 

má pro rozvoj JU zásadní význam: výstavby budov univerzitní knihovny a Filozofické fakulty JU 
s prostory pro rektorát v univerzitním areálu ve Čtyřech Dvorech. Přípravné práce byly financování 
z vlastních zdrojů JU. 
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Tab. 14.1.1. - Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku JU v roce 2005 - akce 
v rámci programového financování reprodukce majetku (v tis. Kč) 

dotace 
Akce v rámci programového financování reprodukce majetku 

INV NIV celkem 
Rekonstrukce objektu Vltava 2.část - výukové prostory a zázemí kateder 55 417 0 55 417 
Rekonstrukce technologie menzy 30 718 0 30 718 
Zateplení obvod.pláště s výměnou oken KaM JU - menza 6 044 0 6 044 
Metropolitní síť - trasa ul. Branišovská a Boreckého, trasa ul. Na Sádkách 6 322 0 6 322 
Metropolitní síť - vybudování optické přenosové trasy v ul. Kněžská, ČB 2 550 0 2 550 
Celkem 101 051 0 101 051 

Pozn.: INV - investiční (kapitálová) dotace, NIV - neinvestiční (provozní) dotace 
 
 

Tab. 14.1.2. - Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku JU v roce 2005 - akce 
mimo programové financování reprodukce majetku (v tis. Kč) 

dotace 
Akce mimo programové financování reprodukce majetku 

INV NIV celkem 
FRVŠ - projekty s kapitálovou dotací 2 185 0 2 185 
Rozvojové programy MŠMT 2005 - projekty s kapitálovou dotací 7 832 4 473 12 305 
Celkem 10 017 4 473 14 490 

Pozn.: INV - investiční (kapitálová) dotace, NIV - neinvestiční (provozní) dotace 
 
 

Tab. 14.1.3. - Účast státního rozpočtu na investičních aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje JU 
v roce 2005 (v tis. Kč) 
Účelově a institucionálně podporované aktivity výzkumu a vývoje dotace na investice 
Výzkumný záměr řešený v roce 2005 na Biologické fakultě JU 600 
Výzkumný záměr řešený v roce 2005 na Pedagogické fakultě JU 180 
Výzkumný záměr řešený v roce 2005 na Zemědělské fakultě JU 3 362 
Výzkumný záměr řešený v roce 2005 na Ústavu fyzikální biologie JU 500 
Projekt programu Kontakt řešený v roce 2005 na Biologické fakultě JU 111 
Celkem 4 753 

14.2. Další investiční aktivity JU 

Základní informace o investiční výstavbě Jihočeské univerzity v průběhu let 2003 až 2005 
podává přehled akcí podle roku dokončení. Hodnota akcí dokončených a zařazených do majetku v roce 
2005 přesahuje 125 mil. Kč.  

 
Vedle akcí realizovaných s podporou zdrojů státního rozpočtu, zmíněných v části 14.1., 

v přehledu na předním místě figuruje dokončená investice v Nových Hradech, sídle Ústavu fyzikální 
biologie JU. Výstavba Biotechnologického centra byla finančně podpořena prostředky Evropské unie 
v rámci programu PHARE a byla úspěšně dokončena začátkem roku 2005.  

 
Většina dalších investičních akcí měla charakter technického zhodnocení, tedy rekonstrukcí a 

modernizací stávajících objektů. Rozsahem nejvýznamnější byly stavební úpravy některých objektů 
Zemědělské fakulty JU. Realizováno bylo dále několik drobných staveb technického charakteru 
(oplocení, přístřešky). Díky výhodné cenové nabídce byl od Magistrátu města České Budějovice zakoupen 
pavilon bývalé mateřské školy v Nerudově ulici pro potřeby Zdravotně sociální fakulty JU.  
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Tab. 14.2.1. - Investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace v letech 2003 - 2005 (pořizovací 
hodnota v tis. Kč) 

rok dokončení  
(zařazení majetku) Investiční akce 

2003 2004 2005 
Obslužná komunikace pro KaM JU 2 412   
Objekt PF JU Jeronýmova ul. 10 - garáže a rozšíření prostor studijního oddělení 2 148   
Rekonstrukce objektu Na Zlaté stoce BF JU - venkovní úpravy 2 027   
Oplocení u pavilonu B BF JU - rozšíření 1 050   
Kolej K3 - rekonstrukce výtahů 483   
Zateplení přístřešku pro skot, ŠZP JU 303   
Rekonstrukce v objektu PF JU Kněžská ul. 35 - posluchárna K214 297   
Rekonstrukce kanalizace v objektu PF JU Jeronýmova ul. 8 286   
Elektroinstalace telekomunikačního vedení v objektu ZF JU K200 224   
Kolej K5 - počítačová síť 208   
Modernizace pavilonu B BF JU - stavební úpravy 2 místností 195   
Odvodnění objektu hlavní budovy VÚRH JU 188   
Kolej K3 - studentská počítačová síť 170   
Rekonstrukce keramické dílny v objektu PF JU Dukelská ul. 9 138   
Kolej K5 - rekonstrukce kanalizace 136   
Komunikace Haklovy Dvory, ŠZP JU 104   
Rekonstrukce sociálního zařízení v chatách areálu ZF JU na Lipně 101   
Instalace systému EZS a vysílače v objektu ZSF JU Jírovcova ul. 1347 79   
Modernizace objektu ZSF JU ul. U výstaviště 517 - podlahové krytiny 74   
Pavilon A Tábor, ZF JU - rozvod počítačové sítě, žaluzie 73   
Společenský objekt Bobík - vzduchotechnika v PC Lab 47   
Společenský objekt Bobík - montáž bezpečnostní folie v PC Lab 8   
PF JU - Nákup budovy Rozhlasu U Tří lvů 1/A/1725  29 457  
PF JU - Dukelská ul. 7 a 9 - půdní vestavba  14 158  
Audity, ventily a zateplení celkem (IZ i Rozvojové programy)  9 183  
z toho: investiční záměr Zateplení a ventily (10 objektů)  5 372  
          projekt Rozvojových programů - Opatření energetických auditů (6 objektů)  1 510  
          projekt Rozvojových programů - Ventily (vyhláška 152/2001) (4 objekty)  2 271  
          dílčí doplňkové akce: BF JU projekt, KaM JU kotel  30  
KaM JU - Rekonstrukce výtahů v objektu K 3  1 181  
ZF JU - Montáž plastových oken v pavilonech F a M  1 124  
ZF JU - Rekonstrukce kanalizačního a vodovodního systému Lipno  499  
PF JU - Technické zhodnocení objektu v Tejmlově (modernizace soc. vybavení)  390  
BF JU - Neutralizační jímka, hydroizolace  313  
ZSF JU - Objekt Jírovcova ul. 24 - rekonstrukce sklepa - sanační omítky  296  
ZF JU - Vrtaná studna a vodovod, terénní stanice Vomáčka  209  
ŠZP JU - komunikace (cesta na pastvinu)  191  
KaM JU - Počítačová síť na K5  162  
ZF JU - Výpočetní středisko - instalace počítačové sítě  94  
Rektorát JU - Přeložení kabelu optické sítě  65  
ZSF JU - Objekt U Výstaviště 517 - instalace samozavírače dveří  28  
Identifikační přístupový systém v budovách JU   1 678 
z toho: budovy BF JU   267 
           budovy PF JU   243 
           budovy ZSF JU   101 
           budovy ZF JU   835 
           budovy KaM JU   232 
Rekonstrukce objektu Vltava (výukové prostory ZSF  JU) - dokončená 1. etapa   48 605 
ÚFB JU - Biotechnologické centrum NH   38 725 
KaM JU - Rekonstrukce technologie menzy - stavební část   17 976 
KaM JU - Zateplení obvodového pláště menzy   6 608 
Rozšíření optické sítě - trasa 1. a 2. etapy (ul. Kněžská, Boreckého, Na Sádkách)   6 141 
ZF JU - Rekonstrukce budovy děkanátu ZF JU (vstupní vestibul a studijní odd.)   1 174 
ZSF JU - Nákup objektu bývalé mateřské školy v Nerudově ul.   864 
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rok dokončení 
(zařazení majetku) Investiční akce 

2003 2004 2005 
ZF JU - Rekonstrukce střechy Sport motelu Slavia   700 
ZF JU - Systém klimatizace v ZOO pavilonech (pavilon veterinární)   400 
BF JU - Pojezdové regály v objektu Na Zlaté stoce   360 
ŠZP JU - Oplocení pastviny   314 
BF JU - Stavební úpravy objektu B   307 
BF JU - Stavební úpravy objektu A   246 
KaM JU - Přeložka rozvodu nízkého napětí   245 
ZSF JU - Výměna výplní světlíku v budově U Výstaviště   165 
ŠZP JU - úpravy konírny (podlaha, drezurní obdélník)   141 
PF JU - Stavební úpravy v objektu Dukelská ul. 7   135 
ZSF JU - Technické zhodnocení objektu Jírovcova ul. 24 - stavební úpravy 
(vstupní chodba, izolace, klimatizace)   113 

ZF JU - Technické zhodnocení objektu Biologického centra ZF JU - montáž 
těsnění oken   86 

PF JU - Rekonstrukce v objektu Dukelská ul. 7 - montáž topení   75 
ZSF JU - Dodávka a montáž podružného měření tepla v objektu v Nerudově ul.   65 
BF JU - Zpevněná plocha u objektu A   54 
ZF JU - Technické zhodnocení budov ZF JU- ostatní drobné stavební úpravy   52 
BF JU - Přístřešek na kola   49 
PF JU - Přístřešek sociálního zařízení   40 

14.3. Obnova a údržba objektů JU 

S údržbou a obnovou majetku JU úzce souvisí opravy nemovitostí. Věková struktura 
nemovitého majetku na některých součástech JU vyžaduje vynaložení značných prostředků na opravy a 
běžnou údržbu v zájmu udržení funkčnosti objektů. To se projevuje zejména v rozpočtu Zemědělské 
(3,7 mil. Kč) a Pedagogické fakulty JU (3,8 mil. Kč), ale problémy musela řešit i Biologická fakulta JU 
na svém nejstarším objektu - pavilonu A. Vybrané akce oprav realizovaných v roce 2005 z vlastních zdrojů 
univerzity jsou uvedeny v tabulkovém přehledu. Největší finanční objemy byly však v roce 2005 zejména 
v případě dvou zmíněných fakult - Zemědělské a Pedagogické - vynakládány na běžnou údržbu a 
opravy typu oprav vodoinstalace, nátěrů a maleb, podlahových krytin, střech apod. Celkový rozsah 
nákladů na opravy objektů JU byl téměř 10 mil. Kč. 

 
Přehledy Účast státního rozpočtu na financování reprodukce majetku JU v roce 2005, Investiční 

výstavba, rekonstrukce a modernizace v letech 2003 - 2005 a Vybrané akce oprav nemovitostí realizované 
v roce 2005 dokreslují výše konstatované skutečnosti. Přehled je doplněn informacemi o účasti státního 
rozpočtu na investičních aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje JU v roce 2005. 

 
 

Tab. 14.3.1. - Vybrané akce oprav nemovitostí realizované v roce 2005 z vlastních prostředků JU 
Součást JU Cíl opravy Rozsah v tis. Kč 

Oprava chemické jímky v pavilonu A 647 
Oprava kanalizace v pavilonu A 433 BF JU 
Oprava skleníku v pavilonu B 212 

FF JU (HÚ JU) Opravy přebíraného objektu Na Mlýnské stoce 202 
Rozsáhlejší opravy v objektu v Dukelské ul. 1 286 
Opravy v objektu v ul. U Tří lvů 589 
Oprava střechy v objektu v ul. Jeronýmově 444 PF JU 
Opravy v objektu v Dukelské ulici související ještě s povodňovými 
škodami 377 

Opravy střech pavilónů v areálu ZF JU 300 ZF JU Opravy rozvodů vody 200 
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Vývoj movitého a nemovitého majetku JU 

Tabulky s údaji o movitém a nemovitém majetku informují o majetkových poměrech Jihočeské 
univerzity z pohledu jejich vývoje v průběhu posledních tří let. Hodnota dlouhodobého movitého 
hmotného i nehmotného majetku JU se trvale zvyšuje - od roku 2003 (po změně účetních postupů) je 
však třeba uvažovat i objem drobného majetku (movité věci s cenou do 40 000,- Kč) charakteru zásob ve 
spotřebě, resp.drobného nehmotného majetku (software do 60 000,- Kč) charakteru služeb.   

 
 

Tab. 14.3.2. - Vývoj movitého dlouhodobého majetku v letech 2003 - 2005 (v tis. Kč) 

Součást JU Druh majetku 
Stav 

k 31.12.2003
Stav 

k 31.12.2004 
Stav 

k 31.12.2005
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 979 5 064 5 420 Biologická fakulta JU Dlouhodobý hmotný majetek 131 059 131 827 148 635 
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 181 4 158 4 197 Pedagogická fakulta JU Dlouhodobý hmotný majetek 83 422 84 786 81 792 
Dlouhodobý nehmotný majetek 295 295 294 Teologická fakulta JU Dlouhodobý hmotný majetek 9 051 9 385 9 032 
Dlouhodobý nehmotný majetek 782 782 719 Zdravotně sociální fakulta JU Dlouhodobý hmotný majetek 24 636 27 236 27 769 
Dlouhodobý nehmotný majetek 7 188 7 296 8 647 Zemědělská fakulta JU Dlouhodobý hmotný majetek 200 987 202 064 207 753 
Dlouhodobý nehmotný majetek 63 63 63 Historický ústav JU Dlouhodobý hmotný majetek 1 410 1 446 1 430 
Dlouhodobý nehmotný majetek 2 746 2 787 2 725 Ústav fyzikální biologie JU Dlouhodobý hmotný majetek 101 856 117 336 116 009 
Dlouhodobý nehmotný majetek 945 1 192 1 192 Výzkumný ústav rybářský a 

hydrobiologický JU Dlouhodobý hmotný majetek 26 337 27 666 28 412 
Dlouhodobý nehmotný majetek 8 963 9 381 9 579 Rektorát JU Dlouhodobý hmotný majetek 52 949 52 866 58 600 

Koleje a menzy JU Dlouhodobý hmotný majetek 39 930 41 996 58 868 
Školní zemědělský podnik JU Dlouhodobý hmotný majetek 15 965 16 776 17 729 

Dlouhodobý nehmotný majetek 30 142 31 018 32 836 
JU celkem 

Dlouhodobý hmotný majetek 687 602 713 384 756 029 
 
 

Tab. 14.3.3. - Vývoj nemovitého dlouhodobého majetku v letech 2003 - 2005 (v tis. Kč) 

Součást JU Druh majetku 
Stav  

k 31.12.2003
Stav 

k 31.12.2004 
Stav 

k 31.12.2005
Stavby vlastní 275 192 275 877 277 160 Biologická fakulta JU Pozemky vlastní 7 720 8 163 9 136 
Stavby vlastní 58 356 104 655 105 148 Pedagogická fakulta JU Pozemky vlastní 7 753 8 296 8 296 
Stavby vlastní 20 108 20 737 22 046 Zdravotně sociální fakulta JU Pozemky vlastní 1 936 1 936 2 022 
Stavby vlastní 316 024 321 006 317 273 
Pozemky vlastní 156 734 158 961 153 543 Zemědělská fakulta JU 
Pozemky najaté 3 264 3 264 3 264 

Ústav fyzikální biologie JU Stavby vlastní 0 0 38 725 
Stavby vlastní 6 603 6 530 39 073 
Pozemky vlastní 1 230 1 230 1 463 
Pozemky najaté 269 269 284 

Výzkumný ústav rybářský a 
hydrobiologický JU 

Stavby najaté 24 676 24 676 0 
Rektorát JU Stavby vlastní 4 733 4 798 10 939 

Stavby vlastní 296 291 300 789 374 454 Koleje a menzy JU Pozemky vlastní 6 301 6 301 6 301 
Stavby vlastní 17 755 35 766 36 518 Školní zemědělský podnik JU Pozemky vlastní 53 505 48 427 52 194 
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Součást JU Druh majetku 
Stav  

k 31.12.2003
Stav 

k 31.12.2004 
Stav 

k 31.12.2005
Pozemky najaté 21 412 24 703 26 426 Školní zemědělský podnik JU Stavby najaté 1 984 169 169 
Stavby vlastní 995 062 1 070 158 1 221 336 
Stavby najaté 26 660 24 845 169 
Pozemky vlastní 235 179 233 314 232 955 

JU celkem 

Pozemky najaté 24 945 28 236 29 974 
 
 

Tab. 14.3.4. - Vývoj drobného majetku ve spotřebě v letech 2003 - 2005 (v tis. Kč) 

Součást JU Druh majetku 
Stav 

k 31.12.2003
Stav 

k 31.12.2004 
Stav 

k 31.12.2005
Drobný nehmotný majetek 342 806 2 217 Biologická fakulta JU Drobný hmotný majetek 3 641 9 099 18 344 
Drobný nehmotný majetek 303 1 199 1 503 Pedagogická fakulta JU Drobný hmotný majetek 2 794 7 341 11 389 
Drobný nehmotný majetek 80 161 257 Teologická fakulta JU Drobný hmotný majetek 1 627 2 287 3 182 
Drobný nehmotný majetek 378 422 1 509 Zdravotně sociální fakulta JU Drobný hmotný majetek 5 115 7 984 14 015 
Drobný nehmotný majetek 269 927 1 748 Zemědělská fakulta JU Drobný hmotný majetek 4 609 11 249 18 849 
Drobný nehmotný majetek 7 26 63 Historický ústav JU Drobný hmotný majetek 239 813 1 480 
Drobný nehmotný majetek 128 426 553 Ústav fyzikální biologie JU Drobný hmotný majetek 2 544 6 632 9 882 
Drobný nehmotný majetek 8 11 273 Výzkumný ústav rybářský a 

hydrobiologický JU Drobný hmotný majetek 1 405 2 408 4 146 
Drobný nehmotný majetek 230 380 465 Rektorát JU Drobný hmotný majetek 639 2 173 3 688 
Drobný nehmotný majetek 0 17 52 Koleje a menzy JU Drobný hmotný majetek 4 925 8 341 9 798 
Drobný nehmotný majetek 0 0 0 Školní zemědělský podnik JU Drobný hmotný majetek 22 197 355 
Drobný nehmotný majetek 1 745 4 375 8 640 

JU celkem 
Drobný hmotný majetek 27 560 58 524 95 128 

Nabývání a převody nemovitostí v roce 2005 

V oblasti nemovitého majetku se v roce 2005 na zvýšení objemu majetku projevilo jednak 
dokončení některých investičních akcí a předání rekonstruovaných objektů do užívání (1. etapa 
rekonstrukce objektu Vltava, Biotechnologické centrum v Nových Hradech, rekonstruovaný objekt 
menzy), jednak také ještě zbývající bezúplatné převody nemovitostí (pozemků i staveb) z majetku 
Pozemkového fondu ČR - dořešen byl převod nemovitostí užívaných Výzkumným ústavem rybářským 
a hydrobiologickým JU. Při té příležitosti byly oceněny a do evidence vlastního majetku zařazeny také 
převzaté rybníky. Převod staveb z nájmu do vlastnictví je patrný rovněž z výrazného poklesu hodnoty 
najatých staveb. 

 
Základní přehled o převodech nemovitého majetku poskytují tabulky Nabývání a převody 

nemovitostí v roce 2005. Veškeré uvedené operace s nemovitým majetkem jsou smluvně podchyceny a 
v souladu se zákonem o vysokých školách předem písemně odsouhlaseny Správní radou JU. 
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Tab. 14.3.5. - Nákup nemovitostí (investiční výdaje roku 2005) 

Nemovitost Prodejní cena 
Vklad vlastnického práva v 

katastru nemovitostí 
Objekt v Nerudově ulici č.p.53, České Budějovice, 
s pozemkem 950 000,00 Kč 1. červenec 2005 

 
 

Tab. 14.3.6. - Prodej nemovitostí (tržby roku 2005) 

Nemovitost Kupní cena 
Vklad vlastnického práva v 

katastru nemovitostí 
Pozemek p.č. 1927/55 v k.ú. České Budějovice 2 51 800,00 Kč 21. leden 2005 
Pozemek parc. č. 2184/8 v k.ú. České Budějovice 2 604 500,00 Kč 12. srpen 2005 
Pozemek parc. č. PK 595 díl 2 v k.ú. Nová Ves 9 300,00 Kč 26. srpen 2005 
Pozemek parc. č. 276 v k.ú. Netěchovice 1 800,00 Kč 6. září 2005 
Pozemek parc. č. 2184/36 v k.ú. České Budějovice 2 32 000,00 Kč 11. říjen 2005 
Pozemek parc. č. 191/2 a 3007/9 v k.ú. Hněvkovice 2 800,00 Kč 11. říjen 2005 
Pozemek parc. č. 607 v k.ú. Staré Hodějovice 31 250,00 Kč 16. prosinec 2005 
Pozemek parc. č. 760/4 v k.ú. Boršov 791 600,00 Kč 7. prosinec 2005 
Stavba výměníku s technologií a pozemky v k.ú. České 
Budějovice 2 6 293 900,00 Kč 1. červenec 2005 

Celkem tržby z prodaných nemovitostí 7 818 950,00 Kč  
 
 

Tab. 14.3.7. - Bezúplatné nabytí nemovitostí od Pozemkového fondu ČR 

Nemovitost 
Vklad vlastnického práva v 

katastru nemovitostí 
Soubor nemovitostí v k.ú. Vodňany užívaných Výzkumným ústavem rybářským 
a hydrobiologickým JU 16. červen 2005 

14.4. Zapojení do řešení projektů Fondu rozvoje vysokých škol 

Tab. 14.4.1. - Zapojení JU v programech Fondu rozvoje vysokých škol 
Přidělené finanční prostředky v tis. Kč Tematický 

okruh 
Počet přijatých 

projektů investiční neinvestiční celkem 
A 2 2 185 0 2 185 
B 0 0 0 0 
C 1 0 167 167 
E 1 0 99 99 
F 26 0 2 474 2 474 
G 29 0 2 834 2 834 

Celkem 59 2 185 5 574 7 759 

14.5. Zapojení do řešení Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy 

Tab. 14.5.1. - Zapojení JU v Rozvojových programech pro veřejné vysoké školy na rok 2005 
Přidělené fin. 

prostř. v tis. KčRozvojové programy pro veřejné vysoké školy 
Počet 

podaných 
projektů 

Počet 
přijatých 
projektů INV NIV 

Program na podporu rozvoje  67 53 7 732 14 892 
Program na podporu rozvoje internacionalizace 10 9 100 5 069 
Program na podporu přípravy dlouhodobých záměrů 
vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další 
tvůrčí činnosti veřejných vysokých škol a jejich součástí 

1 1 0 250 

Celkem 78 63 7 832 20 211 



149 

14.6. Využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU 

Tab. 14.6.1. - Čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU 

Operační program 
(název) 

Opatření 
(název) 

Projekt 
Doba 

realizace 
projektu 

Přidělená 
částka  

(v tis. ) Kč 
NIV/INV 

Přidělená 
částka  

(v tis.) Kč 
na rok 2005 
NIV/INV 

Operační program 
Rozvoj lidských zdrojů 

Podpora 
terciálního 
vzdělávání, 
výzkumu a 
vývoje 

Vzdělávání 
vědeckovýzkumných a 
akademických 
pracovníků v přenosu 
technologií 
v Jihočeském kraji 

1. 9. 2005  
-           

31. 8. 2007 
5 371 806 

Operační program 
Rozvoj lidských zdrojů 

Podpora 
terciárního 
vzdělávání 
výzkumu a 
vývoje 

Zkvalitnění 
pedagogicko-
psychologické přípravy 
budoucích učitelů 

1. 11. 2005 
-           

31. 10. 2007 
994 120 

Operační program 
Rozvoj lidských zdrojů 

Podpora 
terciárního 
vzdělávání 
výzkumu a 
vývoje 

Fyzikální biologie - 
udržení vysoké 
konkurenceschopnosti 
v přístrojových 
technikách pro 
medicínu, farmakologii 
a aplikovanou biologii 

1. 9. 2005  
-  

31. 8. 2007 
1 121 79 

Celkem za Operační 
program Rozvoj 
lidských zdrojů 

   7 486 1 005 

      

Operační program 
Průmysl a podnikání Prosperita 

Dobudování 
vědeckotechnického 
parku v Nových 
Hradech 

1. 5. 2005 
-  

30. 4. 2008 
16 672 2 954* 

Celkem za Operační 
program Průmysl a 
podnikání 

   16 672 2 954 

* 500 tis. Kč - přidělená dotace Jihočeského kraje, 2 454 tis. Kč - požadovaná dotace pro realizaci 1. etapy 
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15. Činnost Správní rady JU 

V roce 2005 proběhla tři řádná zasedání Správní rady JU (v pořadí 21. - 23.) a jedno hlasování 
formou per rollam. Celkem bylo vydáno 26 předchozích písemných souhlasů (v pořadí 76. - 101.) 
k právním úkonům prodeje, nákupu a uznání vlastnictví majetku a k právním úkonům ke zřízení věcného 
břemene. 

21. zasedání Správní rady JU dne 28. dubna 2005 

Podle § 14 odst. 3 zák. č. 111/1998 Sb. a podle Statutu Správní rady JU čl. 3, proběhla volba 
předsedy a místopředsedů SpR JU na další dvouleté funkční období. Předsedou SpR JU byl na základě 
tajné volby zvolen Ing. V. Jandík, místopředsedy Ing. V. Hanke, CSc. a JUDr. P. Dušek. 

 
Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada JU podle zákona                         

č. 111/1998 Sb. předchozí písemné souhlasy k právním úkonům: 
• prodej majetku ve vlastnictví JU (souhlas č. 77, 79, 80, 81 a 84), 
• nákup majetku do vlastnictví JU (souhlas č. 83), 
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích JU (souhlas   
č. 76 a 85), 

• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích JU (souhlas č. 78), 
• vydání souhlasného prohlášení k uznání vlastnictví podle § 36 vyhlášky č. 190/1996 Sb. 

(souhlas č. 82). 
 
Správní rada JU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., projednala Výroční zprávu o činnosti a 

hospodaření JU za rok 2004 a Rozpočet JU v roce 2005. 

22. zasedání Správní rady JU dne 27. června 2005 

Správní rada JU schválila návrh „Pravidel pro zakládání právnických osob a pro peněžité a 
nepeněžité vklady do právnických osob Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích“, na základě 
kterých by JU mohla zakládat nebo se podílet na založení právnických osob, jejichž předmět činnosti 
souvisí se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností JU. Vznik 
pravidel byl motivován snahou JU zapojit se do připravovaného projektu Technologického inkubátoru, 
který by po vzoru Nových Hradů měl vzniknout také v Českých Budějovicích.  

 
Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada JU podle zákona                        

č. 111/1998 Sb. předchozí písemné souhlasy k právním úkonům: 
• prodej majetku ve vlastnictví JU (souhlas č. 90), 
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích JU (souhlas  
č. 86 a 87), 

• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch JU (souhlas č. 88 a 89). 
 

Děkanka Zemědělské fakulty JU informovala členy Správní rady JU o probíhajících změnách 
na Zemědělské fakultě JU, která se postupně připravuje na oddělení ekonomických a technologicky 
zaměřených oborů, což vyústí ve vznik dvou fakult. 

23. zasedání Správní rady JU dne 17. října 2005 

Správní rada JU v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. projednala Dlouhodobý záměr JU na 
období 2006 - 2010. Rektor JU seznámil členy Správní rady JU s nejdůležitějšími úkoly JU v oblasti studia, 
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vědy a výzkumu, zahraniční spolupráce, rozvoje a investiční výstavby a dále informoval o prioritách JU 
v oblasti optimalizace struktury v akademickém roce 2005/2006.  

 
Na základě návrhů předložených rektorem JU udělila Správní rada JU podle zákona                      

č. 111/1998 Sb. předchozí písemné souhlasy k právním úkonům: 
• prodej majetku ve vlastnictví JU (souhlas č. 95), 
• záměr prodeje majetku ve vlastnictví JU (souhlas č. 97), 
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch JU (souhlas     
č. 91, 92, 93 a 96), 

• vydání souhlasného prohlášení k uznání vlastnictví podle § 36 vyhlášky č. 190/1996 Sb. 
(souhlas č. 94). 

Hlasování per rollam - listopad 2005 

V listopadu 2005 udělila Správní rada JU na základě hlasování formou per rollam předchozí 
písemné souhlasy k právním úkonům: 

• prodej majetku ve vlastnictví JU (souhlas č. 98 a 99), 
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch JU (souhlas     
č. 101), 

• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch JU (souhlas č. 100). 
 
 
Tab. 15.1. - Přehled pozemků schválených Správní radou JU k prodeji v roce 2005 
p.č. výměra katastrální území kupující kupní cena
2184/8, 2184/39 930 m2 České Budějovice 2 LIDL Česká republika v.o.s. 604 500,- Kč

Původ PK p.č. 592 díl 2 186 m2 Nová Ves u Českých 
Budějovic 

Jihočeský kraj 
prostřednictvím Správy a 
údržby silnic Jihočeského 
kraje, p.o. 

9 300,- Kč

2184/36 64 m2 České Budějovice 2 manželé Vladimír a Iveta 
Oulíkovi 32 000,- Kč

276 12 m2 Netěchovice Vindex JIH s.r.o. 1 800,- Kč

191/2, 3007/9 14 m2 Hněvkovice u Týna nad 
Vltavou Marta Petrmichlová 2 800,- Kč

1266, 1296/5 140 m2 České Budějovice 2 E.ON Distribuce, a.s. 189 200,- Kč
607 496 m2 Staré Hodějovice Karel Šmejkal 31 250,- Kč
1306/3 6 m2 České Budějovice 2 Jiří Zdeněk 8 520,- Kč

 
 
Správní rada JU dále schválila prodej výměníkové stanice se st. p.č. 1305 včetně technologie a      

p.č. 1299/12 v KÚ České Budějovice 2 společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. 
 
Správní rada JU v roce 2005 dále schválila záměru prodeje budovy č.p. 1267/10 na náměstí 

Bratří Čapků se st. p.č. 2779 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 072 m2 v KÚ České Budějovice 7. 
Nemovitý majetek je veden v účetní evidenci Pedagogické fakulty JU, která ho využívá pro výuku 
magisterského studia učitelství hudební výchovy a bakalářského studijního programu arteterapie. Po 
dokončení rekonstrukce budovy U Tří lvů se stane daný objekt pro Pedagogickou fakultu JU 
nadbytečným - pracoviště hudební výchovy a arteterapie budou přesunuta do přízemí rekonstruované 
budovy U Tří lvů.  
 

Správní rada JU v roce 2005 rovněž schválila nákup pavilonu „B“ v areálu MŠ Nerudova se           
st. p.č. 2622/5 a p.č. 2622/6 v KÚ České Budějovice 3. Současně bylo ve prospěch JU zřízeno věcné 
břemeno chůze a jízdy po přilehlém p.č. 2622/1 v rozsahu podle příslušného geometrického plánu. Nákup 
objektu napomohl prostorovému zabezpečení výuky Zdravotně sociální fakulty JU.  
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Tab. 15.2. - Přehled smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene schválených Správní 
radou JU v roce 2005 
věcné břemeno p.č. oprávněný katastrální území
strpění stavby vodovodního a kanalizačního 
potrubí a strpění vstupu na dotčenou část 
pozemku za účelem zajištění provozu, údržby 
a nutných oprav 

původ PK 
p.č. 3314/6, 
nyní část p.č. 
3314/7 

město Týn nad Vltavou Hněvkovice u Týna 
nad Vltavou 

strpění uložení, zřízení a provozování stavby 
„Rekonstrukce VO - Na Sádkách,  
Branišovská a areál JU“ a strpění vstupu na 
dotčené pozemky za účelem provádění 
nutných oprav, údržby a revizí 

1296/1, 
1293/1, 
1299/1, 
1239/2, 
1272/1, 
1293/2 

Statutární město  
České Budějovice České Budějovice 2 

strpění stavby „Roudné - čerpací stanice 
kanalizace - kabel NN“ a strpění vstupu na 
dotčenou část pozemku za účelem zajištění 
provozu, údržby a běžných oprav stavby 

3948 E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice 7 

strpění stavby „České Budějovice, ulice 
Branišovská, Milady Horákové - odvádění 
dešťových vod“ a strpění vstupu na dotčené 
pozemky za účelem zajištění provozu, údržby 
a běžných oprav stavby 

1289/1, 
1289/2 

Statutární město  
České Budějovice České Budějovice 2 

strpění stavby „JU - Metropolitní síť, trasa ul. 
Kněžská“, právo uložení optických kabelů a 
strpění vstupu na dotčený pozemek za účelem 
oprav a údržby optických kabelů; povinnou 
stranou je Římskokatolická farnost - děkanství 
u kostela Sv. Mikuláše 

77/1 Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích České Budějovice 1 

strpění stavby „JU - Metropolitní síť, trasa ul. 
Branišovská - Boreckého a trasa ul. Na 
Sádkách“, právo uložení optických kabelů a 
strpění vstupu na dotčené pozemky za účelem 
oprav a údržby optických kabelů; povinnou 
stranou je společnost IMMORENT ČR s.r.o. 

1124/158, 
2162/10, 
2162/87 

Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích České Budějovice 2 

strpění stavby „JU - Metropolitní síť, trasa ul. 
Branišovská - Boreckého a trasa ul. Na 
Sádkách“, právo uložení optických kabelů a 
strpění vstupu na dotčené pozemky za účelem 
oprav a údržby optických kabelů; povinnou 
stranou je Jihočeský kraj prostřednictvím 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o. 

2213/25, 
2213/30 

Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích České Budějovice 2 

právo chůze a jízdy po pozemcích budoucího 
povinného za účelem zajištění přístupu a 
příjezdu na  pozemek - půdní blok 8004 R, 
kde hospodaří ŠZP JU; povinnou stranou je 
společnost EVIDENT - INVEST, a.s. 

760/4 Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích Boršov nad Vltavou 

strpění akce „Provozování odběrného objektu 
vody pro pokusnictví VÚRH JU ve 
Vodňanech“, strpění Odběrného zařízení a 
strpění vstupu na dotčený pozemek za účelem 
zajišťování provozu, oprav a údržby 
Odběrného zařízení; povinnou stranou je 
Povodí Vltavy, s.p. 

309/1 Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích Vodňany 
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Tab. 15.3. - Přehled smluv o zřízení věcného břemene schválených Správní radou JU v roce 2005 
věcné břemeno p.č. oprávněný katastrální území
strpění uložení, zřízení a provozování pilířku 
elektro pro stavbu „České Budějovice - 
armaturní šachty, křižovatka ulice Husova -  
E. Rošického“ a strpění vstupu na dotčenou 
část pozemku za účelem provádění nutných 
oprav, údržby a revizí 

965 Statutární město 
České Budějovice České Budějovice 2 

strpění stavby „Uložení optického kabelu“ a 
strpění vstupu na dotčený pozemek za účelem 
údržby optického kabelu; povinnou stranou je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

2208/1 Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích České Budějovice 2 

strpění stavby „Umístění inženýrských sítí 
(optických kabelů)“ a strpění vstupu na 
dotčené pozemky za účelem oprav a údržby 
sítí; povinnou stranou je společnost Aral ČR, 
a.s. 

1633/3, 
1634/3, 
1635/24 

Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích České Budějovice 2 

strpění stavby „JU - Metropolitní síť, trasa        
ul. Kněžská“, právo uložení optických kabelů 
a strpění vstupu na dotčený pozemek za 
účelem oprav a údržby optických kabelů; 
povinnou stranou je Římskokatolická farnost - 
děkanství u kostela Sv. Mikuláše 

77/1 Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích České Budějovice 1 

 
 

Správní rada JU dále vydala souhlasného prohlášení podle § 36 vyhlášky č. 190/1996 Sb. 
k uznání vlastnictví p.č. 999/67 o rozloze 85 m2 pro Správu železniční dopravní cesty a p.č. 618/10             
o rozloze 7 m2  pro paní Helenu Lavičkovou. Oba pozemky se nacházejí v KÚ Hrdějovice.  
 

Správní rada JU rovněž vydala souhlasného prohlášení k uznání vlastnictví trafostanice 
„Branišovská“ na st. p.č. 1266 a trafostanice „Na Sádkách“ na st. p.č. 1296/5 v KÚ České Budějovice 2  
ve prospěch společnost E.ON Distribuce, a.s. 
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16. Závěr 

16.1. Shrnutí podstatných skutečností z jednotlivých kapitol, zásadní 
problémy v činnosti JU a možnosti jejich řešení 

 Na závěr je možné shrnout výsledky činnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a 
současné upozornit na skutečnosti, které si zaslouží zvýšenou pozornost při řízení vysoké školy 
v nejbližším období: 
 

1) Jestliže během roku 2004 vedení univerzity směřovalo v souladu s Dlouhodobým záměrem 
rozvoje Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích svou koncepční a řídící činnost 
k zahájení diskusí o optimalizaci vnitřní struktury vysoké školy, aby lépe odrážela 
dlouhodobé výsledky vědecké a výzkumné činnosti, odpovídala rychle se proměňujícím 
profesním zájmům maturantů a maturantek i potřebám rozvoje česko-rakousko-bavorského 
regionu, dosáhlo roku 2005 v tomto snažení prvních konkrétních výsledků, neboť po 
schválení ve všech legislativních procesech byla od 1. 1. 2006 zřízena Filozofická fakulta 
JU (s krystalizačním jádrem v Historickém ústavu JU). Dále byly konkretizovány kroky, 
které směřují k vyčlenění ekonomických oborů ze Zemědělské fakulty JU a k jejich 
soustředění do ekonomické fakulty, jejíž akreditační proces probíhá na jaře 2006. 
V součinnosti s vyčleňováním ekonomických oborů pokračuje diskuse o pojetí technologicky 
zaměřených oborů Zemědělské fakulty JU, které by měly svým pojetím lépe odrážet 
potřeby široce pojaté zemědělské i potravinářské praxe. V roce 2006 budou pokračovat 
řízené diskuse o konstituování oborů neživé přírody a o možné transformaci Biologické 
fakulty JU na fakultu přírodovědeckou, která by se rovněž měla stát základnou 
strukturovaného studia učitelství přírodovědných předmětů pro střední školy. Strukturované 
studium učitelství humanitních předmětů pro střední školy (s výjimkou výchov), by postupně 
mělo přecházet na Filozofickou fakultu JU. Naopak Pedagogická fakulta JU by měla být 
nositelkou především akreditací nestrukturovaného studia učitelství 1. a 2. stupně ZŠ.  

 
2) V oblasti vědy, výzkumu a jiných tvůrčích činností bude univerzita přednostně podporovat 

vědecké kolektivy, které byly mimořádně úspěšné při získávání výzkumných záměrů, 
výzkumných center a „tvrdých“ grantů - zvláště obory biologických, fyzikálních, 
zemědělských, ekonomických, historických a dalších společenskovědních disciplin. 
V uvedených případech je potřeba prohloubit snahy o utváření vědeckých škol kolem 
renomovaných profesorů s mezinárodními zkušenostmi, které zaručují žádoucí posun 
v kvalifikační struktuře akademických pracovníků a badatelskou kontinuitu. Jiné vědní obory 
budou muset získávat finanční prostředky na rozvoj vědy a výzkumu především 
prostřednictvím účelového financování grantů, což jistě po čase přispěje ke zkvalitnění 
vědeckých kolektivů a k profilaci vědecké práce ve srovnávacím mezinárodním rámci. 
Zvláště potřeby široce pojatého regionu ovšem vyžadují, aby se na univerzitě pěstovala tvůrčí 
činnost také v praktičtěji definovaných oborech s následným dopadem do podnikatelské, 
vzdělavatelské, zdravotnické či kulturní a duchovní sféry. Za jednu z priorit považuje vedení 
univerzity těsné propojení některých vědních oborů (zvláště ekonomických, biofyzikálních, 
ekologických, sociálních) s mnohostrannými potřebami praxe, což povede ke vzniku dalších 
technologických a obdobných servisních center. 

 
3) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nemůže být navzdory dílčímu zlepšení 

spokojena s kvalifikační strukturou akademických pracovníků v některých oborech. Zvláště 
profesoři a docenti patří ke kategoriím početně velmi slabým. Jelikož s výjimkou Biologické 
fakulty, Zemědělské fakulty a Filozofické fakulty JU nemají možnost pracovníci 
ostatních součástí zahájit habilitační řízení ani řízení ke jmenování profesorem v Českých 
Budějovicích, usiluje vedení univerzity, aby ty součásti, kde jsou již vytvořeny kvalifikační, 
vědecké a další předpoklady, žádaly o získání akreditace habilitačních práv (zvláště 
Zdravotně sociální fakulta JU). Mladé odborné asistenty s vědeckou hodností se snaží 
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vedení univerzity stimulovat k zahájení habilitačního řízení všemi dostupnými motivačními 
prostředky (mzdové tarify, zahraniční stáže, tvůrčí dovolená apod.).  

 
4) Zvýšení zahraničních mobilit posluchačů a akademických pracovníků je rovněž v silách 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přijímání většího počtu studentů a studentek ze 
zahraničí brání nepříliš rozšířené akreditace studijních programů a oborů (či jejich 
modulárních částí) v cizích jazycích. Kvantitu partnerských smluv se zahraničními 
univerzitami je třeba nahradit kvalitou konkrétního vědeckého a pedagogického partnerství. 
Prioritou zůstává rozvoj společných vědeckých a pedagogických aktivit s nejbližšími 
zahraničními univerzitami v Linci a Pasově.   

 
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích představuje mladou, moderně koncipovanou a 
dynamicky se rozvíjející univerzitu, která za své přednosti považuje úzké vazby k ústavům Akademie věd 
ČR, rozvoj základního výzkumu v řadě vědních oborů, značný zájem uchazečů o studium, dobré vazby do 
podnikatelského zázemí česko-rakousko-bavorského regionu a svou velikost, která zaručuje individuální 
přístup ke studentům a akademickým pracovníkům. Optimalizace vnitřní struktury jednoznačně přispívá 
k dalšímu vědeckému a pedagogickému rozvoji vysoké školy, jenž se odráží také ve všech promyšlených 
investičních akcích, zvláště soustředěných do kampusu ve Čtyřech Dvorech. Přestože k dílčím problémům 
univerzity patří její kvalifikační struktura některých fakult, je vedení univerzity připraveno se touto 
problematikou znovu podrobně zabývat. Akademické vedení Jihočeské univerzity v současné době nevidí 
žádné zásadní problémy vysoké školy, které by nebylo schopno v součinnosti s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR samo efektivně řešit. 
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Architektonická studie souboru staveb Jihočeské univerzity; pavilony univerzitní knihovny 
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s rektorátem, aula a pavilon univerzitní knihovny. Zhotovitel: Projekční a zhotovitelská 
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