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SLOVO REDAKCE 
Mimořádné číslo univerzitního čtvrtletníku Jihočeská 
univerzita dvacetiletá je stručným ohlédnutím za hlav-
ními etapami rozvoje v relativně krátké době existen-
ce této veřejné vysoké školy. V roce 2011 je Jihočeská 
univerzita významnou vzdělávací a výzkumnou insti-
tucí s pevným postavením v soustavě vysokých škol. 
Má přehlednou vnitřní strukturu s 13 000 studujícími 
a s téměř 2 000 zaměstnanci je univerzita také význam-
ným zaměstnavatelem v kraji. 

Cílem sborníku bylo nejenom zhodnotit uplynulé roky 
a provést stručnou bilanci, ale - a to zejména - charak-
terizovat další směry rozvoje univerzity a fakult. Práce 
na příspěvcích byla specifi cká i v tom, že začátkem roku 
došlo k obměnám vedení na pěti fakultách a od března 
začalo úřadovat také nové vedení univerzity. 

Sborník má danou strukturu, k tématu se vyjadřují čle-
nové vedení univerzity, členové vedení fakult a ústavu, 
historii univerzity z doby svého působení přibližují eme-
ritní rektoři. S ohledem na charakteristické rysy a zamě-
ření fakult a ústavu byl respektován odlišný důraz autorů 

textů na jednotlivá dílčí témata, jejichž prostřednictvím 
rozvoj svých pracovišť čtenářům zprostředkovávají. 

Do historie univerzity se v roce jejího dvacetiletého 
působení zapsaly i smutné události: zemřela rektorka 
univerzity paní prof. M. Hrabánková a emeritní rektor 
univerzity pan prof. F. Střeleček. Texty, které pro toto 
vydání obě významné osobnosti univerzity připravily, 
jsou ponechány v původní podobě bez úprav.

V zájmu dalšího rozvoje výzkumného a vzdělávacího 
potenciálu jednotlivých složek Ústavu fyzikální biolo-
gie JU byl schválen jejich přesun na příslušné fakulty 
univerzity a do ústavů AV ČR. Text Ústavu fyzikální 
biologie je tedy jakousi symbolickou tečkou za jeho 
dosavadním rozvojem v dané struktuře. Od roku 2012 
tedy bude Jihočeskou univerzitu tvořit osm fakult. Dal-
ší rozvoj školy se bude profi lovat pod novým vedením, 
neboť Jihočeská univerzita stojí v závěru roku 2011 na 
prahu dalších voleb.

Mgr. Hana Bumbová
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byla zřízena 28. září 1991 zákonem ČNR č. 314/1991 Sb. 
Základ této veřejné vysoké školy původně tvořily dvě 
fakulty - pedagogická fakulta (od roku 1948 byla poboč-
kou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, později 
se stala samostatnou fakultou) a provozně ekonomická 
fakulta (od roku 1960 působila jako součást pražské 
Vysoké školy zemědělské).

Vedle nich patřily k zakládajícím součástem tři nově 
vytvořené fakulty: biologická, teologická a zdravotně 
sociální. V roce 1996 se do struktury univerzity začle-
nil výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický se síd-
lem ve Vodňanech a v roce 2002 se univerzita rozrostla 
o ústav fyzikální biologie v Nových Hradech. O rok poz-
ději byl založen jako součást univerzity historický ústav, 
který byl posléze jedním ze zakládajících pracovišť fi lo-
zofi cké fakulty vzniklé k 1. 1. 2006. Další novou součástí 
Jihočeské univerzity se stala fakulta ekonomická, která 
byla zřízena k 1. 1. 2007. Původní biologickou fakultu od 
1. 8. 2007 nahradila přírodovědecká fakulta, která roz-
šířila nabídku biologických oborů o obory neživé pří-

rody (včetně učitelství těchto oborů pro střední školy). 
V roce 2011 tvoří univerzitu osm fakult a jeden vysoko-
školský ústav: fakulty ekonomická, fi lozofi cká, pedago-
gická, přírodovědecká, teologická, zdravotně sociální, 
zemědělská a fakulta rybářství a ochrany vod (vznikla             
1. 9. 2009; jednou ze zakládajících součástí byl výzkum-
ný ústav rybářský a hydrobiologický).

V květnu 2011 schválil Akademický senát JU v zájmu 
dalšího rozvoje výzkumného a vzdělávacího potenciálu 
jednotlivých složek ústavu fyzikální biologie přesun na 
přírodovědeckou fakultu, na fakultu rybářství a ochrany 
vod a do ústavů Akademie věd ČR. Univerzitu bude od 
roku 2012 tvořit osm fakult.

Z hlediska dlouhodobého záměru se Jihočeská univer-
zita v Českých Budějovicích profi luje jako univerzita 
výzkumná s orientací zejména na problematiku přírod-
ních, sociálních a humanitních věd. Významnou složkou 
vědeckovýzkumné činnosti univerzity je úzká spoluprá-
ce s ústavy Akademie věd České republiky.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
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Rok, ve kterém Jihočeská univerzita slaví dvacáté výro-
čí svého založení, by měl být spíše rokem klidným, smě-
řujícím k oslavám výročí univerzity. Měl by být rokem 
bilancování, rokem radosti z úspěchů, kterých univerzita 
ve svém dvacetiletém životě dosáhla, rokem poučení se 
z chyb, které se v minulosti objevily, a především rokem 
oslav dvacetiletí naší almae matris. 

Opak je pravdou. Letošní rok byl hektický a naplněný 
událostmi, které se ještě dlouho budou odrážet v dění 
na univerzitě. Po poněkud rušných rektorských volbách 
na konci roku 2010 přece jen přišlo uklidnění v podo-
bě nového vedení, a nástup paní rektorky Hrabánkové 
do čela univerzity byl předzvěstí změn, které vítaly 
všechny univerzitní součásti. Paní rektorka s sebou na 
rektorát přinesla odhodlání a nezdolný optimismus, se 
kterým byla připravena vést univerzitu do dalších úspěš-
ných let. Situace se bohužel dramaticky změnila náhlým 
úmrtím paní rektorky na konci srpna. Mnoho textů při-
pravovaných pro tuto publikaci bylo připravováno ještě 
před touto nešťastnou událostí, a i proto jsme se rozhodli 

ponechat texty v původním znění, včetně úvodního slo-
va paní rektorky, které naznačuje směry vývoje, jež hod-
lala prosazovat. Současné vedení univerzity pokračuje 
v realizaci plánů paní rektorky, ale je smutnou hříčkou 
osudu, že tento text, otevírající publikaci ke dvacátému 
výročí Jihočeské univerzity, vzniká v období, kdy uni-
verzita má pouze dočasné vedení a je v očekávání dal-
ších rektorských voleb.

I přes smutné události, které univerzitu v letošním roce 
zasáhly, jde život dál. Jihočeská univerzita je po dvaceti 
letech existence významnou vzdělávací a výzkumnou 
institucí, která má své pevné místo v soustavě vysokých 
škol v České republice. Na prahu další dvacítky má stabi-
lizovanou strukturu a vědecký a pedagogický potenciál, 
který je příslibem, že Jihočeská univerzita bude nadále 
stoupat v žebříčcích hodnocení vysokých škol a stane se 
středoevropskou institucí, jejíž význam daleko přesáhne 
hranice jihočeského regionu.

Prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.,
prorektor pověřený vedením Jihočeské univerzity

ÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVO
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Významné výročí bývá vždy příležitostí k ohlédnutí se 
za uplynulými roky, rekapitulaci dosažených výsledků 
a hodnocení změn, ke kterým došlo. Takovou příležitos-
tí je pro Jihočeskou univerzitu dvacáté výročí jejího 
vzniku, které připadá na 28. září 2011. Za tím účelem 
představují jednotlivé fakulty a Ústav fyzikální biologie 
podstatné proměny, ke kterým v průběhu jejich vývo-
je došlo, jakých vědeckých a pedagogických úspěchů 
dosáhly a co tvoří jejich odborný fundament, na kterém 
se bude formovat jejich další vývoj.

Je samozřejmé, že délka existence fakult je různá, od 
nejstarších – Pedagogické fakulty a Zemědělské fakul-
ty, které tvoří zakladatelskou listinu – až po nejmlad-
ší, kterou je Fakulta rybářství a ochrany vod. V násle-
dujících příspěvcích je vznik, rozvoj a zaměření fakult 
charakterizován současnými děkany. Z těchto přehledů 
fakult vyplývá, že každá součást Jihočeské univerzity se 
může - kromě vědeckovýzkumné a pedagogické činnos-
ti odpovídající odbornému profi lu fakulty - prezentovat 
specifi ckými obory, resp. předměty, které podtrhují ori-
ginalitu fakult a znamenají tak pro Jihočeskou univer-
zitu možnost nabídnout odborné veřejnosti mimořádné 
vědecké výsledky a studentům obory, které tvoří přida-
nou hodnotu zvýhodňující je při vstupu na trh práce.

Jako příklady lze uvést mj. rozšíření studia biologie na 
Přírodovědecké fakultě o dvacet nových studijních obo-
rů, vznik přeshraničního elitního oboru Biological Che-
mistry vyučovaného v anglickém jazyce ve spolupráci 
s Johannes Kepler Universität v Linci nebo na Fakultě 
rybářství a ochrany vod rybářský aplikovaný výzkum 
jedinečného zaměření v ČR i ve střední Evropě. Zdra-
votně sociální fakulta je jediná v ČR s právy habilitač-
ními a profesorskými v oboru Zdravotně sociální péče. 

Filozofi cká fakulta nabízí dva double-degree studijní 
programy uskutečňované společně se zahraničními 
univerzitami; ústavy Filozofi cké fakulty mají rozsáhlé 
badatelské zázemí a rozsáhlou publikační činnost. Teo-
logická fakulta navázala na bohaté historické a kultur-
ní tradice, které překonaly období totality, a svá studia 
teologie, fi losofi e a dalších příbuzných oborů otevře-
la široké veřejnosti. Jako jediná v ČR má akreditován 
magisterský studijní program Pedagogika volného času. 
Rozvoj ekonomických disciplín směrem k inovačním 
procesům, transferům znalostí, matematickým modelům 
v ekonomii a jejich aplikace v podnikovém a regionál-
ním rozměru tvoří odbornou náplň Ekonomické fakulty, 
která se profi luje jako moderní fakulta respektující nové 
směry v ekonomii. Zemědělská fakulta navazuje svým 
zaměřením na zemědělské výrobní i obchodní procesy 
na dlouholetou tradici a rozvíjí vědu a výzkum směrem 
k hospodaření v horských, podhorských a ostatních mar-
ginálních oblastech. Se svými dlouholetými zkušenost-
mi se prosadila Pedagogická fakulta při přípravě kva-
litních učitelů tradičních i uměleckých oborů a moderní 
sportovní výchovou. Samostatně působí Ústav fyzikální 
biologie, který za uplynulých patnáct let dosáhl význam-
ných vědeckovýzkumných výsledků.

Vzhledem k zájmu o studium posluchačů různých odbor-
ných disciplín a věkových kategorií fakulty zajišťují 
výuku v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity 
třetího věku.

Dále uvedené příspěvky všech osmi fakult Jihočeské 
univerzity a Ústavu fyzikální biologie blíže specifi kují 
dosažené výsledky uplatněné v domácí i zahraniční spo-
lupráci.

8

KVALITA, ORIGINALITA A OTEVŘENOSTKVALITA, ORIGINALITA A OTEVŘENOST
V ZÁJMU UPEVNĚNÍ POSTAVENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ZÁJMU UPEVNĚNÍ POSTAVENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY 



V souvislosti s dvacetiletým výročím Jihočeské uni-
verzity je však – kromě zhodnocení dosavadního 
vývoje – rozhodující, jakým směrem se bude v příštích 
letech ubírat. Půjde především o stabilizaci, prohlou-
bení a zkvalitnění dosavadních směrů vědy, výzkumu 
a výuky; avšak minimálně srovnatelné úsilí bude nutné 
zaměřit na ty priority, které upevní významné postavení 
Jihočeské univerzity ve společenství českých univerzit. 
Je to záležitost především zvyšování konkurenceschop-
nosti univerzity zajišťováním vysoké kvality vzdělávání, 
vědy a výzkumu, zvyšováním přidané hodnoty cestou 
rozšiřování jedinečnosti jejího portfolia a vysoké profe-
sionality všech činností.

Z tohoto důvodu ve svém dlouhodobém záměru před-
pokládá jako hlavní prioritní oblasti další zvyšování 
kvality a efektivity vědy a výzkumu s cílem posílit své 
postavení v národním a mezinárodním měřítku, zvy-
šování kvality, originality a otevřenosti ve vzdělávání 
cestou moderních, jednoznačně profi lovaných studij-
ních programů umožňujících formovat profi l studenta 
požadovaný pro jeho budoucí uplatnění; zároveň věnovat 
pozornost programům celoživotního vzdělávání a zajis-
tit inovaci oborů o nové znalosti pro dřívější absolven-
ty univerzity a zájemce z praxe, posílení mezinárodní 
konkurenceschopnosti a vědomí o zaměření a výsled-
cích Jihočeské univerzity cestou internacionalizace 
a otevřenosti zahraničním studentům a významným 
odborníkům prostřednictvím jejich stáží a vyzvaných 
přednášek; současně umožnit studentům naší univerzi-
ty využít kvalitní studijní pobyty v zahraničí uznatelné 
v rámci studijních programů příslušné domácí fakulty; 
intenzivní přeshraniční spolupráce bude navazovat na 
dosavadní pracovní a společenské vztahy s univerzita-
mi v Linci a v Pasově, v této souvislosti bude zapotřebí 
věnovat větší pozornost i vytvoření lepších podmínek 
pro volnočasové aktivity našich i zahraničních studen-
tů a možností společenského života na Jihočeské uni-
verzitě, rozšíření marketingu a propagování univerzity 
za účelem zvýšení společenského povědomí o univer-

zitě v národním i mezinárodním rozměru, vzhledem 
k současným požadavkům na uplatnění výsledků vědy 
a výzkumu v praxi lze považovat za nezbytné rozšířit 
spolupráci s veřejností a s praxí, zjišťovat poptávku po 
absolventech Jihočeské univerzity, jejich dlouhodobou 
uplatnitelnost na trhu práce a udržitelnost v pracov-
ním procesu, za neméně významnou prioritu je nutné 
považovat efektivnost Jihočeské univerzity jako institu-
ce hospodařící s vysokou ekonomickou, fi nanční a orga-
nizační profesionalitou schopnou zabezpečit efektivní 
průběh a uskutečňování všech předchozích priorit.

Z výše uvedeného je zřejmé, že v příštích letech očeká-
vá Jihočeskou univerzitu plnění náročných úkolů včetně 
realizace řady investic, které jsou podmínkou dalšího 
rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání a její směřování 
k exkluzivitě mezi ostatními univerzitami. Předpokla-
dem úspěchu bude úzká spolupráce vedení univerzity 
a fakult s univerzitním senátem, senáty fakult, Student-
skou radou a vedením kolejí a menz. Významná spo-
lupráce bude pokračovat s Akademií věd a s ostatními 
univerzitami srovnatelného zaměření a úrovně.

Za velmi pozitivní lze považovat vstřícnost a dobrou 
spolupráci ze strany vedení Krajského úřadu, statutární-
ho města České Budějovice a dalších institucí veřejného 
života. Společné projekty a akce jsou toho dokladem.

Velkou výzvou pro Jihočeskou univerzitu je udržet si 
významné postavení v rámci ostatních univerzit a zajis-
tit udržitelný rozvoj v době, kdy současné vnější ekono-
mické podmínky a demografi cký vývoj nejsou přízni-
vé;  kromě uvedených úkolů bude nezbytné se vyrovnat 
i s obtížnými fi nančními, populačními a dalšími fakty 
spojenými s probíhající hospodářskou krizí. Můžeme 
však konstatovat, že Jihočeská univerzita má předpokla-
dy se s touto situací úspěšně vyrovnat.

Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.,
dr. h. c., prof. h. c., rektorka Jihočeské univerzity
(v době od 1. března do 31. srpna 2011)
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Vzdělávání a výzkum jsou charakteristické znaky každé 
univerzity, a proto je i na Jihočeské univerzitě v Čes-
kých Budějovicích kladen na obě tyto činnosti mimo-
řádný důraz. 

V souvislosti se vzdělávací činností a rozvojem nových 
studijních oborů byla v uplynulých dvaceti letech pro-
vedena v zájmu optimalizace studia na Jihočeské uni-
verzitě řada strukturních změn. Jejich cílem bylo, aby 
soubory studijních programů byly realizovány na odpo-
vídajících fakultách a dalších součástech JU takovým 
způsobem, který by odpovídal jejich oborové příslušnos-
ti, sdružoval akademické pracovníky do homogenních 
výzkumných pracovišť a zároveň byl dostatečně trans-
parentní pro uchazeče o studium i pro širokou veřejnost. 
V důsledku těchto procesů vznikla v roce 2006 Filozo-
fi cká fakulta JU pro humanitní obory začleněné do té 
doby na Pedagogické fakultě JU, v roce 2007 byla zříze-
na Ekonomická fakulta JU, která převzala ekonomicky 
orientované obory zajišťované před tím Zemědělskou 
fakultou JU, a s platností od srpna 2007 se Biologická 
fakulta JU transformovala na Přírodovědeckou fakultu 
JU. Tato fakulta rozšířila svou nabídku biologicky ori-
entovaných studijních oborů o chemické, matematické, 
fyzikální a informatické obory. Součástí nabízených 
studijních programů se na PřF JU stalo také vzdělávání 
budoucích středoškolských učitelů v celé řadě kombi-
nací dvouborových aprobací. Dalším projevem optima-
lizace vnitřní struktury Jihočeské univerzity v zájmu 
co nejlepšího zajištění studijních programů a realizace 
vědeckého výzkumu bylo v roce 2009 zřízení Fakulty 
rybářství a ochrany vod JU, v dnešní době jediné fakulty 
tohoto typu ve střední Evropě, a pokračováním tohoto 

trendu je i současná restrukturalizace Ústavu fyzikální 
biologie JU. V květnu 2011 schválil Akademický senát 
JU v zájmu dalšího rozvoje výzkumného a vzdělávacího 
potenciálu jednotlivých složek ÚFB jejich přesun na Pří-
rodovědeckou fakultu JU, na Fakultu rybářství a ochra-
ny vod JU a do ústavů Akademie věd ČR. 

V době dvacetileté existence Jihočeské univerzity došlo 
i k závažné proměně struktury samotných studijních 
programů. V souladu s tzv. Boloňskou deklarací byly na 
všech fakultách JU uspořádány studijní programy v sou-
ladu s celoevropským pojetím studia do tří typů jako pro-
gramy bakalářské, navazující magisterské a doktorské. 
Tento proces byl na JU dokončen v roce 2008. Zároveň 
byl na fakultách již v roce 1999 zaveden kreditní systém 
a v roce 2005 obdrželi absolventi JU vedle diplomu také 
DS Label (tzv. Dodatek k diplomu). Tím se otevřela cesta 
k vzájemnému uznávání studia v zahraničí a ke zvýšené 
mobilitě studentů i akademických pracovníků.

S rostoucím počtem fakult a dalších součástí Jihočeské 
univerzity postupně narůstal i počet nabízených studij-
ních oborů. Na konci roku 2010 existovalo na Jihočes-
ké univerzitě již celkem 161 akreditovaných studijních 
programů. Z tohoto počtu bylo 71 studijních programů 
bakalářských, 20 studijních programů (dobíhajících) 
magisterských, 47 studijních programů navazujících 
magisterských a 23 studijních programů doktorských.  

Narůstal také počet studijních programů akreditovaných 
v cizím jazyce. V současnosti je 24 studijních oborů 
akreditováno v angličtině a tři studijní programy v něm-
čině. V cizím jazyce jsou nejčastěji nabízeny studijní 
programy navazující magisterské (celkem 10) a studijní 
programy doktorské (rovněž celkem 10).
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V souladu se záměry Boloňského procesu o vytvoření 
Evropské oblasti vysokoškolského vzdělávání (EHEA) 
se zvyšuje spolupráce JU se zahraničními univerzitami, 
a to nejen v oblasti výzkumu, ale i v oblasti vzdělávání. 
Již realizovanými cíli je participace zahraničních aka-
demických pracovníků na vzdělávacím procesu téměř 
všech fakult a součástí JU a dále i vznik čtyř společ-
ných studijních programů. Konkrétně jde o double 
degree bakalářský studijní program Langues étrangères 
appliquées a o double degree navazující magisterský stu-
dijní program Sciences du langage na Filozofi cké fakultě 
JU, o double degree bakalářský a navazující magisterský 
program Biochemie/Biochemistry na Přírodovědecké 
fakultě JU a o join degree (joint Master ś in Arts) nava-
zující magisterský program Migration and Intercultural 
Relations na Pedagogické fakultě JU. Další společné 
programy se připravují.

V souvislosti s rozšiřující se nabídkou studijních progra-
mů narůstal i počet uchazečů o studium i počet studentů 
Jihočeské univerzity. Počet podaných přihlášek se od 
začátku existence JU pravidelně zvyšoval, v posled-
ních deseti letech se udržoval nad deseti tisíci. Maxima 
dosáhl v roce 2007 (celkem 12 770 uchazečů o studium). 
V roce 2011 se zajímalo o studium na Jihočeské univerzi-
tě celkem 12 027 uchazečů. Postupně narůstal také počet 
studentů. V roce 2010 dosáhl počtu 13 124, což je téměř 
dvojnásobek počtu studentů, jež měla Jihočeská univer-
zita v roce 2001 (tehdy 6 641 studentů). Počtem třinácti 
tisíc studentů naplnila JU své kapacity. V nadcházející 

fázi rozvoje lze proto předpokládat pouze přeskupování 
počtu studentů podle měnícího se zájmu uchazečů a pod-
le měnících se požadavků trhu práce a tomu odpovídají-
cích změn v nabídce a sestavě realizovaných studijních 
programů a oborů. Zároveň je třeba očekávat výrazný 
pokles populačního ročníku devatenáctiletých v letech 
2014 – 2016, a to o více než 25 %. 

Stále větší význam je na Jihočeské univerzitě připiso-
ván také celoživotnímu vzdělávání. V roce 2010 bylo na 
Jihočeské univerzitě realizováno celkem 111 programů, 
modulů a kurzů celoživotního vzdělávání, z toho 57 kur-
zů orientovaných na výkon povolání, 18 zájmových a 36 
kurzů Univerzity třetího věku (U3V). Do aktivit celo-
životního vzdělávání bylo v roce 2010 zapojeno celkem 
2 605 účastníků.

Jihočeská univerzita v současnosti představuje opti-
málně vnitřně strukturovanou instituci. Cílového stavu 
bylo dosaženo také v počtu studentů. V nadcházejícím 
období půjde proto především o aplikaci kritérií kvality 
a výkonu, otevřenost národnímu a mezinárodnímu pro-
středí a o podporu efektivity vzdělávání; to vše v reakci 
na strategické materiály a legislativní změny ve vyso-
kém školství. Reagovat bude nutno zejména na nový 
vysokoškolský zákon a proces diverzifi kace vysokého 
školství a efektivní struktury vysokých škol. 

Prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.,
prorektorka pro studium
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Vědecký výzkum neodmyslitelně patří k univerzi-
tám a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se 
během své dvacetileté existence stala významným cen-
trem výzkumu v jižních Čechách. V hodnocení vyso-
kých škol podle různých kritérií hodnocení výzkumu 
a vývoje se Jihočeská univerzita tradičně umisťuje těs-
ně za polovinou první desítky. Počet a kvalita výsledků 
výzkumu a vývoje rok od roku stoupá, i když podíl na 
výsledcích výzkumu a vývoje není rovnoměrně rozdělen 
mezi jednotlivé součásti univerzity. Výzkum a vývoj, 
jenž snese srovnání se světovou vědou, se na Jihočeské 
univerzitě provádí zejména v přírodních a historických 
vědách. V prvním případě je to dáno zejména plodnou 
spoluprací s jihočeskými ústavy Akademie věd České 
republiky, ve druhém případě hraje zásadní úlohu role 
česko-rakousko-bavorského regionu, který se významně 
podílel na vytváření středoevropských dějin. Regionál-
ní faktor a tradice hrají také primární roli ve výzkumu 
v oblasti rybářství, kde je Jihočeská univerzita jedním 
z významných evropských výzkumných center.

Ohlédnutí za dvacetiletím vývoje a výzkumu na Jihočes-
ké univerzitě je rozhodně ohlédnutím pozitivním. Statis-
tiky, ač často (a občas i právem) kritizované, dávají jas-
né odpovědi. V nejprestižnějších světových vědeckých 
časopisech jako jsou Nature, Science a PNAS publikovali 
vědci z Jihočeské univerzity více než 20 publikací. To je 
úctyhodné číslo. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, 
že tyto publikace by nevznikly bez pevné spolupráce 
s dalšími českými vědeckými institucemi a především 
s renomovanými zahraničními pracovišti. Tyto spolu-
práce je tedy třeba do budoucna rozvíjet a podporovat, 
a to i přes překážky kladené často zbytečně komplikova-
nými metodikami hodnocení vědy a výzkumu. Výzkum, 
o kterém se ve světě ví a je vidět, je kvalitní. Bylo by 
naivní si myslet, že špičkové kvality je možné dosáhnout 

bez otevřenosti a spolupráce. Dnešní věda je založena na 
mezioborové a mezinárodní spolupráci a podíváme-li se 
na ty nejkvalitnější vědecké výsledky ve světě, v napro-
sté většině případů byly dosaženy ve spolupráci několi-
ka vědeckých týmů. I věda na Jihočeské univerzitě se 
tedy musí ubírat cestou otevřenosti a spolupráce jak na 
národní, tak i mezinárodní úrovni.

Po dvaceti letech existence vědy a výzkumu na Jihočeské 
univerzitě se rovněž ocitáme na křižovatce mezi základ-
ním a aplikovaným výzkumem. Ještě v nedávné minu-
losti byly klasické univerzity orientovány především na 
základní výzkum, ale časy se mění a důraz na aplikova-
telné výstupy vědy a výzkumu dorazil i na Jihočeskou 
univerzitu. Je zřejmé, že již není možné se orientovat 
pouze na základní výzkum, byť by byl sebekvalitnější, 
a podpora aplikovaného výzkumu musí jít ruku v ruce 
s podporou základního výzkumu. Aplikovaný a základ-
ní výzkum jsou dva základní pilíře moderní vědy a oba 
je třeba na Jihočeské univerzitě nejen podporovat, ale 
i stejným metrem hodnotit. S rozvojem aplikovaného 
výzkumu se rovněž dostavuje nutnost výsledky výzku-
mu chránit, a ujasnění legislativy a legálních mechanis-
mů transferu znalostí a s tím související ochrana dušev-
ního vlastnictví se stává nezbytnou součástí moderní 
vědecké práce. Je však třeba také zvážit, zda striktní 
vyžadování ochrany duševního vlastnictví a přede-
vším aplikace této legislativy i do základního výzkumu 
nepodkopává základní principy vědecké práce - sdílení, 
šíření a komunikaci myšlenek, dat a hypotéz v široké 
vědecké komunitě.

Dvacetileté výročí Jihočeské univerzity spadá do poně-
kud hektického období nekonečných diskuzí nad způ-
soby fi nancování vědy. Je jasné, že peněz na vědu bude 
v následujících letech spíše méně než více a že bude 
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nutné o ně bojovat mnohem aktivněji než v minulosti. 
I proto je žádoucí, aby se Jihočeská univerzita aktiv-
ně účastnila velkých multi-institucionálních projektů 
a zapojovala se aktivně do mezinárodních vědeckých 
konsorcií. Do dalších let lze univerzitě popřát především 
to, aby přes veškeré současné problémy s fi nancováním 

vědy a přes byrokratické komplikace spojené s velkými 
projekty zůstala základním motorem vědecké práce zvě-
davost a touha po poznání, ne potenciální zisk.

Prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.,
prorektor pro vědu a výzkum
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Aktivní fungování v síti zahraničních vztahů, jakož 
i zapojování se do přeshraničních či nadnárodních pro-
gramů zabezpečuje každému vysokému učení udržení 
nadstandardní úrovně kvalitních pedagogických pracov-
níků a prestiž v mezinárodní vědecké komunitě. Právě 
tento fakt si uvědomovalo vedení Jihočeské univerzity 
po celou její dvacetiletou historii a podporovalo meziná-
rodní vztahy a aktivity na všech úrovních. Naše univer-
zita mohla v den svého vzniku navázat na již existující 
zahraniční kontakty zakládajících součástí a dostatečně 
tohoto faktu využívala. Proto byla její pozice v tomto 
ohledu velmi výhodná. Fondové prostředky na podporu 
mobilit plynoucí z Evropské unie rozšířily jak mobility 
pedagogického sboru, tak díky nim mohlo vycestovat 
na semestr či delší dobu stále více studentů. Z desítky 
výjezdů vědecko-pedagogických pracovníků v rámci 
programu TEMPUS Phare na konci devadesátých let se 
zvýšil počet mobilit pro učitele a vědecko-výzkumné 
pracovníky na současných více než 50 ročně. Nyní je 
hlavním zdrojem pro fi nancování program ERASMUS, 
doplňovaný rozvojovými, bilaterálními či multilaterál-
ními programy. Recipročně přijíždí dnes na Jihočeskou 
univerzitu 30 až 40 hostujících profesorů. Studentské 
mobility kopírují na tento trend. V současnosti vyjíždí 
na dlouhodobé semestrální či delší stáže přes 200 stu-
dentů – zde dochází již po několik let ke stagnaci po 
boomu v předchozí dekádě. Jihočeská univerzita hostí 
každoročně kolem 120 zahraničních studentů, kteří si 
v rámci systému ECTS mohou vybírat ze široké nabídky 
předmětů vyučovaných převážně v anglickém jazyce, 
ale také v němčině či jiných cizích jazycích. Univerzita 
také nalezla možnosti fi nancování zámořských mobilit, 
což opět bylo zájemci z řad učitelů i studentů využívá-
no a příznivě přijímáno. V nabídce je 27 studijních obo-
rů akreditovaných v cizím jazyce, velkou výzvou jsou 

i společné studijní obory ve formě double-degree exis-
tují obory zaměřené na biologickou chemii, fi lologii či 
politiku EU. Od roku 2010 je schválen v rámci programu 
ERASMUS Mundus obor Migration and Intercultural 
Relations. Pro sociální sbližování našich a zahraničních 
studentů zde také od roku 2007 funguje Mezinárodní 
studentský klub. Společné letní školy se staly součástí 
každoročního trávení hlavních prázdnin na mnohých 
součástech, díky nim vznikaly zárodky mezinárodní 
spolupráce ale i přátelství přesahující hranice států i kon-
tinentů. Špičkou spolupráce ve vzdělávací činnosti byly 
akreditace společných či dvojích diplomů nebo společné 
studijní obory v rámci programu Erasmus Mundus. 

Nezaostávala také druhá klíčová aktivita v rámci inter-
nacionalizace – vědeckovýzkumná spolupráce na mezi-
národní bázi. Spolupráce a personální propojení ústavů 
Akademie věd ČR s Biologickou a posléze Přírodovědec-
kou fakultou JU vedlo k mimořádným výsledkům srov-
natelným s výstupy špičkových světových výzkumných 
center. Velké množství společných vědecko-výzkum-
ných záměrů na všech součástech Jihočeské univerzity 
vedlo k nadprůměrné publikační aktivitě v prestižních 
periodikách či edici významných monografi í. V nepo-
slední řadě je nutné zmínit výhodnost účasti na pro-
jektech a možnost kvalifi kačního růstu jak mladých 
pedagogických pracovníků, tak studentů zařazených do 
mezinárodních výzkumných týmů, na což jsme na uni-
verzitě nikdy nezapomínali.

V současné době lze internacionalizaci Jihočeské uni-
verzity označit jako odpovídající úrovni prestižní uni-
verzity v České republice. Abychom však svou pozici 
mohli i za dalších pět, deset či dvacet let hodnotit srovná-
ním se zahraničními univerzitami ve středoevropském 
prostoru, je nutné uchopit zájem zahraničních studentů 
o studium v Evropě či Evropské unii. To předpokládá 

14

VÝUKA, VÝZKUM A SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI 
A PARTNERY



15

adekvátní nabídku studijních programů a oborů v ang-
ličtině či jiných světových jazycích na všech stupních 
studia. Našim studentům z České republiky pak umož-
nit strávit semestr či delší stáž na zahraničních univer-
zitách, neboť takový pobyt jim přináší velké obohacení 
jak po odborné stránce, tak v lidské rovině. Spoluprací 
s výzkumnými univerzitami a centry ve vyspělých eko-
nomikách či v dynamicky se rozvíjejících ekonomikách 
budeme usilovat o získávání grantů ve světovém výzku-
mu a udržíme tak krok s ostatními silnými univerzitami 
v Evropě. Tyto kroky naplníme intenzivní spoluprací jak 

s institucemi, na které se již dnes hojně obracíme díky 
geografi cké či kulturní blízkosti, v právě vznikajícím 
Evropském regionu Dunaj – Vltava, tak využijeme již 
dosažených úspěchů v celosvětových projektech na jed-
notlivých součástech Jihočeské univerzity. Vytvořením 
platformy pro spolupráci či kompetenčních center bude 
možné zapojit i další výzkumné týmy či celé součásti 
do projektů v primárním či aplikovaném mezinárodním 
výzkumu.

Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
prorektorka pro zahraniční vztahy
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Vedení Jihočeské univerzity v roce 2011

Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
prorektorka pro zahraniční vztahy

Prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.,
prorektorka pro studium

Prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.,
prorektor pro vědu a výzkum

Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.,
dr. h. c., prof. h. c., rektorka
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Ekonomická fakulta vstupuje do pátého roku své působ-
nosti v rámci Jihočeské univerzity. Historicky navazuje 
svým zaměřením na výuku a výzkum v ekonomických 
oborech rozvíjených v jihočeském regionu od roku 1960, 
kdy byla zřízena v Českých Budějovicích Provozně eko-
nomická fakulta Vysoké školy zemědělské, která se poz-
ději transformovala na Zemědělskou fakultu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích vytváří a zajišťuje nezávislé tvůrčí pro-
středí podporující poznání v ekonomických disciplínách 
zejména se zaměřením na ekonomiku a řízení podniků 
a socioekonomické faktory rozvoje regionů. Základem 
našeho úspěchu je špičkové zajišťování procesů vědec-
ko-výzkumné činnosti a výuky s důrazem na spolu-
práci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sfé-
ry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR 
a zahraničí.

Přestože je Ekonomická fakulta poměrně mladou sou-
částí Jihočeské univerzity, podařilo se za tuto krátkou 
dobu dosáhnout řady úspěchů. Byly získány akreditace 
řady nových oborů, jako je například obor Řízení a eko-
nomika podniku, Strukturální politika pro veřejnou 
správu. Byla obhájena akreditace doktorského studijní-
ho oboru Ekonomika a management. K největšímu úspě-
chu bezesporu patří obdržení habilitačních práv v oboru 
Ekonomika a management. Mimo uvedených oborů jsou 
na Ekonomické fakultě akreditovány bakalářské stu-
dijní obory Obchodní podnikání, Účetnictví a fi nanč-
ní řízení podniku, Řízení a ekonomika podniku, Eko-
nomická informatika, Finanční a pojistná matematika, 
Strukturální politika EU pro veřejnou správu; navazu-

jící magisterské studijní obory Obchodní podnikání, 
Účetnictví a fi nanční řízení podniku, Řízení a ekonomi-
ka podniku, Strukturální politika EU a rozvoj venkova, 
Rural Development and Agribusiness; doktorský stu-
dijní obor Řízení a ekonomika podniku.

Jednotlivé odborné disciplíny jsou garantovány fakult-
ními součástmi, kterými jsou Katedra aplikované mate-
matiky a informatiky, Katedra ekonomiky, Katedra 
obchodu a cestovního ruchu, Katedra práva, Katedra 
řízení, Katedra účetnictví a Katedra strukturální poli-
tiky EU.

Na Ekonomické fakultě je rovněž úspěšně rozvíjena 
vědecko-výzkumná činnost. V uplynulém období byly 
řešeny pracovníky fakulty projekty řady výzkumných 
agentur např. 7 RP, výzkumný záměr MSM, projekty 
GA ČR, projekty NAZV, projekt Národního programu 
výzkumu II MŠMT, Kontakt a další. Vědecko-výzkum-
ná činnost byla zprostředkovaně podporována řešením 
projektů Aktion, SOCRATES GRUNDTVIG – projekt 
COCADE a projekty Viszegradské čtyřky „Support 
for virtual study in V-4 countries“, projekty OP VK 
a rovněž i projekty FRVŠ. K dalšímu rozvoji výzkumné 
oblasti přispívala i její podpora prostřednictvím Interní 
grantové soutěže Ekonomické fakulty a Grantové agen-
tury Jihočeské univerzity. 

Řešení uvedených projektů přineslo rovněž i zkvalitnění 
a setrvalé zvyšování počtu vědecko-výzkumných výstu-
pů. K nejvýznamnějším výstupům z této oblasti patří 
například následující publikace:

Klufová, R., Poláková, Z. Demografi cké metody a ana-
lýzy. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010. 306 s. ISBN 
978-80-7357-546-5.
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Beránek, L., Modelování důvěry a reputace se zamě-
řením na C2C systémy. České Budějovice: Koop Pub-
lishing, 2009. 181 s. ISBN 978-80-7232-387-6.

Boháčková, I., Hrabánková, M. Strukturální politika 
Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2009. 188 s. ISBN 
978-80-7400-111-6.

Jílková, J., Speck, S. Design of Environmental Tax 
Reforms in Europe. In Carbon Energy Taxation. Les-
sons from Europe Edited by Mikael Skou Andersen and 
Paul Ekins. New York: Oxford University Press, 2009,  
s. 24-54. ISBN 978-0-19-957068-3.

Frantál, B., Kallabová, E., a kol. Geografi e malých měst. 
Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 
2008. 108 s. ISBN 978-80-86407-57-9.

Jílek, M., Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Pra-
ha: ASPI, a.s., 2008. 428 s. ISBN 978-80-7357-355-3.

Stejskalová, I., Rolínek, L. a kol. Manažerský audit 
v malých a středních podnicích. Praha: ASPI, a.s., 2008. 
158 s. ISBN 978-80-7357-406-2.

Vojtko, V., Mildeová, S. Dynamika trhu. Praha: Profess 
Consulting s.r.o., 2007. 124 stran s. ISBN 978 80-7259-
052-0.

Další aktivitou zaměřenou na rozvoj výzkumu je již tra-
diční každoroční pořádání mezinárodních vědeckých 
konferencí INPROFORUM, INPROFORUM JUNIOR 
a CITEM. Hlavními tématy vědecké konference INPRO-
FORUM jsou inovace, podniky, regiony a organiza-
ce. Cílem konference je vytvořit prostředí pro diskusi 
odborné veřejnosti a zástupců akademické sféry. Kon-
ference INPROFORUM JUNIOR je cílena k setkávání 
studentů doktorských programů a výměnu jejich zku-
šeností a znalostí z oblastí řízení, ekonomiky podniku 
a regionálního rozvoje. Mezinárodní vědecká konferen-
ce CITEM je výsledkem spolupráce mezi Ekonomickou 
fakultou JU a Faculty of Business and Law, Victoria Uni-
versity, Melbourne v Austrálii. Konference CITEM je 
věnována problematice mezinárodních aspektů v obcho-

du, vzdělávání, marketingu a cestovním ruchu. Účastní 
se jí jak zástupci z oblasti vědy a výzkumu, tak i z praxe. 
Ekonomická fakulta rovněž pořádala v roce 2010 již 28. 
ročník mezinárodní vědecké konference „Mathematical 
Methods in Economics“. Zaměřením konference byla 
oblast operačního výzkumu, ekonometrie, kvantitativ-
ních metod v managementu, simulace, matematického 
modelování a optimalizace procesů. V neposlední řadě 
Ekonomická fakulta pořádá každoročně pro studenty 
doktorského studia Studentskou vědeckou odbornou 
soutěž (SVOČ).

Na Ekonomické fakultě je rovněž zajišťována edice násle-
dujících vědeckých časopisů – Acta Universitatis Bohe-
miae Meridionales, Economics Working Papers. Zástupci 
Ekonomické fakulty jsou členy redakčních rad časopisů 
Deturope a Journal of Central Europe Agriculture. Časo-
pis Acta Universitatis Bohemie Meridionales je zaměřen 
na oblast ekonomiky, řízení a obchodu. V časopise Eco-
nomics Working Papers jsou publikovány původní studie 
k aktuálním teoretickým a metodologickým problémům 
ekonomie podložené relevantními empirickými výzku-
my. Deturope je on-line časopis s volným přístupem pro 
vědecké pracovníky a pracovníky z praxe. Zaměřuje se 
na oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a roz-
voje venkova. Journal of Central Europe Agriculture je 
elektronický vědecký časopis, který umožňuje výměnu 
znalostí a informací z oblasti zemědělství a regionálního 
rozvoje evropského prostoru.

Na fakultě se úspěšně rozvíjí oblast zahraniční spolu-
práce formou výměny studentů, pedagogů a přípravou 
a řešením společných projektů, a to zejména s obdobně 
zaměřenými univerzitními a akademickými pracovišti 
v Německu, Rakousku, Francii, USA, Maďarsku a Aus-
trálii. Například byla podepsána bilaterální smlouva 
s University of Missouri - Columbia, plánovány jsou spo-
lečné výzkumné projekty, výměna pedagogů a student-
ské stáže ve výuce a letních školách týkajících se hlavně 
regionálního rozvoje. Obdobně bude podepsána bilate-
rální smlouva s Victoria University, Melbourne.
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Ekonomická fakulta zajišťuje spolu se Szent István Uni-
versity v Gödöllö výuku v nově otevřené specializaci 
oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova „Rural 
Development and Agribusiness“ v anglickém jazyce. 
Úspěšní absolventi obdrží dvojí diplom. V současné době 
je rovněž připravován další projekt dvojího diplomu 
s Université de Bretagne-Sud, Lorient Cedex, Francie. 
V rámci mezinárodní spolupráce zajišťuje Ekonomická 
fakulta blok přípravy ke studiu pro cizince.

Ekonomická fakulta pořádá letní školy pro zahraniční stu-
denty. Například v roce 2011 byla uspořádána letní ško-
la s odborným programem a exkurzemi do významných 
podniků a institucí pro studenty mezinárodního obchodu 
z Victoria University Melbourne, Faculty of Business 
and Law. Náplní byly především odborné exkurze do 
různých organizací a v neposlední řadě i návštěvy pamá-
tek a historických měst.

Ekonomická fakulta rovněž intenzivně spolupracuje 
s významnými podniky, úřady, institucemi a pracovišti 
aplikovaného výzkumu v České republice. Pracovníci 
Ekonomické fakulty se mimo společných projektů s pod-
nikatelskou sférou podílí také na zpracování zakázek pro 
MZe ČR například ex-ante a ex-post hodnocení HRDP;  
Analýza indikátorů ex-ante Programu rozvoje venkova; 
oponentní hodnocení řady strategických dokumentů roz-
voje Jihočeského kraje atp.

Od roku 2010 je Ekonomická fakulta zapojena do mezi-
národního projektu UNICREDS – University Collabora-
tion in Regional Development Spaces. Unicreds si klade 
za cíl ukázat, jak může spolupráce mezi univerzitami, 
průmyslovou sférou a veřejným sektorem napomoci 
k transformaci okrajových regionů s nízkou výkonností 
ekonomiky na regiony dobře informované, které mají pří-
ležitost dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti výzku-
mu a inovací. Pro další zkvalitnění spolupráce s aplikač-
ní sférou bylo na Ekonomické fakultě zřízeno Centrum 
inovací a aplikovaného výzkumu, které připravuje nejen 
rozvojové projekty, ale nabízí prostřednictvím Agentury 
profesního rozvoje spolupráci vybraných studentů EF 

s podnikatelskou veřejností. Agentura profesního rozvoje 
realizuje aktivity prohlubující profesní profi laci studen-
tů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích a zabezpečuje provázání teoretických zna-
lostí, nabytých vysokoškolským studiem, s praktickými 
dovednostmi, které jsou nezbytným předpokladem vyso-
ké uplatnitelnosti absolventů EF JU na kvalifi kovaných 
pozicích na trhu práce a napomáhají jejich dalšímu kari-
érnímu růstu. Primárním cílem Agentury profesního roz-
voje je komplexní zajišťování profesních stáží studentů 
Ekonomické fakulty v regionálně významných společ-
nostech, s nimiž má EF sjednánu smlouvu o spolupráci. 
Stáže jsou zaměřeny na rozvoj schopností a dovedností 
studentů ve vztahu k jejich cílovému oboru (např. per-
sonální řízení, projektové řízení, logistika, marketing 
apod.). Jedná se o dlouhodobější formu spolupráce v roz-
sahu minimálně jednoho měsíce až několika let. Student 
tak má možnost hlubší odborné přípravy na vybranou 
oblast včetně řešení praktických problémů a potenciál-
ní možnost pracovního uplatnění v dané společnosti po 
ukončení vysokoškolského studia.

Vizí Ekonomické fakulty je vybudovat moderní instituci 
evropského významu, zajišťující kvalitní vzdělávání čes-
kých a zahraničních studentů, realizující výzkum zejmé-
na v oblastech řízení a ekonomiky podniku a regionál-
ního managementu na špičkové úrovni, spolupracující 
s významnými institucemi, podniky a fi rmami zejména 
z jihočeského regionu. Ekonomická fakulta je místem 
pro volný dialog mezi studenty, pedagogy, zástupci insti-
tucí a podnikové sféry.

V následujícím období bude na Ekonomické fakultě nově 
rozvíjena problematika související se sledováním a hod-
nocením inovačních procesů, a to nejenom v podnicích, 
ale rovněž i v oblasti regionálního managementu. Nově 
bude řešena problematika environmentální ekonomiky, 
resp. zelené ekonomie, jako významný směr inovačních 
procesů v národním hospodářství.

Doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.,
děkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
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Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzi-
ty v Českých Budějovicích (FROV JU) byla založena         
1. 9. 2009. Tato fakulta je, se svým zaměřením na obor 
rybářství, akvakulturu a ochranu vod, v současné době 
jedinou svého druhu ve střední Evropě. Fakulta je tvoře-
na třemi ústavy, a to: Výzkumným ústavem rybářským 
a hydrobiologickým (VÚRH) ve Vodňanech, Ústavem 
akvakultury (ÚA) v Českých Budějovicích, od 1. 8. 2010 
pak i Jihočeským výzkumným centrem akvakultury 
a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) a řadou servis-
ních pracovišť. VÚRH je největším a nejkomplexněj-
ším pracovištěm zaměřeným na základní a především 
aplikovaný výzkum v oblasti rybářství a ochrany vod 
v České republice. Několik let zabezpečuje doktorské 
studium pro obor Rybářství, které je v tomto stupni 
studia akreditováno v českém i anglickém jazyce. ÚA 
zabezpečuje výzkum v oblasti akvakultury a dále baka-
lářské a magisterské studium, přičemž u magisterského 
je v anglickém jazyce akreditováno dvouleté studium 
Aquaculture. Počínaje akademickým rokem 2011/12 lze 
na FROV JU studovat všechny stupně studia v kombino-
vané formě. Fakulta rybářství a ochrany vod má akredi-
tována habilitační a profesorská práva v oboru rybářství. 
V současnosti jsou pro studium a výzkum akvakultu-
ry k dispozici dvě experimentální pracoviště a několik 
rybníků. Pracovníci i studenti se tak mohou věnovat 
výzkumu v oblasti hydrobiologie, toxikologie, astako-
logie, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků. Mohou 
také využívat knižní fond, který je umístěn v unikátní 
rybářské knihovně.

Pod hlavičkou FROV JU jsou pořádány odborné semi-
náře určené jak pro odbornou rybářskou veřejnost, tak 

i pro laické zájemce o danou problematiku. Semináře 
i konference jsou tematicky zaměřené a bývají doplněny 
exkurzemi či praktickými ukázkami.

Cílem Fakulty rybářství a ochrany vod je být špičko-
vým pracovištěm zaměřeným na rybářský aplikova-
ný výzkum v ČR i střední Evropě a poskytovat svým 
studentům nejlepší možné vzdělání v oboru rybářství 
a ochrany vod. Nezanedbatelná je rovněž snaha o zved-
nutí prestiže a povědomí o městě Vodňany v rybářském 
a vědeckém světě, a to nejen prostřednictvím pořádá-
ní národních a mezinárodních konferencí a organizací 
letních rybářských škol, ale i přílivem nových studentů 
jak z České republiky, tak ze zahraničí. Vznik Fakulty 
rybářství a ochrany vod, její začlenění do akademic-
ké obce Jihočeské univerzity a udržení kvality vědec-
ké práce v souvislosti s výrazným navýšením výuky 
vlastních studentů klade značné nároky na všechny její 
zaměstnance. Fakulta rybářství a ochrany vod si přesto 
dala nelehký cíl, stát se jedním z nejlepších pracovišť 
zaměřených na rybářství a aplikovaný výzkum nejen 
v České republice, ale i v celém středoevropském pro-
storu. Z těchto důvodů vyvíjí zaměstnanci fakulty znač-
né úsilí pro získání prostředků z nejrůznější operačních 
programů a grantových agentur. A je nutné podotknout, 
že díky kvalitním vědeckým pracovníkům, zajímavým 
a aplikovatelným tématům a výbornému managementu 
fakulty se tento záměr daří. Získané projekty přinášejí 
nejen tak potřebné fi nanční prostředky na výzkum, ale 
jejich publikované výstupy jsou velice cenné při hodno-
cení výkonnosti vědecké práce. 

Fakulta se tak může pyšnit vzrůstajícím počtem člán-
ků v impaktovaných časopisech. V roce 2008 to bylo 57 
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článků, o rok později 64 a v roce 2010 již 72 článků. 
Velmi aktivní je FROV JU také v publikování ověřených 
metodik a certifi kovaných technologií, které nacházejí 
uplatnění přímo v rybářské praxi. Během posledních 
několika let se začíná klást důraz na publikaci a ochra-
nu duševního vlastnictví formou užitných vzorů, pří-
padně patentů. Tímto směrem se se svým vědeckým 
týmem vydal i vedoucí Laboratoře etologie a výživy 
ryby a raků, doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. Jednalo se 
o vývoj a rozpracování technologie chovu kapra obec-
ného se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin. 
Na celém projektu se kromě vědců z FROV JU a IKEMu 
podílely i soukromé fi rmy. Tento nelehký úkol se poda-
řilo splnit a výsledkem je zaregistrování užitného vzoru 
a ochranné známky na ryby se zvýšeným obsahem zdra-
ví prospěšných látek. Informace o vývoji technologie 
a průběžné výsledky včetně rozhovorů s jejími tvůrci 
byly mnohokrát zveřejněny v rozhlasovém a televizním 
vysílání a jsou v současné době veřejnosti dobře známy.

Pro popularizaci vědeckých výsledků a své práce roz-
víjí fakulta velkou řadu aktivit na českém i mezinárod-
ním poli. Nutno podotknout, že tím zviditelňuje nejen 
sama sebe, ale současně i svou alma mater. Prvními 
pokusy přiblížit výsledky naší práce laické i odborné 
veřejnosti byly především články v regionálních, pozdě-
ji i v celostátních novinách a denících. Takto navázané 
kontakty s novináři postupně vyústily v řadu tiskových 
konferencí, na kterých se prezentovaly nejnovější vědec-
ké poznatky. Současně se objevily rozhovory s našimi 
vědci v Českém rozhlasu a televizní reportáže na sou-
kromých kanálech a i ve zpravodajství veřejnoprávní 
televize. Interwiev s našimi vědci si našly cestu i na tele-
vizní kanály v Číně, USA a Iránu. Pracovníci fakulty 
se tak museli naučit prezentovat své výsledky nejen na 
vědeckých konferencích a workshopech, ale i v médiích 
a na nejrůznějších akcích. Od svého vzniku se FROV 
JU rovněž prezentuje na nejvýznamnějších regionálních 
i celostátních výstavách a veletrzích. Jmenujme napří-
klad největší rybářskou výstavu For fi shing v Praze, 
kde fakulta vystupuje jako odborný garant, nebo veletrh 

Natura Viva v Lysé nad Labem. Velice úzké vztahy má 
i s Výstavištěm v Českých Budějovicích, kde se účastní-
me všech akcí v čele se Zemí živitelkou.

Za jednu z nejdůležitějších činností fakulta považuje 
udržení a rozvíjení kontaktů se zahraničními vědec-
kými institucemi a podniky. Také proto musí každý 
student doktorského studia absolvovat během svého 
studia minimálně 3 měsíce v zahraničí. V rámci podpo-
ry rozvoje těchto kontaktů bylo Výzkumným ústavem 
rybářským a hydrobiologickým a následně Fakultou 
rybářství a ochrany vod zorganizováno několik mezi-
národních workshopů a konferencí, které se setkaly 
s velkým ohlasem. První velkou mezinárodní akcí byl 
mezinárodní workshop „Biology of Fish Sperm“ kona-
ný v srpnu 2007. V roce 2008 následoval mezinárodní 
workshop „Aquatic Toxikology and Biomonitoring“. 
Zúčastnila se jej celá řada odborníků na problematiku 
vodní toxikologie a biomonitoringu cizorodých látek ve 
vodním prostředí. Organizátoři přivítali přes 60 účastní-
ků z devatenácti států čtyř kontinentů. Prvním meziná-
rodním workshopem pořádaným pod hlavičkou Fakulty 
rybářství a ochrany vod byl v září roku 2009 „Regional 
European Crayfi sh Workshop: Future of native crayfi sh 
in Europe“ v Písku. Zúčastnilo se jej více než padesát 
odborníků zkoumajících raky - astakologů z patnácti 
evropských zemí. V průběhu konference proběhlo zase-
dání European Inland Fisheries Advisory Commision 
(EIFAC). Řada workshopů pokračovala v roce 2010 akcí 
„Digital imaging in fi sheries biology“. Zatím poslední 
a největší mezinárodní vědeckou konferencí pořádanou 
Fakultou rybářství a ochrany vod byla letošní „Diversifi -
cation in Inland Finfi sh Aquaculture (DIFA)“. Konferen-
ce se opět konala v Písku a zúčastnilo se jí 116 účastní-
ků z 26 zemí. V průběhu konference bylo prezentováno 
celkem 52 ústních a 42 posterových prezentací týkají-
cích se zejména diverzifi kace chovu sladkovodních ryb, 
inovace chovu ryb v rybnících, chovu a biologie okou-
novitých ryb, chovu a biologie jeseterů, výživy a chovu 
juvenilních ryb, reprodukce, genetiky a šlechtění ryb 
a kvality masa chovaných ryb. V roce 2012 bude Fakul-
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ta rybářství a ochrany vod spolupořádat zatím největší 
konferenci, na které se kdy podílela, a to AQUA 2012 
v pražském kongresovém centru. FROV JU se na této 
prestižní konferenci bude podílet především organizací 
Farmářských dnů, na kterých bude prezentováno české 
rybářství. Události AQUA jsou pořádány Evropskou 
akvakulturní společností a Světovou akvakulturní spo-
lečností každých 6 let a poukazují na globální důležitost 
akvakultury. Předchozí konference AQUA přitáhly více 
než 2 000 účastníků z více než 50 zemí světa.

Fakulta rybářství a ochrany vod je v rámci Jihočeské 
univerzity nejen nejmladší, ale i nejmenší fakultou co do 
počtu studentů. V akademickém roce 2010/11 zde studo-
valo přibližně 200 studentů ve všech stupních a formách 
studia. Výuku bakalářů a magistrů zabezpečuje Ústav 
akvakultury v Českých Budějovicích, který je pro tyto 
účely náležitě vybaven. Doktorské studium se odehrává 
především ve Vodňanech. Nově budované kapacity pro 
výuku všech stupňů studia jsou stavěny dle předpokla-
du, že na fakultě od roku 2013 bude studovat 150 bakalá-
řů, 50 magistrů a 30 doktorandů, včetně 50 - 60 studentů 
kombinované formy studia, tedy dálkových studentů. 
250 až 300 studentů bude orientovaných na studium 
ochranářských, vodohospodářských, rybářských a eko-
nomických disciplín. Komplexní studium na FROV JU 
tak bude trvat 9 let. To se může na první pohled zdát 
dlouhé, nicméně doba odpovídá realitě, 3 roky bakalář-
ské, 2 roky magisterské a 4 roky doktorské studium.

FROV JU navíc organizuje pro širokou rybářskou 
a ochranářskou veřejnost, pro pracovníky rybářských 
produkčních podniků, pracovníky sportovních rybář-
ských svazů, pracovníky státní správy, hygieniky, pra-
covníky správ CHKO a NP vzdělávací semináře, kurzy 
a krátkodobá studia. V roce 2008 bylo zahájeno pořádá-
ní Letních rybářských škol. Tento první ročník byl určen 
pro talentované středoškolské studenty. O rok později už 
měli možnost se na letní školu přihlásit i vysokoškolští 
posluchači a její trvání bylo prodlouženo ze dvou na tři 
týdny. V současné době se Letní rybářské školy účast-
ní studenti nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. 

Kromě samostatné vědecké práce jsou v programu letní 
školy laboratorní a terénní práce, přednášky a exkurze. 
Hlavní důraz je kladen na samostatnou práci účastní-
ků na projektech a grantech řešených na FROV JU pod 
vedením školitelů a na přípravu závěrečných obhajob 
získaných výsledků.

Jedním z nejvýraznějších úspěchů, který FROV JU za 
dobu existence zaznamenala, bylo poskytnutí dotace 
na projekt „Jihočeské výzkumné centrum akvakultu-
ry a biodiverzity hydrocenóz“ (CENAKVA). Byly tak 
odměněny několikaleté přípravy na získání tolik potřeb-
ných prostředků pro investice do infrastruktury a zajiš-
tění dalšího rozvoje fakulty. Projekt přesahující hodnotu 
350 mil. Kč je fi nancován v rámci Operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace v gesci Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, 2. prioritní osy zaměřené na 
budování VaV center s termínem realizace od 1. 8. 2010 
do 31. 12. 2013. Prostřednictvím investičních prostředků 
bude realizována stavební úprava tří objektů FROV JU 
ve Vodňanech a jejich vybavení přístroji, které umožní 
realizaci špičkového výzkumu a vytvoření stimulují-
cích podmínek pro perspektivní výzkumné pracovníky. 
Prvním a největším upravovaným objektem je bývalá 
hlavní budova Výzkumného ústavu rybářského a hyd-
robiologického. Ta bude v průběhu roku 2012 kompletně 
zrekonstruována a rozšířena. Dalším rekonstruovaným 
objektem je bývalá centrální laboratoř VÚRH. Třetím 
objektem je výstavba zcela nové budovy Genetického 
rybářského centra, která bude postavena v areálu rybí 
líhně. Dokončení výstavby všech objektů je plánová-
no na závěr roku 2012. V následujícím roce budou tyto 
prostory vybaveny laboratorním nábytkem a techni-
kou a budou předány vědeckým pracovníkům. Projekt 
CENAKVA si klade za cíl vybudovat v Jihočeském regi-
onu excelentní vědecko-výzkumné centrum, specializo-
vané na posílení základního, aplikovaného a technolo-
gického výzkumu v rybářství včetně vzdělání.

V současné době Fakulta rybářství a ochrany vod zahá-
jila projekty pro svůj další rozvoj. Za fi nanční podpo-
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ry Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR spusti-
la v červnu 2011 ve Vodňanech výstavbu a rekonstrukci 
tří staveb Jihočeského výzkumného centra akvakultu-
ry a biodiverzity hydrocenóz – projektu CENAKVA. 
Ve fázi příprav je další velký projekt, a to Mezinárodní 
environmentální vzdělávací, poradenské a informační 
středisko ochrany vod ve Vodňanech. Středisko je pláno-
váno v prostorách bývalého mlýna ve Vodňanech a bude 
sloužit především ke vzdělávání odborné veřejnosti 
v oblasti ochrany vod. Poskytovatelem dotace je Minis-
terstvo životního prostředí prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí. Celková částka plánovaná 
na rekonstrukci je 54 mil. Kč. Také pro Ústav akvakultu-
ry v Českých Budějovicích se připravují kvalitnější pro-

story určené pro výuku bakalářských a magisterských 
oborů. V nové budově v kampusu Jihočeské univerzi-
ty v Českých Budějovicích budou vybudovány učebny 
a laboratoře v jednom komplexu se Zemědělskou fakul-
tou. Podobně jako CENAKVA je i tento projekt fi nanco-
ván z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inova-
ce, tentokrát z prioritní osy 4. Hodnota tohoto projektu 
přesahuje částku 242 mil. Kč.

Od roku 2013 tak Fakulta rybářství a ochrany vod bude 
jedním z nejlépe vybavených vědecko-výzkumných 
zařízení v oblasti rybářství a ochrany vod v Evropě. 

Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.,
děkan Fakulty rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity
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Filozofi cká fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Jejím krysta-
lizačním jádrem se stal Historický ústav JU, který exis-
toval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedago-
gické pracoviště v rámci univerzity. K němu se v první 
fázi přičlenila část Katedry bohemistiky Pedagogické 
fakulty JU. Na nově zřízenou fakultu byly převedeny 
akreditace všech studijních oborů Historického ústavu 
JU a neučitelských studijních oborů, jejichž studenty 
připravovala Katedra bohemistiky PF JU. Součástmi 
fakulty jsou Archeologický ústav, Historický ústav, 
Ústav anglistiky, Ústav archivnictví a pomocných věd 
historických, Ústav bohemistiky, Ústav estetiky, Ústav 
dějin umění, Ústav evropských teritoriálních studií, 
Ústav germanistiky a Ústav romanistiky.

Filozofi cká fakulta nabízí vzdělání v historických a fi lo-
logických oborech, v oborech Estetika a Dějiny umění 
a v oboru Evropská teritoriální studia - ČR a německy 
mluvící země, a to v bakalářském, magisterském a dok-
torském stupni. Vysoká úroveň vzdělání je garantová-
na kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publi-
kační činností vyučujících. Ústavy fakulty jsou nositeli 
výzkumných záměrů zaměřených na dějiny společnosti 
českých zemí v raném novověku a dějiny novější české 
literatury v nadnárodních kontextech. 

Pracovníci Filozofi cké fakulty pravidelně publikují své 
studie v prestižních domácích i zahraničních časopisech 
a sbornících a jsou autory řady monografi í. Historický 
ústav vydává vlastní ediční řady Opera historica, Mono-
graphia historica a Prameny k českým dějinám v 16. - 
18. století. Bohaté vědecké a pedagogické kontakty ori-
entované především na středoevropský prostor, ale i na 

Francii, Itálii, Velkou Británii či Kanadu a USA, umož-
ňují studentům absolvovat část studia v zahraničí.

Od roku 2009 sídlí fakulta v nově postavené budo-
vě v univerzitním kampusu v blízkosti Akademické 
knihovny. Fakulta je plně vybavena moderními poslu-
chárnami, seminárními učebnami a laboratořemi s nej-
modernějším přístrojovým zařízením.

V současné době má Filozofi cká fakulta akreditovány 
čtyři bakalářské studijní programy (Mezinárodní teri-
toriální studia, Historické vědy, Filologie, Obecná teo-
rie a dějiny umění a kultury), 3 navazující magisterské 
studijní programy (Historické vědy, Filologie, Učitelství 
pro střední školy) a 1 „dlouhý“ magisterský studijní 
program (Historické vědy). Dále má Filozofi cká fakul-
ta akreditováno 5 doktorských studijních programů 
(Historické vědy, Filologie, Teorie a dějiny literatury, 
Geschichtswissenschaften, Theory and History of Lite-
rature). 

Filozofi cká fakulta JU nabízí dva double-degree studijní 
programy uskutečňované společně se zahraničními uni-
verzitami. První studijní program Langues étrangères 
appliquées/Filologie, obor FJEMO je zajišťován společ-
ně s Université Bretagne Sud a studenti tráví 2 semestry 
třetího roku bakalářského studia na partnerské univer-
zitě. Druhý studijní program Sciences du langage/Filo-
logie – obor Francouzský jazyk je zajišťován společně 
s Université Paris Descartes a studenti stráví první rok 
magisterského studia na Jihočeské univerzitě a druhý 
rok na Université Paris Descartes. Podrobnosti k oběma 
studijním programům stanovuje zvláštní dohoda o spo-
lupráci uzavřená mezi partnerskými univerzitami. Je 
také připravena akreditace typu double degree navazu-
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jícího magisterského oboru Jazykovědné teorie a praxe 
společně s Université Paris Descartes a připravuje se 
akreditace kombinovaného bakalářského studia Dějiny 
umění.

Ústav bohemistiky v tomto roce (2011) pořádá již 20. 
ročník Letní školy slovanských studií pro studenty 
slavistiky či bohemistiky a ostatní zájemce o studium 
českého jazyka. Všechny ústavy fakulty pravidelně 
pořádají přednášky či přednáškové cykly dotýkající se 
nejrůznějších témat humanitního zaměření. Velmi často 
na fakultě přednášejí světoví odborníci v humanitních 
vědách. Filozofi cká fakulta se zapojuje rovněž do vzdě-
lávacích aktivit Univerzity třetího věku na JU; v rám-
ci jejích vzdělávacích programů fakulta nabízí dva tří-
semestrální moduly - Historický modul 1 (ve spolupráci 
se ZČU v Plzni) a Historický modul 2, zahrnující celkem 
6 tematických celků. 

Filozofi cká fakulta se nadále koncipuje jako pracoviště 
orientované na základní výzkum v historických, archeo-
logických, lingvistických a literárních oborech. Na fakul-
tě jsou řešeny dva výzkumné záměry (na Historickém 
ústavu záměr Společnost českých zemí v raném novo-
věku - struktury, individua, vztahy, instituce moci; na 
Ústavu bohemistiky záměr Dějiny novější české lite-
ratury v nadnárodních kontextech). Na fakultě také 
existuje centrum základního výzkumu Lexikon české 
avantgardy. Pracovníci fakulty pravidelně řeší standard-
ní projekty, postdoktorské projekty a doktorské projekty 
Grantové agentury ČR. V interní Grantové agentuře JU 
bývají řešeny jak týmové projekty, jejichž cílem je koor-
dinovat vědeckou činnost v rámci doktorských studij-
ních oborů a zapojit perspektivní studenty navazujících 
magisterských studijních oborů do výzkumné práce, tak 
individuální projekty GA JU na podporu doktorand-
ských projektů.

Filozofi cká fakulta také úzce spolupracuje s ústavy AV 
ČR, v. v. i., obzvláště v oblasti výzkumu raně novo-
věkých dějin či v oblasti literárněvědné metodologie 

a zkoumání dějin novější české literatury. Úspěšně fun-
guje společné pracoviště Centrum raně novověkých stu-
dií se sídlem v Českých Budějovicích. Jeho jedinečnost 
a hlavní vědecké poslání spočívá především v kritickém 
edičním zpřístupňování pramenů k českým dějinám 
raného novověku. Spolupráce obou institucí probíhá 
také při přípravě vědeckého dorostu, pracovníci Histo-
rického ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu české literatury 
AV ČR, v. v. i., jsou členy oborových rad doktorských 
studijních oborů na Filozofi cké fakultě. Ústav bohemis-
tiky pokračuje v úzké spolupráci s Filozofi ckou fakultou 
UK v Praze, jež se týká společných projektů v oblasti 
výzkumu české literatury 19. a 20. století. 

Publikační platformu Filozofi cké fakulty tvoří odborné 
řady Opera historica, Monographia historica, Historia 
culturae a Prameny k českým raně novověkým ději-
nám 16. - 18. století (Documenta res gestas Bohemicas 
saeculorum XVI. – XVIII. illustrantia), Revue semes-
trielle de linguistique et littératures romanes s názvem 
Écho des études romanes.

Archeologický ústav spolupracuje s řadou českých 
i zahraničních institucí. S Archeologickým ústavem AV 
ČR, v. v. i., v Praze např. při provádění geofyzikálních 
prospekcí, se Západočeskou univerzitou v Plzni při řeše-
ní některých společných projektů (např. výzkum mezo-
litického osídlení u rybníka Švarcenberk u Ponědrážky) 
a s Filozofi ckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. 
Ze zahraničních institucí lze uvést zejména Kreisarchäo-
logie Deggendorf a Bundesdenkmalamt Linz, s nimiž 
je každoročně spolupořádáno jednání Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/
Oberösterreich. Ústav romanistiky spolupracuje s insti-
tucemi Alliances françaises, Instituto Cervantes a Spo-
lečnost přátel Itálie.    

Filozofi cká fakulta produkuje významné publikace oce-
ňované doma i v zahraničí. Kniha Dějiny nové moderny 
prof. PaedDr. Vladimíra Papouška, CSc., a kolektivu auto-
rů, mezi nimiž jsou i doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., 
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a Mgr. Veronika Veberová, Ph.D., z Ústavu bohemistiky 
FF JU, získala prestižní ocenění Magnesia litera 2011 
v kategorii literatura faktu. Kniha byla také zvolena 
Knihou roku nakladatelství Academia. Autoři se 
v Dějinách nové moderny pokouší představit literární 
dějiny netradičním způsobem. Jádrem jejich přístupu 
je pokus vyprávět příběhy literárních textů v jednotli-
vých letech sledované periody tak, aby vynikly jejich 
vzájemné vazby a střety. Sledují zároveň proměny dobo-
vé literární řeči a imaginace, pronikání jazyka moderny 
do tradičních diskursů, jejich kontrapunktičnost i různé 
způsoby koexistence. Publikace obsahuje „mapu doby“ 
a podrobné informace o časově konsekventních dílech 
euroamerického kontextu. Představuje první svazek 
projektu, který by tímto novým způsobem měl zachytit 
literární dějiny celého dvacátého století. Je určena všem 
zájemcům o českou literaturu, studentům bohemistic-
kých oborů, učitelům, stejně jako široké čtenářské veřej-
nosti.

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 
1872) a Pekařova společnost Českého ráje udělilo 
v letošním roce PhDr. Rostislavu Smíškovi, Ph.D., 
působícímu na Historickém ústavu Filozofi cké fakulty 
JU Cenu Josefa Pekaře za nejlepší monografi i v oboru 
historie autora do 35 let za knihu Císařský dvůr a dvor-
ská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády 
Leopolda I. Kniha vznikla jako disertační práce obhá-
jená na Historickém ústavu FF JU. Cílem knihy bylo 
postihnout vnímání dvorské kariéry očima urozených 
osob ze zemí Koruny české v průběhu dlouhé, téměř 
padesátileté vlády Leopolda I., poznat jejich myšlenko-
vý svět i zvláštní hodnotový systém, který nutil šlechtice 
směřovat své kroky k císařskému dvoru ve Vídni. Jako 
modelový příklad si autor zvolil dva šlechtické rody usa-
zené v Čechách a na Moravě - Ditrichštejny a Schwar-
zenberky.

Na jaře roku 2011 vyšlo úvodní dvojčíslo odborného 
časopisu o archeologii Interdisciplinaria Archaeologi-

ca - Natural Sciences in Archaeology, na jehož vzni-
ku se podílí také Archeologický ústav FF JU. Časopis je 
zaměřen na oblast průniku přírodovědných a dalších dis-
ciplín s archeologií s důrazem na bioarcheologii (archeo-
botanika, archeozoologie, archeogenetika a antropolo-
gie), geoarcheologii (petroarcheologie, mikromorfolo-
gie) a archeometriku, včetně aplikace dalších moderních 
metod v archeologii. V časopise budou prezentovány 
studie, které přírodovědnými nebo jinými metodami 
řeší archeologické otázky. 

Ústav romanistiky je od roku 2010 řešitelem projektu 
v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkuren-
ceschopnost Inovace výuky románských jazyků na Filo-
zofi cké fakultě JU. Projekt je zaměřen na inovaci výuky 
románských jazyků na FF JU v existujících bakalářských 
oborech francouzský jazyk a literatura, španělský jazyk 
a literatura, italský jazyk a literatura a v odpovídajících 
oborech navazujícího magisterského studia. Cílem je 
stabilizace a zatraktivnění uvedených oborů prostřed-
nictvím modernizace didaktických metod v kurzech 
praktického jazyka a současně i zkvalitnění personální-
ho a materiálního vybavení pracoviště zabezpečujícího 
daný obor. Zejména jde o co nejefektivnější zapojení 
proškolených rodilých mluvčích do výuky a o rozšíření 
práce s prostředky moderní komunikace tak, aby došlo 
k jasnému nastavení progrese v daných jazycích dle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
V tomtéž operačním programu bude Ústav bohemistiky 
FF JU řešit od příštího roku projekt s názvem Výzkum 
modelů reprezentací v literárních diskursech.  

Vědecké směřování ústavů Filozofi cké fakulty dlouho-
době probíhá v zahraničním kontextu bádání. Pro své 
ukotvení na česko-rakousko-bavorském pomezí klade 
fakulta důraz na spolupráci s univerzitami v Pasově a ve 
Vídni. Odborná spolupráce se velice dobře rozvíjí rov-
něž s polskými, francouzskými a italskými pracovišti. 
V oblasti vzdělání je základem zahraniční spolupráce 
program Erasmus. Na úrovni mobility studentů pokra-
čuje spolupráce s York University v Kanadě a s Winona 
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State University v USA, postupně se také rozvíjí spolu-
práce s Armstrong Atlantic State University v USA.

Na fakultě probíhá zahraniční spolupráce zejména 
s obdobně zaměřenými univerzitními a akademickými 
pracovišti, především v Německu (Drážďany, Göttin-
gen, Jena, Kostnice, Kassel, Lipsko, Mohuč, Mnichov, 
Münster) a v Rakousku (Vídeň, Innsbruck). Intenzivně 
se však rozvíjí i vědecká spolupráce s francouzskými 
(Paříž, Bordeaux, Lyon, Montpellier), polskými (zvláště 
Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk 
ve Varšavě, dále Krakov a Poznaň) a italskými vědci 
(Řím, Padova, Milano). Výsledky těchto kontaktů se 
projevují zejména spolupořádáním vědeckých konferen-

cí a setkání a také podílem na mezinárodních projek-
tech. Ke stávajícím bilaterálním smlouvám (s univerzi-
tami v Tübingenu, Vídni, Drážďanech, Freiburgu, Jeně, 
Pasově, Innsbrucku, Krakově, Toruni, Viterbu, Římě, 
Aquile, Madridu, Metách, Bordeaux, Paříži, Poznani, 
Alcale, Besançonu, Monsu, Lorientu, Glasgow, Dijo-
nu, Granadě, Alicante, Vigu, Santanderu, Valladolidu, 
Milanu a Padově) přibyly nové smlouvy s univerzitami 
v Sheffi eldu a Wroclawi.

Fakulta rovněž pokračuje spolu s Univerzitou v Pasově 
v účasti na projektu „Jak přibližovat region přes hranice. 
Historicko-didaktické základy pro výuku“ za fi nanční 
podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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Nová budova Filozofi cké fakulty a blízkost Akademické 
knihovny nabízí posluchačům a posluchačkám široké 
možnosti získávání informací, ať již klasickou cestou 
z rozsáhlého vlastního bohatého knižního a časopisec-
kého fondu, tak díky možnostem, které nabízí kompletní 
zasíťování obou budov, volný přístup k wifi  či elektro-
nické kiosky v budově Filozofi cké fakulty.

Principiálním strategickým cílem Filozofi cké fakulty je 
vědecká i pedagogická excelence. Fakulta hodlá zacho-
vat mimořádnou kvalitu tradičních oborů jako je Bohe-
mistika, Historie a Archivnictví a zároveň bude usilovat 
o rozvinutí dalších oborů fi lologických, uměnovědných. 
Nadějným oborem z hlediska excelence se jeví Archeo-
logie. Fakulta bude usilovat o akreditaci magisterských 
oborů navazujících na stávající bakalářské obory. Rozvoj 
se předpokládá i ve vzdělání učitelů pro střední školy. 
Jako žádané se jeví kombinované studium, o jehož akre-
ditaci bude fakulta rovněž usilovat. V budoucnu by měla 
být rozšířena i nabídka doktorského studia, a to o obor 
Moderní fi lologie se zaměřením na románské jazyky 
a literatury. 

Pracovníci Filozofi cké fakulty JU budou i v následují-
cích letech při řešení badatelských témat v historických, 
archeologických, lingvistických a literárních oborech 
úzce spolupracovat s ústavy Akademie věd ČR, v. v. i., 
obzvláště v oblasti výzkumu raně novověkých dějin či 
v oblasti literárněvědné metodologie a zkoumání dějin 
novější české literatury. Tradičně dobrá spolupráce His-
torického ústavu FF JU s Historickým ústavem Akade-
mie věd ČR, v. v. i., bude pokračovat při koordinování 
a uskutečňování společných dlouhodobých edičních pro-
jektů, které směřují ke zpřístupňování pramenů k ději-

nám raného novověku (Ediční řada Prameny k českým 
dějinám 16. - 18. století) v rámci Centra raně novověkých 
studií se sídlem v Českých Budějovicích. Ústav bohemis-
tiky naváže na těsnou spolupráci s Filozofi ckou fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze, jež se týká společných pro-
jektů v oblasti výzkumu české literatury 19. a 20. století, 
dále připravuje společné pracoviště pro studia diskursu 
moderny ve spolupráci s Ústavem české literatury a lite-
rární vědy Filozofi cké fakulty UK Praha a Masaryko-
vým ústavem Akademie věd ČR Praha. V rámci archeo-
logického výzkumu bude probíhat spolupráce s Ústavem 
jaderné fyziky v oblasti spektrálních analýz kovových 
archeologických artefaktů, Ústav estetiky bude i nadá-
le spolupracovat se Společností pro estetiku při AV ČR. 
Ústav romanistiky hodlá vybudovat výzkumný tým 
Teorie a koncepty Pražského lingvistického kroužku 
v kontextu evropských strukturalismů. Záměr vychází 
z dlouhodobé profi lace vědecko-výzkumných aktivit 
ústavu; opírá se zejména o mezinárodně úspěšný projekt 
Théories et concepts du Cercle linguistique de Prague   
à l’aube du XXIe siècle. 

Významný akcent bude fakulta klást na oblast internaci-
onalizace, mezinárodní výměnu studentů a učitelů. Dále 
pak na rozšiřování mezinárodních kontaktů jak do tra-
dičních oblastí západní a jižní Evropy a USA, tak i do 
nových teritorií, jakými jsou Asie a východní Evropa. 
Zvláštní důraz bude fakulta nadále věnovat vědecké 
spolupráci v rámci přeshraničního regionu Jižní Čechy 
- Bavorsko - Horní Rakousko. Významná bude vnitřní 
evaluace a zároveň racionální strukturalizace perspek-
tivních oborů.

Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., 
děkan Filozofi cké fakulty Jihočeské univerzity
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Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity a s ní spojo-
vaná příprava a vzdělávání učitelů v jihočeském regio-
nu mají již více než 60letou historii. V roce 1948 byla 
v Českých Budějovicích zřízena pobočka Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1953 byla zřízena 
Vyšší pedagogická škola, a tím zároveň zanikla v Čes-
kých Budějovicích pobočka UK a následně v roce 1959 
došlo ke zřízení Pedagogického institutu. Samostatná 
Pedagogická fakulta byla v Českých Budějovicích zří-
zena v roce 1964. Při vzniku Jihočeské univerzity byla 
Pedagogická fakulta jednou z jejích zakládajících sou-
částí a v počátečních fázích jejího vývoje nesla i část 
garancí za provoz a administrativu rektorátu a nově 
zakládaných fakult. Devadesátá léta 20. století byla pro 
Pedagogickou fakultu charakteristická významnými 
kvalitativními změnami a výrazným nárůstem počtu 
studentů a v současné době je Pedagogická fakulta nej-
větší fakultou Jihočeské univerzity.

Po celou dobu byla hlavní prioritou fakulty příprava 
učitelů, i když v některých obdobích se také nabízela 
široká škála neučitelských studijních programů. Sou-
časná pedagogická fakulta se po přistoupení na model 
strukturovaného vysokoškolského studia zaměřuje pře-
devším na přípravu učitelů pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Dále na 
fakultě naleznou uplatnění např. zájemci o studium uči-
telství pro mateřské školy a fakulta rozvíjí i celou řadu 
jednooborových odborných bakalářských studií. Fakulta 
uskutečňuje i čtyři doktorské studijní programy. Velká 
část oborů je akreditována pro prezenční i kombinované 
studium, což fakultě dovoluje uspokojovat nejen zájem 
čerstvých absolventů středních škol, ale také kvalifi kač-
ní potřeby uchazečů o studium ze školské praxe. V rám-
ci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracov-

níků nabízí fakulta akreditované programy zaměřené 
na klíčové kvalifi kace na školách a ve školských zaří-
zeních, které uspokojují regionální potřeby a prohlubují 
kontakty mezi fakultou a edukační praxí. Pedagogická 
fakulta je rovněž garantem pedagogicko-psychologické 
složky učitelské přípravy v rámci celé Jihočeské univer-
zity a přijala za svou i roli garanta univerzitní tělesné 
výchovy.

Velmi prestižním úspěchem fakulty je účast v meziná-
rodním konsorciu (společně s univerzitami ve Stavan-
geru, Oldenburgu, Nové Gorici) a získání akreditace 
oboru „European Master in Migration and Intercultural 
Relations“ v programu Erasmus Mundus. Studium uve-
deného oboru začne zimním semestrem v akademickém 
roce 2011/2012.

Pedagogická fakulta je zapojena i do řady dalších mezi-
národních vzdělávacích programů, např. Erasmus, 
Socrates, Comenius ad. v rámci Longlife Learning Pro-
grammes (LLP), podporovaných z evropských i národ-
ních prostředků. V rámci konkrétních projektů se usku-
tečňuje úzká spolupráce s mnoha partnerskými praco-
višti na zahraničních univerzitách.

V současné době tvoří Pedagogickou fakultu Jihočeské 
univerzity 16 samostatných pracovišť. Akademičtí pra-
covníci PF jsou zapojeni do řešení celé řady projektů se 
svými kolegy z ústavů Akademie věd ČR, dalších fakult 
Jihočeské univerzity i jiných českých a zahraničních 
univerzit a výzkumných ústavů. Tradiční je i dobrá pro-
jektová spolupráce se státní správou a samosprávou.

Zaměření vědecké práce na pedagogické fakultě je 
determinováno základním posláním fakulty, jímž je 
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především příprava učitelů pro základní školy. Toto 
zaměření se odráží v širokém zastoupení rozmanitých 
oborů, počínaje pedagogicko-psychologickými obory 
přes obory přírodovědné a humanitní a uměleckými 
obory a výchovami konče. Takto rozsáhlé zastoupení 
různých problematik je specifi ckým rysem pedagogic-
kých fakult.

V oblasti vědecké práce byla Pedagogická fakulta 
v letech 2000 - 2005 nositelem celkem pěti výzkum-
ných záměrů a řady dalších projektů podporovaných 
různými grantovými agenturami. Výsledky dosažené 
při řešení těchto projektů byly kladně hodnoceny Radou 
pro výzkum a vývoj při Úřadu vlády ČR. Z hodnocení 
výzkumných záměrů vyplynulo, že Pedagogická fakulta 
vysoce zhodnotila získané prostředky, z hlediska efekti-
vity využití vložených prostředků byla hodnocena mezi 
předními pracovišti. 

Jistým handicapem v rozvoji vědecké práce byl odchod 
etablovaných týmů na nově zřízená pracoviště Filozo-
fi cké fakulty. Personální i odborné zázemí, které však 
bylo v rámci minulých let na fakultě vybudováno, umož-
nilo zacelit ztrátu způsobenou odchodem těchto týmů, 
o čemž svědčí současné zapojení pracovníků fakulty do 
řady výzkumných domácích i mezinárodních projektů. 
Při řešení těchto projektů spolupracují pracovníci fakul-
ty se špičkovými pracovišti v České republice i v zahra-
ničí.

S ohledem na strukturu a zaměření fakulty je směr její 
vědecko-výzkumné práce orientován jak do pedagogic-
ko-psychologických a didaktických disciplín, tak i do 
řešení specializovaných odborných projektů. O intenzitě 
tvůrčí činnosti svědčí celkem 26 výzkumných projektů 
řešených v r. 2010 na Pedagogické fakultě, z nichž 10 
jsou badatelské projekty podporované Grantovou agen-
turou České republiky a grantovou agenturou Akademie 
věd České republiky, jeden aplikační projekt podporo-
vaný Ministerstvem průmyslu ČR a 8 mezinárodních 
projektů. Celková dotace získaná pracovníky fakulty 
v r. 2010 činí téměř 9,7 mil. Kč.

Z domácích projektů úspěšně řešených na fakultě 
lze uvést např. „Rozvíjení matematické gramotnos-
ti v základním vzdělání“ řešený v rámci projektu GA 
ČR na katedrách matematiky a pedagogiky a psycho-
logie a projekt „Nanokompozitní vrstvy a nanočástice 
vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modi-
fi kace“ podporovaný Akademií věd České republiky 
v rámci programu „Nanotechnologie pro společnost“, 
který řeší kolektiv katedry fyziky. Dále projekty „Ana-
lýza diskurzu (na materiálu výuky anglického jazyka)“ 
(katedra anglistiky), „Výchova ke zdraví – strategie 
výuky duševní hygieny“ (katedra výchovy ke zdraví), 
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„Prostorové modely chování v měnícím se urbánním 
prostředí z pohledu geografi e času” (katedra geogra-
fi e), „Dynamika mikročástic v nízkoteplotním plazmatu 
– studium hybridními metodami počítačového modelo-
vání” (katedra fyziky), „Užití přírodnin v kontextu cílů 
a kurikula přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ” 
a projekt „Jak plastický je vodní hmyz? Měření růstu, 
fenotypové plasticity a evoluce u vybraných taxonů” 
(katedra biologie), „Pojem diletantismu a fi losofi e umění 
života” (katedra společenských věd) a „Ženevský žaltář 
v českých pramenech (1587-1620)“ (katedra hudební 
výchovy). 

Významným faktorem vědecké práce fakulty je mezi-
národní spolupráce, o čemž svědčí i celková dotace 
z mezinárodních grantů, která v r. 2010 dosáhla téměř    
7 mil. Kč (6 843 tis. Kč).

Z řady projektů jmenujme např. projekt „Learner’s Per-
spective Study“, který se zaměřuje na studium kultury 
vyučování matematice v různých zemích (Austrálie, 
Čína, ČR, Izrael, Japonsko, Korea, Filipíny, Singapur, 
Jihoafrická republika, Švédsko, Velká Británie, USA).  
Další významnou oblastí řešenou na katedře matemati-
ky je problematika automatického dokazování vět. V té-
to oblasti katedra spolupracuje s Univerzitou Santander 
z USA a se Západočeskou univerzitou v Plzni. Výzkum 
patří do problematiky umělé inteligence. Významného 
úspěchu dosáhl prof. RNDr. Pavel Pech, CSc., jehož kni-
ha „Selected Topics in Geometry with Clasical vs. Com-
puter Proving“ byla v roce 2007 vydána v nakladatelství 
World Scientifi c Publishing v USA. 

Dynamicky se rozvíjí projekt S-TEAM (Science Teacher 
Education Advanced Methods), na jehož řešení se účast-
ní týmy z katedry pedagogiky a katedry biologie a peda-
gogická fakulta se jím zapojila do řešení 7. Rámcové-
ho programu EU - Science and Society (Action 2.2.1.1 
Innovative Methods in Science Education). V rámci 
tohoto projektu spolupracuje tým z Pedagogické fakulty 
s výzkumnými týmy z dalších 25 univerzit z 15 zemí 
Evropské unie.

Na fakultě v současné době působí profesoři se značnou 
reputací i mezinárodním ohlasem. Řada členů akademic-
ké obce PF dosáhla značných ohlasů a úspěchů v domácí 
i mezinárodní vědecké komunitě a jsou zváni k přednáš-
kám na zahraniční univerzity či do různých odborných 
grémií. Z řady kolegů jmenujme např. prof. PhDr. Milo-
še Zelenku, DrSc., prof. PhDr. Františka Mana, CSc., 
prof. RNDr. Miroslava Papáčka, CSc., prof. PaedDr. Ivu 
Stuchlíkovou, CSc., či prof. RNDr. Pavla Pecha, CSc. 

Nedílnou součástí vědecké práce je zveřejňování jejích 
výsledků. Vedení fakulty dlouhodobě přijalo opatře-
ní směřující k posílení motivace pracovníků fakulty 
k tomu, aby publikovali výsledky svého bádaní v mezi-
národních časopisech. Výsledkem tohoto trendu je ros-
toucí podíl publikací v renomovaných časopisech. 

Pedagogická fakulta JU se nadále hodlá profi lovat jako 
významný představitel bádání v oblasti věd o výchově 
a vzdělávání, jako instituce poskytující kvalitní vzdělá-
vání učitelů, vychovatelů i dalších pedagogických pra-
covníků s adekvátním personálním a materiálním záze-
mím. Její hlavní prioritou je zvýšení úrovně absolventů, 
kvality vědeckých výstupů, podpora rozvoje, vzdělanos-
ti, kultury, výzkumu a inovačního potenciálu regionu 
a vytváření příznivého obrazu fakulty v očích odborné 
i laické veřejnosti. Velký důraz bude v dalším období 
kladen na oblast celoživotního vzdělávání a udržení jeho 
vysoké kvality a atraktivity. 

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti předpokládáme 
rozvoj badatelsky orientovaného výzkumu věd o výcho-
vě a vzdělávání s cílem upevnit významné postavení 
fakulty mezi pracovišti obdobného zaměření. Důraz 
bude kladen na rozvoj základních disciplín učitelského 
vzdělávání a oborových didaktik jako vědních disciplín. 
Prioritami bude zvýšení aktivity a úspěšnosti fakulty 
v grantových soutěžích, podpora rovnoměrnějšího zapo-
jení pracovišť fakulty do vědecké a publikační činnos-
ti, podpora doktorských studijních programů a získání 
akreditačních oprávnění realizovat habilitační řízení. 
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V oblasti zahraniční spolupráce fakulta usiluje o zapo-
jení do mezinárodních projektů a navázání spolupráce 
se zahraničními vysokými školami, které realizují akti-
vity na poli výchovy a vzdělávání. Prioritou bude pod-
pora dlouhodobých pobytů akademických pracovníků 
na zahraničních univerzitách a zajištění podmínek pro 
dlouhodobé pobyty významných světových odborníků 
na fakultě. Nadále podporovat mobility studentů v rámci 
programu Erasmus, ale využívat i dalších typů mobilit. 
Cílem je, aby každý student strávil určitou část svého 
studia na zahraniční univerzitě a svůj pobyt tam zakon-
čil hodnotitelným výstupem. 

Personální a materiálně-technické zabezpečení je ne-
zbytným předpokladem pro kvalitní naplnění hlavních 
úkolů fakulty. Úsilí o zabezpečení kvality úzce souvisí 
s vnitřním hodnocením pedagogické a vědecké činnosti. 
Připravuje se nový vnitroevaluační systém hodnocení 
pracovišť fakulty, který vychází z vícekriteriálního prin-
cipu a jehož cílem bude získat evaluační data o pedago-
gické a vědecké činnosti pracovišť fakulty. 

Dojde i ke zhodnocení personálního zabezpečení stu-
dijních oborů z hlediska udržitelnosti akreditace do 
budoucna a v odůvodněných případech může dojít 
i k jejich zrušení nebo zvážení možností zlepšení struk-
tury personálního zabezpečení některých oborů integ-
rací příslušných pracovišť do větších celků s lepší per-
spektivou. Optimalizací organizační struktury fakulty 
a zefektivněním vnitřní správy by mělo dojít k zefektiv-
nění chodu celé instituce. 

V souvislosti s přijetím role Pedagogické fakulty jako 
garanta rozvoje tělesné výchovy a sportu na Jihočeské 

univerzitě bude nutná v nejbližších letech rekonstrukce 
tělovýchovného areálu. Jeho technický stav neodpovídá 
současným požadavkům a bez dalších investic nelze dále 
uspokojit zvýšenou poptávku studentů po výběrové těles-
né výchově, ani další rozvoj vysokoškolského sportu.

Spolupráce s praxí, uplatnitelnost absolventů, propa-
gace fakulty je oblast, která bude vyžadovat zvýšenou 
pozornost. Fakulta má širokou spolupráci se základními 
a středními školami v regionu. Cílem seminářů, letních 
škol, olympiád, přednášek nebo kurzů dalšího vzdělává-
ní učitelů je podnítit zájem studentů a pedagogů odbor-
ných předmětů. Avšak vzhledem k demografi ckému 
vývoji lze do budoucna očekávat silný „boj o studenta“. 
Také proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost pro-
pagaci a marketingu. Cílem všech propagačních aktivit 
fakulty je otevřít se veřejnosti, zaujmout cílovou sku-
pinu a prezentovat se jako ambiciózní a dynamicky se 
rozvíjející instituce. 

Bude nutné zabývat se posouzením významu jednotli-
vých studijních oborů, jejich náplní, kvalitou, skladbou 
a zaměřením vzhledem k potřebám absolventů v praktic-
kém uplatnění v jejich profesi. Jako vhodný prostředek se 
jeví forma elektronické komunikace nebo organizování 
akcí pro bývalé absolventy. Právě spolupráce s absolven-
ty studia na PF se jeví stále významnější zpětnou vazbou 
pro posuzování užitečnosti získaných znalostí a kompe-
tencí, ale také pro navazování kontaktů s pracovišti, na 
nichž nalezli absolventi své uplatnění.

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.,
děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
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Přírodovědecká fakulta JU vznikla v roce 2007 z Bio-
logické fakulty JU rozšířením biologicky zaměřeného 
studia o chemické, matematické, fyzikální a informatic-
ké obory. Součástí nabízených studijních programů se 
stalo také vzdělávání budoucích středoškolských učitelů 
v celé řadě kombinací dvouborových aprobací. 

PřF JU v současné podobě umožňuje výběr vhodného 
oboru, popřípadě kombinace oborů, zájemcům s širo-
kým spektrem představ o zaměření studia a budoucím 
povolání. Absolventi fakulty se mohou uplatnit v růz-
ných oblastech přírodovědného výzkumu, ve vysokém 
a středním školství, ale také v institucích státní sprá-
vy, ve zdravotnických zařízeních nebo v soukromém 
sektoru. PřF JU je nejen vzdělávací, ale také úspěšnou 
vědecko-výzkumnou institucí. Zájemcům o vědeckou 
práci umožňuje již během studia pracovat ve vědec-
kých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních 
výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první 
badatelské úspěchy. Dlouhodobým záměrem PřF JU 
je podpora výjezdu studentů na zahraniční pracoviště. 
Cílem je zprostředkování nejnovějších poznatků, odliš-
ných vědeckých přístupů a jazykové zdokonalení stu-
dentů. 

Podle nezávislých studií se PřF JU řadí mezi přední 
výzkumně orientované přírodovědné fakulty v repub-
lice. Stejné výsledky vykazuje i na základě hodnocení 
škol podle metodiky Rady vlády pro výzkum a vývoj. 
PřF JU během své existence navázala četné spolupráce 
s významnými tuzemskými i zahraničními výzkumný-
mi institucemi a vysokými školami.

Fakulta se v současné době organizačně člení na ústavy, 
které zajišťují rozvoj nových nebiologických přírodo-

vědných oborů a na katedry biologických oborů. Nedíl-
nou součástí života fakulty je její spolupráce s pracovišti 
Akademie věd ČR v regionu. PřF JU sdílí s Biologickým 
centrem AV ČR, v. v. i., jeden kampus, část vyučujících 
PřF JU se rekrutuje ze zaměstnanců BC AV ČR, v. v. i., 
mnozí studenti pracují na svých projektech pod vedením 
odborníků na pracovištích AV ČR. 

V posledních deseti letech se PřF JU rozšířila o dva-
cet nových studijních oborů, budovu katedry botaniky 
v lokalitě Na Sádkách a o budovu Blažkova pavilónu bio-
logických kateder v kampusu na Branišovské ulici. Stala 
se uznávanou a respektovanou vzdělávací a výzkumnou 
institucí v národním i mezinárodním měřítku.

V oblasti výuky se podařilo realizovat několik význam-
ných projektů, kterými byla nejen dotvořena současná 
podoba PřF JU, ale v mnoha směrech byla její činnost 
rozšířena o prestižní a nadstandardní aktivity. K těm 
nejvýznamnějším patří například vznik přeshraniční-
ho oboru Biological Chemistry, zavedení pravidelných 
terénních kurzů zaměřených na extrémní přírodní bio-
topy, nebo realizace nového projektu Molekularizace 
fakulty. Obor Biological chemistry je elitním studij-
ním oborem vyučovaným v anglickém jazyce v rámci 
přeshraniční spolupráce mezi PřF JU a Johannes Kepler 
Universität v rakouském Linci. Tento studijní obor před-
stavuje studium chemie rozšířené do hraničních oborů 
molekulární, buněčné a strukturní biologie, bioorganic-
ké chemie a biofyziky. Bezprostředně na tuto spolupráci 
navazuje i vybudování společného rakousko-českého 
výzkumného centra v oblastech strukturní chemie a bio-
logie RERI. Kurz Tropické ekologie probíhá pod vede-
ním prof. Vojtěcha Novotného a prof. Jana Lepše jednou 
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za dva roky po dobu 4 týdnů. Pravidelně se jej účastní 10 
studentů PřF JU a 10 studentů University of Papua New 
Guinea. Základnou kurzu je terénní stanice New Gui-
nea Binatang Research Center a jednotlivé části kurzu se 
odehrávají v přilehlých deštných pralesích, korálových 
útesech, horských masivech a činných sopkách. Kurz 
Polární ekologie je zajišťován Centrem polární ekolo-
gie (CPE), které vzniklo pod vedením doc. Josefa Elstera 
v rámci katedry biologie ekosystémů na základě projek-
tu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, INGO 
LA 341 „Biologická a klimatická diverzita centrální 
části arktického souostroví Svalbard“. Projekt umožnil 
založení malé technické základny v zátoce Billefjorden, 
Petunia. V letech 2007 až 2010 na této stanici terénního 
výzkumu pracovalo celkem 45 pracovníků a studentů 
v různých přírodovědných oborech. Projekt Moleku-
larizace fakulty se stal jedním ze základních pilířů 
transformace fakulty v moderní přírodovědnou instituci 
s důrazem jak na klasické disciplíny, tak i na nové trendy 
v oblasti molekulárně biologického výzkumu a mezio-
borových studií.

PřF JU klade od počátku své existence značný důraz i na 
výzkumnou část svých aktivit. Nejen vyučující fakulty, 
ale i značná část studentů se podílí na výzkumných pro-
jektech, z nichž řada byla úspěšně publikována v prestiž-
ních mezinárodních časopisech, včetně Science a Natu-
re, popřípadě ve formě odborných monografi í. Řada 
významných publikací pochází z oblasti molekulárně 
a geneticky zaměřeného výzkumu. Článek Industrial 
Melanism in British Peppered Moths Has a Singular 
and Recent Mutational Origin, na jehož vzniku se ve 
spolupráci s univerzitou v Liverpoolu podílel prof. Fran-
tišek Marec a studentka PřF JU Martina Dalíková, byl 
uveřejněn v roce 2011 v časopise Science. Významně 
přispívá k pochopení jednoho z tradičních a v evoluční 
biologii populárních témat, genetické podstaty tzv. prů-
myslového melanismu u motýlů. Ve spolupráci s kolegy 
z Austrálie, USA a Skotska se podařilo v roce 2008 sku-
pině doc. Miroslava Oborníka izolovat z korálů nového 

fotosyntetického prvoka Chromera velia a tento objev 
publikovat v časopise Nature ve článku A photosynthe-
tic alveolate closely related to apicomplexan parasi-
tes. Nově objevený organismus je nejbližším fotosyn-
tetizujícím příbuzným výtrusovců, tedy skupiny, která 
zahrnuje řadu známých vnitrobuněčných parazitů, jaký-
mi jsou například malarická plasmodia. Autoři předpo-
kládají, že se tento prvok oddělil od společné vývojové 
větve s výtrusovci asi před 750 miliony let. Tato labo-
ratoř se v roce 2011 podílela také na práci pojednávající 
o Evoluci a metabolickém významu močovinového 
cyklu u fotosyntetických rozsivek publikované tak-
též v časopise Nature. Článek se zabývá rozsivkami, 
velmi významnou skupinou organismů. Rozsivky jsou 
mikroskopické řasy, jejichž primární produkce kyslíku 
je srovnatelná se všemi tropickými pralesy dohromady. 
Prostřednictvím genetické charakterizace některých 
enzymů tato práce významně pozměnila současné před-
stavy o evolučním původu rozsivek. V oblasti ekologicky 
zaměřených věd jsou příkladem výsledků uplatněných 
v prestižních časopisech články prof. Vojtěcha Novot-
ného a prof. Karla Pracha. V časopise Science byl v roce 
2006 uveřejněn článek V. Novotného, na kterém se podí-
leli také studenti PřF JU, Why are there so many speci-
es of herbivorous insects in tropical rainforests? Člá-
nek se zabývá druhovou bohatostí hmyzu v tropických 
podmínkách a dokládá její závislost na diverzitě tropic-
kých rostlin. Prof. Karel Prach s americkým ekologem 
Lawrence R. Walkerem v roce 2011 uveřejnili v časopise 
Trends in ecology and evolution článek Four opportu-
nities for studies of ecological succession. Článek shr-
nuje perspektivní možnosti dalšího výzkumu ekologické 
sukcese v souvislostech s úbytkem biodiverzity, klima-
tickou změnou, invazemi nepůvodních druhů a ekologií 
obnovy, a zdůrazňuje klíčovou úlohu konceptu sukcese 
v současné ekologii. 

Úroveň výzkumu na PřF JU se odráží nejen v množství 
a kvalitě publikovaných prací, ale také v prestižních 
mezinárodních oceněních, která získali zaměstnan-
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ci a studenti PřF JU za své výzkumné aktivity. Sou-
těž Ĺ Oréal pro ženy ve vědě je pořádána společností 
L‘Oréal, Akademií věd České republiky a Českou komi-
sí UNESCO v ČR již pátým rokem. PřF JU se podařilo 
uspět za tuto dobu dvakrát. V roce 2009 získala oceně-
ní RNDr. Alena Zíková, Ph.D., za práci na energetic-
kém metabolismu lékařsky významného parazita rodu 
Trypanosoma. V roce 2011 uspěla RNDr. Alena Krejčí, 
Ph.D., s projektem zaměřeným na signální dráhy buněk. 
Cenou Scopus, udělovanou nakladatelstvím Elsevier, 
byl v roce 2010 oceněn RNDr. Ondřej Hajdušek, Ph.D., 
doktorand PřF JU. V oceněném projektu mapoval geny 
a jimi kódované proteiny zapojené do zpracování železa 
u klíšťat a objevil nový transportní protein pro železo. 

Objev je předmětem patentu a jeho využití může při-
spět k omezení schopnosti klíšťat sát krev a úspěšně se 
vyvíjet.

Za významnou součást svého působení považuje PřF 
JU také pořádání mezinárodních kurzů a workshopů. 
K prestižním mezinárodním kurzům patří například 
The EMBO practical course on Electron Microscopy 
and Stereology in Cell Biology, který PřF JU spolu-
pořádala společně s AV ČR již třikrát, v letech 2003, 
2005 a 2008. Kurz je věnován moderním technikám 
v elektronové mikroskopii, jako jsou kryometody nebo 
stereologické metody umožňující určení objemu a povr-
chu biologických objektů, nebo počtu částic. V roce 2011 
organizovala PřF JU Evropskou jarní školu o klíšťa-
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tech a jimi přenášených nemocech. Tento mezinárodní 
kurz byl programovou součástí mezinárodního konsor-
cia 7 laboratoří (POSTICK) v rámci 7. RP EU (program 
Marie Curie International Training Network), které je 
určeno k výchově doktorandů a mladých vědeckých 
pracovníků pro oblast infekční biologie. Kromě těch-
to příležitostných mezinárodních kurzů jsou na PřF 
JU pořádány i každoroční blokové výukové kurzy pro 
zahraniční posluchače, jako například 10denní biolo-
gicko-statistický kurz „Multivariate analysis of ecologi-
cal data“ nebo týdenní kurz zaměřený na biologii sinic 
„Determination course of freshwater and terrestrial 
Cyanobacteria“. Těchto kurzů se za dobu jejich konání 
zúčastnilo již celkem na 390 studentů a vědeckých pra-
covníků ze 43 zemí. 

Dne 26. března 2009 byla na PřF JU slavnostně zaháje-
na certifi kovaná výuka počítačových sítí v rámci Local 
Cisco Networking Academy (vzdělávacího programu 
společnosti Cisco Systems v oblasti přenosu dat, hlasu 
a obrazu prostřednictvím LAN a WAN sítí). Cisco Aka-
demie na PřF JU je jedinou institucí tohoto typu v Čes-
kých Budějovicích a je vybavena nejmodernější síťovou 
laboratoří pro výuku odborníků v oblasti počítačových 
sítí v jižních Čechách. Členům akademické obce Jiho-
české univerzity nabízí možnost zdarma absolvovat 
čtyřsemestrální kurz Cisco Certifi ed Network Associate 
(CCNA) Exploration, kombinující několik složek: e-lear-
ningové vzdělávání, on-line studium, praktická cvičení 
v laboratoři na reálných zařízeních simulujících provoz 
v sítích s cílem získat praktické zkušenosti a individuál-
ní či skupinové konzultace. 

PřF JU věnuje značnou pozornost také rozvíjení oborů 
na rozhraní přírodních věd a dalších odborných disciplín. 
Jedním z výsledků tohoto úsilí je vznik nového odborného 
časopisu, Interdisciplinaria Archeologica, zaměřeného na 
prolínání přírodovědných oborů a archeologie, jako jsou 
například archeobotanika, archeozoologie, antropologie, 
geoarcheologie nebo archeometrika. Vydavatelem časo-
pisu je Archeologické centrum Olomouc ve spolupráci 

s Univerzitou Palackého v Olomouci, Národním památ-
kovým ústavem a Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích, předsedou redakční rady je PhDr. Jaromír 
Beneš, Ph.D., z PřF JU.

Biologická a poté Přírodovědecká fakulta se během 
své existence staly stabilními vzdělávacími institucemi 
s pestrou nabídkou zajímavých a atraktivních studijních 
oborů. Celospolečenský význam těchto institucí podtr-
hují i jejich výzkumné aktivity se značným mezinárod-
ním ohlasem.

Hlavními úkoly fakulty na následující období je rozvoj 
mezioborových studií jak v oblasti biologických disciplín 
(např. kurzy tropické a polární ekologie, rozvoj antropo-
logie), tak i v návaznosti na nově zaváděné přírodovědné 
obory na pomezí biologie, chemie, fyziky, matematiky 
a informatiky. Podporu by měla mít i speciální odborná 
dvouoborová studia ve spolupráci s ostatními fakultami 
JU. Zvláštní význam ve struktuře fakulty hrají i přeshra-
niční vzdělávací aktivity založené na spolupráci s Uni-
verzitou Jana Keplera v rakouském Linci. Fakulta počítá 
s rozvojem těchto aktivit i ve směru bioinformatických 
disciplín.  

S rozvojem nových oborů a se vznikem Přírodovědec-
ké fakulty dochází i k rozsáhlým změnám v organiza-
ci a struktuře fakulty. Přírodovědecká fakulta plánuje 
v roce 20. výročí svého vzniku výstavbu nových prostor, 
které by měly poskytnout dostatečné výukové kapacity 
novým disciplínám a současně stabilizovat výuku ostat-
ních oborů. Nové prostory poskytnou fakultě přes 300 
nových míst v šesti přednáškových sálech a seminárních 
místnostech, laboratorní prostory pro výuku chemie, 
fyziky a technických oborů a současně i instrumentál-
ně náročných disciplín medicínské a infekční biologie. 
Nové prostory budou současně i sídlem převážné části 
administrativy a děkanátu.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.,
děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
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Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích navazuje na kulturní a vzdělávací 
tradici teologického studia v Českých Budějovicích, 
které datuje svůj počátek do doby působení prvního 
českobudějovického biskupa Jana Prokopa hraběte 
Schaaffgotsche (1748 - 1813), jenž zde na základě 
dvorního dekretu císaře Františka I. ze 7. dubna 1803 
založil teologický ústav. Tento ústav měl sloužit především 
ke vzdělávání budoucích diecézních kněží. Výuka byla 
zahájena v roce 1804 a trvala nepřetržitě až do roku 
1950, kdy byla násilně přerušena totalitním režimem. 
Během jeho působení dbali českobudějovičtí biskupové 
na zajištění výuky dobrými profesory. K nejznámějším 
patřil profesor dogmatické a fundamentální teologie 
a pedagogiky, pozdější královéhradecký biskup Dr. Josef 
Hais, profesor morální teologie a pedagogiky, později 
českobudějovický biskup Dr. Martin Říha a profesor 
pastorální teologie a katechetiky Dr. Antonín Skočdopole. 
Mezi nejslavnějšími studenty jmenujme např. Jana 
Nepomuka Neumanna, pozdějšího fi ladelfského biskupa, 
kanonizovaného roku 1977. 

Teologická studia v Českých Budějovicích byla 
obnovena až po pádu komunismu. Teologická fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla 
založena Akademickým senátem Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích dne 8. listopadu 1991 a zároveň 
byla zřízena dekretem tehdejšího českobudějovického 
biskupa ThDr. Antonína Lišky (1924 - 2002) z 31. pro-           
since 1991 podle církevního práva jako diecézní 
teologický institut s názvem Teologická fakulta – České 
Budějovice. Jejím staronovým sídlem se stala budova 
někdejšího teologického institutu v Kněžské ulici, kde 
se nachází dodnes. Českobudějovičtí biskupové působí 

na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích v roli moderátorů a jejich hlavním úkolem 
je supervize v oblasti výuky teologie. 

První léta Teologické fakulty JU nebyla snadná. Po více 
než čtyřiceti letech komunismu, který vnímal křesťanství 
jako svého ideologického nepřítele, vznikala nová 
instituce prakticky na „zelené louce“. Citelný byl zejména 
nedostatek dostatečně kvalifi kovaných vyučujících 
teologických předmětů. Prakticky dvě generace badatelů 
v oblasti teologie neexistovaly. Na druhou stranu byl ze 
strany společnosti patrný velký zájem o studium. Zásadně 
pozitivní roli sehrála také Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, jejíž vedení Teologickou fakultu v čase 
jejího vzniku silně podporovalo. 

Počátky a růst Teologické fakulty JU v jejích prvních 
letech je třeba vidět a hodnotit ve světle hledání pozice 
mezi Katolickou teologickou fakultou Univerzity 
Karlovy v Praze a Cyrilometodějskou teologickou 
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Obě 
zmíněné fakulty byly a jsou úzce svázány s přípravou 
budoucích diecézních kněží. Oproti tomu se Teologická 
fakulta Jihočeské univerzity zaměřila na zajišťování 
studia teologie a příbuzných oborů pro laiky, tj. od svého 
počátku se otevřela široké veřejnosti. 

Nedostatek v oblasti dostatečně kvalifi kovaných 
vyučujících byl v devadesátých letech kompenzován 
zejména příchodem význačných odborníků ze zahraničí. 
Z lateránské univerzity v Římě se po létech exilu vrátil 
Karel Skalický, který svojí odbornou autoritou garantoval 
úroveň studia teologie. Oblast křesťanské etiky zaštítil 
Helmut Renöckl, který přišel z Katholisch-theologische 
Universität Linz. 
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Zcela zásadní se pro rozvoj Teologické fakulty stala 
přítomnost členů kongregace salesiánů, zabývajících se 
zejména oblastí výchovy mládeže a přesahy teologie 
do praxe. Z nich zmiňme kupř. Františka Kopeckého, 
Josefa Malůše, Zdeňka Demela, Josefa Dolistu a Aloise 
Křišťana, kteří stáli u fakultních počátků. Oblast 
fi losofi e v této době zajišťoval kněz kongregace petrinů 
a dlouholetý pracovník Akademie věd Josef Petr Ondok, 
náboženskou pedagogiku rozvíjela Ludmila Muchová, 
biblistiku vedl Karel Flossmann. 

V oblasti studia a vědeckého výzkumu se v průběhu 
uplynulých dvaceti let vyprofi lovaly čtyři oblasti: teo-
logie, fi losofi e, volnočasová pedagogika a sociální 
a charitativní práce. Pro Teologickou fakultu JU je 

velmi typická úzká spolupráce těchto oblastí, která 
probíhá na úrovni kateder i jednotlivých badatelů. 
Ústředním motivem je zejména silná jednotící myšlenka 
křesťanských hodnot a z nich pramenícího pojetí člověka, 
tj. hodnot, které leží v základu naší evropské civilizace.  

V současnosti má Teologická fakulta akreditovanou 
základní strukturu oborů v bakalářském, magisterském 
a doktorském stupni, která odpovídá jejímu výše 
zmíněnému zaměření. Absolventi fakulty nalézají 
uplatnění jak v církevních organizacích zaměřených na 
vzdělávací, výchovnou a kulturní činnost, tak ve veřejné 
sféře zejména jako sociální pracovníci v zařízeních 
sociální péče a vychovatelé při střediscích volnočasových 
aktivit. V současné době studuje na Teologické fakultě 
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JU cca tisíc studentů v prezenční i kombinované formě 
studia.

Co do akademické struktury je nejvíce rozvinutá 
oblast teologie. Kromě bakalářských a magisterských 
studijních programů je možné studovat teologii od roku 
1999 v doktorském studiu akreditovaném v českém 
a německém jazyce. V současné době je možné 
získat doktorát ve studijních oborech Systematická 
teologie a Teologická antropologie a etika. Studijní 
obor Systematická teologie je zaměřen především na 
vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti 
teologie, přičemž předmětem studia jsou zejména témata 
a otázky v oblasti systematické a ekumenické teologie. 
Studijní obor Teologická antropologie a etika usiluje 
zejména o kvalitativní prohloubení porozumění člověku 
systematickou refl exí teologických a antropologických 
věd, přičemž se tato refl exe zaměřuje speciálně na etické 
dimenze lidského jednání v privátní i veřejné sféře. Roku 
2008 byla fakultě udělena v oboru Teologie habilitační 
práva. 

V oblasti teologie je rozvíjen zejména výzkum 
interkulturní, postkritické a ekumenické teologie. Další 
oblastí bádání jsou historicko-teologická a systematicko-
teoretická zkoumání významných postav vědeckého 
a náboženského života českobudějovického regionu 
(Vladimír Boublík, Antonín Lenz, Jan Prokop 
Schaaffgotsche). Tato zaměření lze považovat za 
význačná badatelská specifi ka fakulty, jež se odrážejí 
rovněž v její publikační činnosti. 

K dynamicky se rozvíjejícím oblastem Teologické fakulty 
Jihočeské univerzity náleží fi losofi e. Zde je rozvíjena 
zejména vědecká spolupráce s Filosofi ckým ústavem 
Akademie věd České republiky, v. v. i., a to v rámci 
společné Výzkumné skupiny pro studium poststředověké 
scholastiky. Mezinárodní ohlas této spolupráce se ukazuje 
v příspěvcích v zahraničních periodikách, v pořádání 
přednášek zahraničních expertů na Teologické fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a také 

organizací mezinárodních konferencí. V rámci této 
vědecké spolupráce je vydáván recenzovaný a indexovaný 
časopis Studia neoaristotelica. V oblasti platónských 
bádání Teologická fakulta Jihočeské univerzity úzce 
spolupracuje s Filozofi ckou fakultou Univerzity Karlovy 
v Praze, Filozofi ckou fakultou Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, s Českou platónskou společností apod. 
Dále je zapojena do činnosti Sdružení učitelů fi losofi e 
na teologických fakultách České republiky a Slovenské 
republiky.

V oblasti pedagogiky se Teologická fakulta JU zaměřuje 
na oblast volnočasové pedagogiky a na náboženskou 
pedagogiku. V rámci projektu Filosofi e pro děti 
spolupracuje s univerzitami v Montrealu a v Mariboru. 
Dále se podílí na činnosti Mezinárodní společnosti 
pro výuku náboženství se sídlem v Římě. Teologická 
fakulta je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. 
Jako jediná fakulta v České republice má akreditován 
navazující magisterský studijní program Pedagogika 
volného času. 

Oblast sociální a charitativní práce se v rámci Teologické 
fakulty JU zaměřuje, kromě výuky podle standardů 
Asociace vzdělavatelů v sociální práci, především na 
výzkum v oblasti etických souvislostí. Právě tento důraz, 
resp. pojetí sociální a charitativní práce, jsou pro výzkum 
a výuku v této oblasti typické. Intenzivnější institucionální 
spolupráce existuje prostřednictvím zmíněné Asociace 
vzdělavatelů v sociální práci zejména s Fakultou 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 

Teologická fakulta dlouhodobě rozvíjí vědeckou 
spolupráci s ostatními čtyřmi teologickými fakultami 
v České republice: Katolickou teologickou fakultou 
Univerzity Karlovy, Evangelickou teologickou fakultou 
Univerzity Karlovy, Husitskou teologickou fakultou 
Univerzity Karlovy a Cyrilometodějskou teologickou 
fakultou Univerzity Palackého, a to jak v oblasti habilitací 
a akreditací, tak v oblasti badatelské součinnosti při 
konkrétních projektech. Vědecká spolupráce je oborově 
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velmi různorodá a sahá od teologie přes církevní dějiny 
po sociální etiku. 

V průběhu uplynulých dvaceti let existence fakulty 
trvá a rozvíjí se přeshraniční regionální spolupráce 
s Teologickým institutem Univerzity v Pasově 
a Katholisch Theologische Privatuniversität Linz, a to 
zejména v oborech teologie a sociální a charitativní práce. 
Ve stejných oborech byla nově navázána perspektivní 
spolupráce s Katholische Hochschule Freiburg i. Br. 

Rozvoj Teologické fakulty JU je v posledních pěti 
letech patrný především v řešení grantových projektů, 
v pořádání odborných konferencí a ve vydávání 
odborných publikací.

Vyučující od roku 2007 úspěšně vyřešili nebo ještě 
v současnosti řeší celkem 11 grantových projektů, 
z toho 6 projektů Grantové agentury České republiky a                   
5 projektů Grantové agentury Akademie věd.  

Teologická fakulta JU uspořádala řadu odborných 
konferencí, na kterých byla zásadním způsobem 
refl ektována témata v oblastech teologie, fi losofi e, 
volnočasové pedagogiky a sociální a charitativní práce, 
například: 

• 12/2010 / Problematika univerzálií od raně středověké 
po raně novověkou scholastiku

• 11/2010 / Svoboda v církevním prostředí (ve spolupráci 
s Konrad-Adenauer-Stiftung a  Katholisch-Theologische 
Fakultät an der Universität Wien)

• 9/2010 / Freund oder Feind, Zum Verhältnis zwischen 
Kirche und Medien (ve spolupráci s PosT Netzwerk der 
mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und 
Pastoraltheologen) 

• 5/2009 / Volný čas – předmět zájmu pedagogiky a dal-
ších oborů

• 4/2009 / J. Palach – sebevrah, hrdina nebo mučedník?

• 2/2009 / Proč hlásat evangelium v pluralitní společnosti? 

Mezinárodní pracovní setkání teologů a náboženských 
pedagogů

• 11/2008 / Vladimír Boublík a jeho teologický odkaz 
v průběhu času

• 11/2008  / Praktická teologie a sociální práce, Vzájemné 
souvislosti a výzvy v teorii a praxi (ve spolupráci s insti-
tucemi: Diecézní charita České Budějovice, Teologická 
fakulta Košice Katolické univerzity v Ružomberoku, 
Fakulta historie a společenských věd Univerzity kardi-
nála Stefana Wyszýnského ve Varšavě, Fakulta apliko-
vaných zdravotních a sociálních věd Vysoké školy Horní 
Rakousko v Linci, Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

• 10/2008 / Suárez’s Metaphysics (ve spolupráci s Filoso-
fi ckým ústavem Akademie věd České republiky, v. v. i.)

• 10/2008 / Aktuální problémy liturgie – Aktuelle Proble-
me der Liturgie

• 10/2008 / Vývoj společnosti a církve a jeho dopad na 
výuku náboženství

• 12/2007 / Dialog mezi teologií a fi lologií

• 5/2007 / Marketing při poskytování sociálních služeb 
charitativními organizacemi (ve spolupráci s Institut für 
Social Marketing GmbH., Stuttgart)

Mezi nejvýznamnější knižní počiny v posledních letech 
patří: 

Daniel Heider, Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu 
jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům 
transcendentální jednoty (Praha, 2011); Michal Opatrný, 
Charita jako místo evangelizace (České Budějovice, 
2010); Jaroslav Vokoun, Naslouchat teoložkám (Brno, 
2010); Michal Opatrný – Markus Lehner (Hg.), Theorie 
und Praxis der Karitativen Arbeit, Einführung in die 
Problematik, Praktische Refl exion und Anwendung 
(České Budějovice, 2010); Tomáš Machula, Causa 
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effi ciens. Příčina účinná a princip kauzality mezi 
realismem a redukcionismem (České Budějovice, 2009); 
Ludmila Muchová, Náboženská edukace v současné 
společnosti (Ružomberok, 2009); Milan Nakonečný 
– Tomáš Machula – Jan Samohýl, Historie a perspektivy 
české tomistické psychologie (Praha 2009); Roman Míčka, 
Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického 
kapitalismu (Brno 2009); Jindřich Šrajer, Suicidium, 
sebeobětování nebo mučednictví? (Praha 2009); Jaroslav 
Vokoun, Postkritický proud v současné angloamerické 
teologii (Praha, 2009); Rudolf Svoboda, Jan Prokop 
Schaaffgotsche - první biskup českobudějovický (Brno 
2009); Karel Skalický, Ježíš Nazaretský. Otázka a výzva 
člověku naší doby (České Budějovice, 2008); Martin 
Weis, Noblesse oblige – Vornehme Herkunft verpfl ichtet, 
Eine Sonde in das Leben und das religiös-karitative Werk 
von ausgewählten Gestalten europäischer Königshäuser 
(Fürth/Bayern, 2008); Tomáš Veber, Teolog - polemik 
Antonín Lenz (1839-1901): počátky teologické 
antropologie v českých zemích v 19. století (České 
Budějovice, 2008); Jaroslav Vokoun, K rekonstrukci 
teologie po konci novověku: postkritický přístup (České 
Budějovice, 2008).

V nejbližších letech se chce Teologická fakulta JU 
rozvíjet kromě stávajících oblastí zejména v oblastech 
religionistiky a etiky, s cílem získat akreditace pro 
magisterské studium religionistiky a postgraduální 
doktorské studium aplikované etiky a fi lozofi e. 
Podporovány budou badatelsky úspěšné a perspektivní 
skupiny v rámci fakulty. Zejména v oblastech teologie 
a fi lozofi e mají tyto skupiny potenciál vyvinout se 
díky získaným vědeckým projektům a meziinstituční 
spolupráci ve špičková pracoviště na evropské úrovni. 
Velký prostor bude i nadále věnován podpoře začínajících 
nadějných badatelů.  

Teologická fakulta JU  se dále zaměří na zkvalitnění 
stávající struktury bakalářských, navazujících 
magisterských a doktorských studijních programů. 
Existující studijní obory budou při reakreditacích 
inovovány tak, aby se vycházelo vstříc potřebám daným 
zkušenostmi s výukou a uplatněním absolventů. Velkou 
výzvou v oblasti výuky je především kombinované 
studium, jehož frekventanti tvoří značnou část studujících 
na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,
děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity
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Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích zahájila svou činnost v září roku 
1990, nejprve jako součást Pedagogické fakulty. Jako 
klasická humanitní fakulta se souhrnně zabývá kompo-
zicí zdravotní a sociální problematiky.

Své právo na existenci si dokázala obhájit již během 
prvního období působení ve vrcholovém edukačním 
procesu, takže již od začátku následujícího akademic-
kého roku 1991/1992 se stala samostatnou fakultou 
Jihočeské univerzity. Hlavní nosnou fi lozofi í, kterou 
bylo toto rodící se zaměření fakulty zaštítěno, byla 
racionální snaha o překlenutí propasti, která v minu-
lých obdobích poměrně striktně oddělovala záležitos-
ti zdravotnických disciplín od rozsáhlé a mnohotvaré 
problematiky sociální. 

Stěžejní program, na kterém fakulta budovala od počát-
ku svou hlavní vzdělávací a vědeckou vizi, je zdravot-
ně sociální program rehabilitace. Magisterské studium 
Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a seniory 
bylo nejdříve pětileté a později, v souladu se změnami 
vysokoškolské legislativy, byl studijní program rozdělen 
na tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské 
studium. Fakulta se od svého skromného začátku začala 
postupně rozvíjet poměrně svižným tempem. Rozvoj byl 
ovlivněn plánovanou transformací zdravotnického systé-
mu a zvyšujícími se požadavky, souvisejícími s vývojem 
lékařských i nelékařských oborů, a novými legislativní-
mi změnami jak ve zdravotnické, tak i v sociální oblasti. 
Postupně byly akreditovány další sociální a zdravotnic-
ké obory.

První děkankou Zdravotně sociální fakulty JU byla 
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. Stála u vzniku fakul-

ty, se svými spolupracovníky tvořila její koncepci a usi-
lovala o její důstojné začlenění do struktury Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Jejími proděkany 
byli postupně doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D., PaedDr. 
Zdeněk Slomek a MUDr. Zdeněk Štěpánek, CSc.

Od roku 1998, za vedení druhého děkana 
doc. MUDr. Vladimíra Vurma, CSc., došlo k revoluč-
ní změně ve struktuře fakulty, k nárůstu počtu studentů 
v programech pregraduálního i postgraduálního studia. 
Ve vedení fakulty byli v tomto období jako proděkani 
významní odborníci – prof. MUDr. Jiří Dunovský, CSc., 
MUDr. Vladimír Chodura, CSc., prof. MUDr. Miloš 
Velemínský, CSc., prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., 
doc. MUDr. Petr Petr, CSc. Došlo k celé řadě organi-
začních změn, které prohloubily vážnost a společenské 
uznání Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budě-
jovicích. Vznikla řada aktivit, na jejichž základě může 
svoji činnost fakulta dodnes rozvíjet.

Od vzniku fakulty do konce roku 1999 byl vedoucím 
ekonomického odboru Ing. Petr Hlaváč. Dne 1. ledna 
2000 vznikla funkce tajemníka fakulty, kterou od počát-
ku až do února 2011 zastával Ing. Bohumír Papáček. 

Další rozvoj fakulty pokračoval i za vedení třetího 
děkana prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., který 
zastával tuto funkci od 1. února 2004 do 31. ledna 2011. 
V tomto období došlo k výraznému posílení vědecko-
publikační činnosti fakulty, což mělo vliv na získání prá-
va pro habilitační a profesorské řízení. Ve funkcích pro-
děkanů byli postupně v tomto období: doc. MUDr. Vla-
dimír Vurm, CSc., prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., 
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., a doc. PhDr. Adéla 
Mojžíšová, Ph.D. 
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V únoru 2011 nastoupila do funkce děkana ZSF JU 
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Jejím úkolem a úko-
lem jejího týmu spolupracovníků je nadále rozvíjet 
Zdravotně sociální fakultu, soustředit se na zabezpe-
čení vysoké kvality vzdělávání a vědecko-výzkum-
ných aktivit. Do funkcí proděkanů byli jmenováni: 
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., prof. JUDr. Vilém 
Kahoun, Ph.D., doc. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D., 
JUDr., Ing. Daniel Prouza, Ph.D., Mgr. Ivana Chloubo-
vá. Tajemníkem fakulty je Ing. Jan Bednář.

Organizačně je fakulta vedle vlastního děkanátu tvořena 
devíti odborně zaměřenými katedrami, třemi oddělení-
mi a Ústavem zdravotně sociální práce.

V době, kdy si připomínáme 20. výročí vzniku Zdravot-
ně sociální fakulty, dosáhl počet studentů v jednotlivých 
studijních oborech 2 200 a fakulta je s takovým počtem 
studentů v současnosti třetí největší fakultou Jihočeské 
univerzity.

Intenzivnější rozvoj studijních oborů nastal na přelomu 
tisíciletí. Soustavně se rozšiřoval počet akreditovaných 
studijních oborů jak v bakalářských, tak i v navazují-
cích magisterských typech studia. Jejich počet dosahuje 
v současnosti na bakalářské úrovni 14 a na magisterské 
úrovni 4. V akademickém roce 1999/2000 byla zahájena 
výuka ve studijním programu Ošetřovatelství. Zaháje-
ním výuky v tomto oboru fakulta reagovala na trans-
formační změny oboru Ošetřovatelství v ČR. Katedra 
ošetřovatelství, která byla v té době založena, se aktivně 
zaměřovala na intenzivní rozvoj oboru ošetřovatelství, 
na refl exi problémů ošetřovatelské praxe jak v teoretic-
ké, tak praktické rovině, a to nejen na regionální, ale i na 
celorepublikové úrovni. Studijní program Ošetřovatel-
ství byl koncipován tak, aby byl v souladu se směrnicemi 
Evropské komise a doporučeními Světové zdravotnické 
organizace vztahujícími se k profesní přípravě sestry. 
V dalších zdravotnických oborech, které byly postup-
ně akreditovány, jsou taktéž respektovány doporučení 
a požadavky EU na vzdělávání konkrétních zdravotnic-

kých pracovníků. Kromě osmi zdravotnických oborů 
jsou akreditovány 3 studijní obory sociálního zaměření, 
jejichž absolventi – sociální pracovníci, najdou uplatně-
ní v sociálních zařízeních – ambulantních a ústavních, 
v orgánech státní správy a samosprávy a v nestátních 
neziskových organizacích. K dalším nezdravotnickým 
oborům, které byly akreditovány v roce 2008, patří 
studijní obory Speciální pedagogika a Speciální peda-
gogika-vychovatelství. Tyto obory se svým zaměřením 
a velkým zájmem uchazečů o toto studium patří taktéž 
k nosným oborům fakulty. Šestý nezdravotnický studij-
ní program je Ochrana obyvatelstva, ve kterém jsou stu-
denti připravováni pro práci v krizovém managementu 
se zaměřením na mimořádné události a krizové situa-
ce. Pro absolventy bakalářských oborů jsou na fakultě 
akreditovány 4 navazující magisterské studijní progra-
my: Rehabilitace, Ošetřovatelství, Veřejné zdravotnictví 
a Ochrana obyvatelstva.

Pozitivní rozvoj ZSF JU ve druhém desetiletí existen-
ce fakulty dokumentuje i skutečnost, že byly akredito-
vány dva doktorské programy, které jsou zaměřeny na 
výchovu vědeckých a výzkumných pracovníků jednak 
v oblasti zdravotně sociální a jednak v ošetřovatelství. 
V těchto programech má ZSF JU právo vykonávat i rigo-
rózní řízení.

Významným úspěchem fakulty a zároveň uznáním její 
práce bylo získání práva pro habilitační a profesorské 
řízení v oboru Ošetřovatelství. V současnosti je ZSF JU 
jedinou fakultou v České republice, která toto právo má. 
Jedinečnost patří fakultě i v získání habilitačního práva 
v oboru Zdravotně sociální péče v roce 2008.

Významnou část vzdělávací činnosti tvoří celoživotní 
vzdělávání. Zdravotně sociální fakulta JU poskytuje 
zájemcům širokou nabídku programů dalšího vzdě-
lávání k získání a doplnění kvalifi kace, nabídku spe-
cializačních kurzů orientovaných na výkon povolání, 
zájmových vzdělávacích programů a kurzů včetně Uni-
verzity třetího věku.
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Účastníkům celoživotního vzdělávání umožňuje fakulta 
studovat v rámci akreditovaných studijních programů 
podle § 60 zákona o vysokých školách, a tím odborně 
a výzkumně růst. Akademickým pracovníkům a studen-
tům doktorských studijních programů umožňuje fakulta 
vstup a zapojení se do programů podporovaných resort-
ními ministerstvy a evropskými operačními programy.

Neprofesní zájmové vzdělávání dospělých a seniorů 
uskutečňuje fakulta v rámci Univerzity třetího věku 
(U3V). Univerzita třetího věku připravila první ucelený 
šestisemestrový program Péče o člověka a jeho zdraví 
v roce 1992. Vstupem do evropského programu Self-
organised Learning in Later Life, Sokrates-Grundtvig 
project with six European partners obohatila fakulta 
svůj vzdělávací program o téma životní styl a životní 

prostory v Evropě, dříve a nyní. Univerzita třetího věku 
aktivně vstoupila i do dalších mezinárodních projektů: 
EU Phare CBC:  Žít aktivně a s přáteli na druhé stra-
ně hranice, EU Interreg IIIA – Dispoziční fond: Nová 
setkání s přáteli na obou stranách hranice, EU Interreg 
IIIA – Dispoziční fond: Osobnost a místa česko-rakous-
kého pohraničí, které spojuje historie a současnost, EU 
e-LiLL – e-Learning in Later Life. V současné době je  
rovněž U3V zapojena do projektu EWA – Exceptional 
European Women in Older Age, jehož cílem je vyhledat 
a zaznamenat životní příběhy žen generace 70 plus, kte-
ré významně ovlivnily jejich život.

Velký důraz v oblasti projektové činnosti je kladen na 
projekty vědecké, rozvíjející vědeckou a výzkumnou čin-
nost fakulty, která má čím dál tím větší význam v životě 
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ZSF JU. Koncepce vědecké činnosti fakulty je založena 
na základní fi lozofi i realizace primární, sekundární a ter-
ciární prevence zdravotně sociálních problémů občanů, 
na fi lozofi i ochrany zdraví obyvatelstva před zevními 
škodlivými vlivy a na holistické fi lozofi i ošetřovatelské 
péče. V oblasti zdravotně sociální je výzkum zaměřen 
především na dětská práva, drogovou problematiku, pre-
venci úrazů a otrav, na kvalitu života a sebevzdělávání 
seniorů, právní postavení Romů, integraci imigrantů 
a uprchlíků. Na úseku ochrany obyvatelstva je výzkum-
ná činnost orientována na oblast zdravotnického zabez-
pečení v případě ohrožení. V oblasti ošetřovatelství je 
výzkumná činnost zaměřena především na komunitní 
ošetřovatelství a na multikulturní ošetřovatelství. Aka-
demičtí pracovníci pravidelně podávají vědecké projek-
ty do těchto grantových agentur: GA ČR, IGA MZ ČR, 
MŠMT – výzkumné centrum, MŠMT-COST, MŠMT-
KONTAKT, GA JU. Každoročně je ZSF JU příjemcem 
či spolupříjemcem více než 3 desítek projektů, z čehož 
přibližně třetina je tvořena projekty vědeckými.

Výsledky výzkumné činnosti jsou prezentovány na 
tuzemských a zahraničních konferencích a publikovány 
jako odborné monografi e a články ve vědeckých a odbor-
ných časopisech. Svůj významný podíl na rozvoji vědec-
ko-publikačních aktivit na fakultě soustavně sehrávají 
také vlastní vědecké časopisy. Od roku 2003 ZSF JU 
vydává vědecký časopis Journal of Applied Biomedici-
ne, který byl v roce 2009 zařazen do databáze Thomson 
Reuters (Web of Science) a získal impakt faktor. Tento 
časopis publikuje čtvrtletně vědecké výsledky, které se 
zabývají přenosem základního biomedicínského výzku-
mu do praxe. Fakulta dále vydává dva vědecké časopisy 
vedené ve vládním Seznamu recenzovaných neimpakto-
vaných periodik vydávaných v ČR, které jsou uznatelné 
pro hodnocení výzkumných organizací. Časopis „Kon-
takt“ vychází od roku 1999, v současné době vychází 
čtvrtletně a zaměřuje se na publikování vědeckých 
článků se zdravotně sociální problematikou. Časopis 
„Prevence úrazů, otrav a násilí“ vychází od roku 2005, 

v současné době vychází pololetně a uveřejňuje vědecké 
články se zaměřením na prevenci úrazů, násilí a otrav 
u dětí, dospělých a seniorů.

Nejdůležitějšími položkami publikační aktivity akade-
mických pracovníků ZSF JU jsou monografi e a články 
v časopisech s impakt faktorem (IF). Od roku 2000 bylo 
vydáno celkem 73 monografi í. Dvě monografi e byly 
oceněny cenou rektora JU za prestižní publikaci. V roce 
2004 získala toto ocenění vědecká monografi e „Etika 
pro pomáhající profese“ doc. PhDr. Jiřího Jankovské-
ho, Ph.D., a v roce 2011 byla stejně oceněna vědecká 
monografi e „Ošetřovatelský proces a jeho realizace“ 
prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D. Počet článků s IF 
dosahuje za posledních l0 let téměř 180 publikací. 

Každoročně je ZSF JU organizátorem či spoluorganizá-
torem desítky mezinárodních či celostátních vědeckých 
konferencí. Tradicí je již pravidelná organizace konfe-
rencí s různými tematikami, např.: Problematika gene-
race 50 plus, Výživa, Pravda o zooterapii, Jihočeský 
diabetologický den, mezinárodní konference Ošetřova-
telství v rámci Višegrádské čtyřky. 

Zahraniční spolupráce ZSF JU v oblasti mezinárodních 
programů je v současné době zaměřena především na 
program EU Erasmus. Na základě tohoto programu, 
podporujícího především mobilitu studentů a pedago-
gických pracovníků, vyjíždějí studenti ZSF JU nejčastěji 
do Spolkové republiky Německo, Rakouska, Maďarska, 
Finska, Nizozemí, Belgie atd. Kromě programu Erasmus 
je mobilita studentů realizována i díky rozvojovým pro-
gramům MŠMT – na základě projektů mobilit studentů 
jsou studenti ZSF JU vysíláni na stáže a studijní pobyty 
převážně do zemí nad rámec EU, převážně do Zambie, 
Namibie, JAR, Thajska a do Kanady. 

Cílem mobilit studentů je zajistit teoretickou výuku 
i odborné stáže na transkulturní úrovni. Bez osobní 
transkulturní zkušenosti a kontaktu nelze tohoto cíle 
dosáhnout a tomu odpovídá struktura a průběh zahra-
ničních pobytů našich studentů v zahraničních partner-
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ských institucích. Po vstupu naší republiky do Evropské 
unie je považováno za nutné zajistit pro naše absolven-
ty takový profi l, aby své uplatnění na trhu práce moh-
li najít jak v České republice, tak v Evropě, případně                   
i v zámoří.

Dosažené výsledky jednoznačně potvrzují, že ZSF JU si 
vybudovala za dvacet let své existence dobré jméno jak 
mezi studenty, veřejností, tak i mezi odborníky a vědec-
kými pracovníky působícími v oblasti zdravotní i soci-
ální péče. K dobrému jménu fakulty přispívají i aktivi-
ty uskutečňované ve velké míře i samotnými studenty 
fakulty nad rámec jejich studijních povinností pod vede-
ním pracovníků Ústavu zdravotně sociální práce.

V další etapě rozvoje Zdravotně sociální fakulty je 
důležité pokračovat ve zvyšování kvality vzdělávacího 
procesu. Je žádoucí inovovat studijní programy v soula-
du s potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace 
a modernizace didaktických metod. Dalším potřebným 
krokem je vytvořit podmínky pro zahájení výuky v ang-
lickém jazyce. Fakulta také předpokládá aktivní zapo-
jení do mezinárodních programů nad rámec Evropské 
unie, a to např. programu Asia Link, který je zaměřen 
především na vysokoškolské vzdělávání v asijských stá-

tech. Cílem je mimo jiné i snaha přilákat potencionální 
studenty z asijských zemí ke studiu v budoucnu nově 
otevíraných studijních oborech v anglickém jazyce.

Další oblastí, které bychom měli věnovat velkou pozor-
nost, je oblast celoživotního vzdělávání. K tomu, aby-
chom obstáli ve stále se zvyšující konkurenci, bychom 
měli pečlivě sledovat potřeby terénu a naši nabídku 
aktuálně zaměřit tak, abychom byli pro praxi zajímaví.

Největší důraz v oblasti projektové činnosti bude nadá-
le kladen na projekty vědecké, které rozvíjejí vědec-
kou a výzkumnou činnost fakulty a současně pomáhají 
v kariérním rozvoji akademických pracovníků. Z hledis-
ka zabezpečení kvality vzdělávání a vědecko-výzkum-
ných aktivit je nutné věnovat dostatečnou pozornost 
rozvoji lidských zdrojů. Bez vědeckého a odborného 
růstu akademických pracovníků nemůže existovat žád-
né vysokoškolské pracoviště. Je nutné, aby fakulta měla 
stabilizovanou, optimálně kvalifi kovanou a dobře věko-
vě rozloženou skladbu akademického sboru. 

Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.,
děkanka Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity
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Původní Provozně ekonomická fakulta v Českých Budě-
jovicích, následně Agronomická fakulta, která byla sou-
částí Vysoké školy zemědělské v Praze od 1. září 1960, 
se po svém dlouholetém působení a mnoha strukturál-
ních změnách začlenila mezi fakulty Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích při jejím založení ke dni      
28. září 1991. Tím skončilo organizační začlenění do 
Vysoké školy zemědělské v Praze, trvající více než třicet 
let, které fakultě pomohlo dosáhnout úrovně srovnatelné 
se staršími sesterskými fakultami. 

Zapojením fakulty do JU byla obnovena výuka ekono-
micky zaměřeného oboru, který si opět vyžádal změnu 
názvu fakulty. Rozhodnutím Akademického senátu AF 
byl zrušen název Agronomická fakulta a přijat název 
současný – Zemědělská fakulta. 

Ve druhé polovině 90. let se vytváří koncepce vzděláva-
cí činnosti fakulty se zaměřením na komplexní mana-
gement pro podnikatelské prostředí ve venkovském 
prostoru. Jedná se zejména o přípravu absolventů pro 
manažerské funkce výrobní i obchodní sféry především 
v zemědělství, obchodu se zemědělskými a potravinář-
skými komoditami, nemovitostmi a veškerými prostřed-
ky pro zemědělství a venkovský průmysl. Cílem je při-
pravit studenty pro úspěšné uplatnění na trhu práce jak 
v rámci České republiky, tak v zemích Evropské unie.

S touto koncepcí souvisí i zaměření výzkumné čin-
nosti. Ta prošla v 90. letech značnými změnami, vyplý-
vajícími z  přechodu od celofakultně řízeného řešení 
komplexních výzkumných úkolů na řešení projektů, 
pro něž se podařilo získat fi nanční prostředky formou 
grantů. Koncepčně se fakulta zaměřovala v souladu se 
svojí dlouhodobou tradicí na podhorské, horské a další 

marginální oblasti se zvláštním režimem hospodaření, 
jako jsou chráněné krajinné oblasti, národní parky, bio-
sférické rezervace či pásma ochrany vod.

Dne 1. ledna 2007 byla založena Ekonomická fakulta, na 
kterou přešly všechny ekonomické a manažerské obory 
s výjimkou dobíhajícího magisterského oboru provozně 
podnikatelského. 

Průměrný počet studentů v ročníku je stabilně kolem 
1500. Každoroční počty absolventů se pohybují okolo 
300 zatím s převažujícími absolventy dobíhajících pěti-
letých magisterských oborů. 

V roce 2011 působí na Zemědělské fakultě 83 akademic-
kých pracovníků, z toho je 14 profesorů, 20 docentů a 49 
odborných asistentů. Vědecko-výzkumných pracovníků 
je na fakultě zaměstnáno celkem 48. Snahou vedení 
fakulty je zlepšit kvalifi kační strukturu akademických 
pracovníků a zejména podpořit mladé zaměstnance 
v jejich kariérním růstu a docílit tím změny nepříznivé 
věkové struktury akademických pracovníků. Po odděle-
ní ekonomických disciplín do samostatné Ekonomické 
fakulty v roce 2007 a katedry rybářství do nové Fakul-
ty rybářství a ochrany vod v roce 2009 byla provedena 
restrukturalizace a transformace fakulty. V průběhu své 
padesátileté existence vychovala Zemědělská fakulta 
12 389 absolventů.

Zemědělská fakulta JU oslavila v roce 2010 již 50. výro-
čí od svého založení. Došlo k vytvoření nových studij-
ních oborů, samozřejmě s ohledem na zachování oborů 
tradičních, pro zemědělskou praxi kmenových. Přechází 
se i na nové formy výuky, které by měly zvýšit její efek-
tivnost a podpořit tvůrčí činnost studentů. Řada pracov-
níků fakulty je členy České akademie zemědělských 
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věd, členy vědeckých rad výzkumných ústavů a uni-
verzit, uplatňují se jako členové a předsedové Státních 
zkušebních komisí, a to i na zahraničních univerzitách, 
jsou aktivními pracovníky redakčních rad vědeckých 
časopisů, grantových agentur, komisí a jiných poradních 
útvarů regionálních i centrálních orgánů státní správy. 
K 1. lednu 2010 byla do katedry krajinného managemen-
tu zahrnuta i nově vzniklá sekce ekonomiky a manage-
mentu rurálního prostoru. Za přispění členů sekce byl 
založen Regionální potravinářský klastr, který sdružu-
je 21 podniků, organizací, vědeckovýzkumných insti-
tucí a naplňuje požadavek spolupráce s praxí ve vědě 
a výzkumu.

V rámci operačního programu VaVpI byl v akademic-
kém roce 2009/2010 zpracován projekt na výstavbu nové 
budovy Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochra-
ny vod, kam budou dislokovány katedry zemědělské, 
dopravní a manipulační techniky a rostlinné výroby 
a agroekologie. Výstavba je plánována v letech 2011 
– 2013 v celkovém objemu 295 mil. Kč.    

Kromě programů, uskutečňovaných na základě mezi-
fakultních smluv, probíhala v první dekádě 21. století 
celá řada mezinárodních kontaktů na katedrové úrovni, 
zejména v rámci programů Aktion, COST, Interreg či 
Kontakt. Významného ocenění „Pečeť kvality“ se v roce 
2005 fakultě dostalo od Národní agentury pro evropské 
vzdělávací programy za kvalitu studentských odborných 
stáží v rámci programu Leonardo da Vinci. 

Fakulta je zaměřena zejména na aplikovaný výzkum, 
vědecko-pedagogičtí pracovníci přispěli k řešení řady 
problémů zemědělského hospodaření zejména v hor-
ských a podhorských oblastech. V současné době nároky 
na kvalitu výstupů vědecko-výzkumné činnosti drama-
ticky stoupají, zejména v souvislosti se změnou fi nanco-
vání vědy a výzkumu od roku 2010. Jednoznačný důraz 
je kladen na publikace v impaktovaných časopisech 
a na aplikované výstupy formou patentů a dalších práv-
ně chráněných výsledků. V posledních letech publikují 
pracovníci fakulty více než 30 impaktovaných publika-
cí ročně, a to i v prestižních časopisech, které zaujímají 
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přední místo ve svém oboru. Jako příklad lze uvést Jour-
nal of Dairy Science, Meat Science, Food Chemistry, 
Plant Cell Reports, Reproduction in Domestic Animals 
nebo Archiv für Tierzucht. Před všemi vědecko-peda-
gogickými a vědecko-technickými pracovníky fakulty 
stojí úkol zvyšovat počet i kvalitu vědeckých publikací.

Fakulta vydává vědecký recenzovaný časopis. V obdo-
bí 1963 - 1970 vycházel Sborník Provozně ekonomické 
fakulty VŠZ v Českých Budějovicích jako polytematická 
řada, od roku 1971 do roku 1983 pak v řadách biologické 
a ekonomické, později fytotechnické a zootechnické. Od 
roku 1986 vycházel časopis pod názvem Sborník Agro-
nomické fakulty VŠZ v Č. Budějovicích, od roku 1993 
Sborník Zemědělské fakulty JU v Č. Budějovicích, od 
roku 1999 pod anglickým názvem Collection of Scien-
tifi c Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovi-
ce. Od roku 2008 vychází vědecký časopis pod názvem 
Journal of Agrobiology, příspěvky jsou publikovány 
v angličtině. Časopis je evidován v seznamu recenzova-
ných periodik. Fakulta, resp. jednotlivé katedry pořádaly 
během své existence řadu vědeckých a odborných konfe-
rencí, seminářů a podobných akcí. Konferencí s dlouhou 
tradicí jsou např. Genetické dny. Její pořádání střídavě 
zajišťují zootechnické katedry agronomických fakult 
v Praze, Brně, Nitře, Českých Budějovicích a ve Wroc-
lawi (Polsko). V 90. letech se konala řada pravidelných, 
vesměs mezinárodních konferencí. Z těch je třeba uvést 
zejména Agroregion se zaměřením na zemědělské hos-
podaření v marginálních oblastech, Aktuální problémy 
šlechtění, chovu, zdraví a produkce hospodářských 
zvířat, Aktuální otázky chovu prasat, resp. skotu, Bio-
technologie nebo Pedagogický software.

Ve dvouletých cyklech jsou realizovány kurzy pro 
odbornou veřejnost, např. kurz „Trvale udržitelné systé-
my hospodaření v krajině“ a již tradiční kurz „Insemi-
nace a spravování embryí inseminační technikou u pra-
sat“. Ve spolupráci se Školním zemědělským podnikem 
jsou pořádány kurzy pro přepravce zvířat, jezdectví 
pro začátečníky, paznehtářský kurz nebo jízdy na koni. 

Předpokládá se rozvoj zejména v oblasti tzv. „mimo-
řádného studia“, umožňujícího zájemcům fl exibilně si 
doplňovat vědomosti podle vlastních potřeb nebo potřeb 
svých zaměstnavatelů.

Na Zemědělské fakultě bylo vytvořeno BAT (Best Avai-
lable Technigue) centrum, první v ČR a ve střední Evro-
pě, vybavené špičkovou měřicí technikou pro sledování 
emisí zátěžových plynů, pachu, prachu, hluku a života 
zvířat, dále pro zpracování a manipulaci s exkrementy 
a jejich následné uplatnění při hnojení.

V roce 2010 stanovilo vedení Zemědělské fakulty vizi její 
budoucí podoby. Jedná se o srozumitelné vyjádření hlav-
ních směrů, kudy se chce Zemědělská fakulta v budouc-
nu ubírat.  Vizí Zemědělské fakulty je moderní, stabili-
zovaná a respektovaná fakulta vycházející z dlouhodobé 
tradice, známá kvalitou svých absolventů, vysokou úrovní 
vědecko-vzdělávacího týmu, která je vrcholným centrem 
vzdělanosti, nezávislého vědeckého poznání a tvůrčí čin-
nosti v oblasti agrobiologie a příbuzných aplikovaných 
věd v České republice i v zahraničí.

Výklad vize je rozpracován v tzv. Cílovém stavu ZF:

Moderní
Zemědělská fakulta užívá moderní přístupy a technolo-
gie ve výuce. Využívá metod projektové výuky, mul-
timediálních učebních opor a prostředků e-learningu. 
Zprostředkovává zahraniční stáže pro studenty i peda-
gogy. Ve své výzkumné činnosti aplikuje a rozvíjí nejno-
vější vědecké metody. V systému řízení využívá Model 
excelence EFQM, to znamená, že řídí své pracovníky 
na základě vize, inspirace a integrity, na základě proce-
sů, podporuje kreativitu a inovace, buduje partnerství, 
přijímá odpovědnost za trvale udržitelnou budoucnost 
a tím dosahuje vyvážených výsledků. Vedení fakul-
ty vidí důležitou roli v komunikaci, proto její členové 
komunikují na úrovni win x win a řešení hledají pomo-
cí konsenzu. Provádí průzkumy ke zjištění vnímání 
image fakulty a pro zpětnou vazbu (uchazeči o studi-
um, studenti fakulty, absolventi, akademičtí pracovníci 
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a zaměstnanci a veškeré vhodné ICT technologie). Ke 
své propagaci používá nejen různé propagační materiály 
(letáky, brožury, CD, DVD, digi-spoty, drobné předmě-
ty), ale i grafi cký manuál, www stránky odpovídající 
novým nárokům, reklamu v tisku a rozhlasu. Vytváří 
expozice na výstavách a kulturně společenských akcích 
a pořádá cílené propagační akce na středních školách, 
spolupracuje při propagaci se studenty a partnery.

Stabilizovaná 
Fakulta usiluje o udržení vždy nejméně čtyřletého obdo-
bí vedení. Vytváří dlouhodobé strategie rozvoje, vědy 
a výzkumu a propagace, naplňuje jejich cíle a tyto nej-
méně každé dva roky přezkoumává. Vedení fakulty řídí 
a plánuje efektivní zaměstnávání lidských zdrojů, na 
základě interního hodnocení se zabývá jejich zlepšová-
ním, usiluje o získání kvalitních začínajících vědecko-
pedagogických pracovníků a usiluje o optimální věko-
vý průměr akademických pracovníků. Fakulta udržuje 
vyrovnaný rozpočet, je zapojena do projektů fi nancova-
ných z ESF, nabízí poradenské služby, zhodnocuje svá 
aktiva a řídí svá rizika. Vedení fakulty vydává pouze 
nejnutnější normy a interní akty řízení, které jsou před 
každou změnou řádně přezkoumány z hlediska jejich 
případných dopadů na chod fakulty. I v oblasti vzdělá-
vání, vědy a výzkumu usiluje o dlouhodobě vyrovnané 
výsledky a spokojenost svých studentů, akademických 
pracovníků a všech zaměstnanců.

Respektovaná 
Zemědělská fakulta je uznávanou institucí na regionální, 
národní i mezinárodní úrovni. K tomu přispívají kvalit-
ní výstupy vědecko-výzkumné práce ve formě impakto-
vých publikací, patentů a chráněných vzorů. O studium 
na fakultě je zájem ze strany maturantů i starších ucha-
zečů. Akademičtí pracovníci jsou členy různých odbor-
ných institucí, komisí, poradních sborů a redakčních 
rad, vystupují v odborných pořadech v rozhlasu a TV, 
někteří z nich jsou akreditováni pro znaleckou činnost. 
Fakulta pořádá odborné konference, semináře a iniciuje 
tvůrčí projektové záměry. 

Dlouhodobá tradice
Zemědělská fakulta má padesátiletou tradici ve vzdělá-
vání a vědě a výzkumu na vysoké úrovni, avšak nelpí na 
zastaralých schématech, ale dynamicky se rozvíjí. Nej-
cennějšími hodnotami fakulty jsou akademická svoboda 
a demokracie. Svou zažitou tradici mají slavnostní obřa-
dy, jako jsou imatrikulace, promoce a slavnostní zasedání 
Vědecké rady. Absolventi fakulty se sdružují do Klubu 
absolventů ZF, který každoročně pořádá svůj sraz.

Kvalita absolventů
Fakulta udržuje kontakt s potencionálními zaměstnava-
teli svých absolventů.  Zaměstnavatelé mají o absolventy 
Zemědělské fakulty zájem na základě svých zkušeností 
a dobrého renomé fakulty. Fakulta udržuje i po ukonče-
ní studia kontakt se svými absolventy (i prostřednictvím 
absolventského klubu) a ověřuje jejich uplatnitelnost 
v praxi. Mnozí z nich pokračují ve studiu v doktorských 
programech, a to denním studiem, ale i v kombinaci se 
zaměstnáním. Od absolventů a jejich zaměstnavatelů 
získává fakulta zpětnou vazbou náměty na zlepšení. Své 
výstupy v této oblasti porovnává se svými konkurenty. 

Vysoká úroveň vědecko-výzkumného týmu 
Akademičtí pracovníci publikují v prestižních vědec-
kých periodikách a jsou autory odborných publikací. 
Fakulta má optimální strukturu akademických pracov-
níků pro dosahování výsledků ve vědě a výzkumu a pro 
úspěšný akreditační proces. Fakulta měří své výsled-
ky a porovnává je se svými konkurenty na regionální, 
národní a mezinárodní úrovni (věda a výzkum, vzdělá-
vání, spokojenost zákazníků, image fakulty, spokojenost 
akademických pracovníků a zaměstnanců). V některých 
výsledcích předstihuje své konkurenty. 

Věříme, že Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity je 
a zůstane vrcholným centrem vzdělanosti, nezávislého 
vědeckého poznání a tvůrčí činnosti v oblasti agrobiolo-
gie a příbuzných aplikovaných věd.  

Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.,
děkan Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity
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Ústav fyzikální biologie je součástí Jihočeské univerzi-
ty polovinu doby její existence, a v této době také tento 
ústav jako součást univerzity končí. Koncem května 
schválil Akademický senát Jihočeské univerzity déle 
připravovanou změnu její struktury. Tím po deseti 
letech zanikl Ústav fyzikální biologie JU. 

Ústav fyzikální biologie JU končí v okamžiku, kdy 
dosáhl vrcholu možného. Měřeno scientometricky, 
kafemlejnkem, už po několik let za sebou dosahujeme 
nejvyššího průměru počtu bodů na vědeckého pracov-
níka (to odhaduji, protože příslušné statistiky počtu 
pracovníků jsou poněkud zavádějící) a jednoho z nej-
vyšších průměrů bodů na článek (to si může každý ově-

řit z tabulek Rady vlády). Navíc jsme, díky sdílení tří 
laboratoří, prošli z větší části i hodnocením Akademie 
věd ČR, a to s výsledky 1 (prof. Prášil), 1,5 (doc. Vácha) 
a 1,5 (doc. Ettrich). Takový průměr a tak malou odchyl-
ku nemá žádný ústav Akademie věd ČR. Zbytek, který 
hodnocen nebyl, má ještě lepší scientometrii, průmys-
lové spolupráce a spoustu grantů. Celkově má adresu 
Nové Hrady téměř 400 publikací, které byly citovány 
více než 2500x. Tolik o formální stránce úspěšnosti.

Proč se tedy ÚFB JU rozpouští a nezůstává jako šperk 
na koruně Jihočeské univerzity? Jednoduchá a pozi-
tivní odpověď je, že ve své struktuře dosáhl maxima 
možného a pro další vývoj potřebuje každá jeho část 
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vlastní pole působnosti. Jeho části se etablovaly jako 
nové nebo výrazně změněné složky ústavů Akademie 
věd ČR, jiné části se vrátily zpět na biologickou, dnes 
přírodovědeckou fakultu a další část přechází jako ško-
la komplexních systémů (ŠXS) na Fakultu rybářství 
a ochrany vod JU.  

Ústav fyzikální biologie JU se vyvinul z laboratoře 
biomembrán Biologické fakulty Jihočeské univerzity, 
která byla zřízena za podpory grantu rozvoje výzkumu 
na vysokých školách uděleného v roce 1996 Dr. Šetlí-
kovi. Díky této laboratoři byli na Jihočeskou univer-
zitu přijati doc. Kutá Smatanová a Dr. Kutý, kteří roz-
vinuli metody studia struktury a funkce proteinů, ale 
výraznými osobnostmi byli i prof. František Vácha 
a tragicky zesnulý Dr. Pavel Šiffel. Tato aktivita má 
hned dva následníky: Ústav strukturní biologie a nano-
biologie Centra pro výzkum globální změny AV ČR, 
v. v. i., (USBN CVGZ AV ČR, v. v. i.), pod vedením 
doc. Ettricha a laboratoř makromolekulárních struktur 
ŠXS FROV. 

V roce 2000 bylo uděleno výzkumné centrum Mecha-
nismus, ekofyziologie a biotechnologie fotosyntézy. Na 
jeho práci se podílely i Ústav ekologie krajiny AV ČR 
(dnes CVGZ), Ústav molekulární biologie rostlin AV 
ČR (dnes součást Biologického centra AV ČR, v. v. i.), 
Mikrobiologický ústav AV ČR v Třeboni a Ostravská 
univerzita v Ostravě. Dva z těchto partnerů, CVGZ AV 
ČR a MBÚ AV ČR, jsou dnes příjemci velkých infra-
strukturních grantů VaVpI. Zbytek – ve skutečnosti ta 
minimálně scientometricky nejlepší část – představuje 
biofyziku fotosyntézy, jejímž představitelem je dnes 
například pan prorektor prof. Tomáš Polívka. 

V roce 2001 byl také poprvé schválen projekt příhra-
ničního vzdělávání v oboru věd o životě s univerzi-
tou v Linci (poté byl schválen ještě několikrát). Tento 
projekt se po určitou dobu neformálně realizoval tím, 
že studenti oboru Biofyzika jezdili povinně na jeden 
semestr na univerzitu v Linci, ale k přiděleným pro-
středkům jsme neměli přístup. Teprve když se v Lin-

ci změnil rektor a došlo k setkání s novým rektorem 
Jihočeské univerzity prof. Václavem Bůžkem, stal se 
nový obor „Rektorssache“ a najednou vše fungovalo. 
Bohužel z původně postgraduálního vzdělávání se sta-
lo vzdělávání bakalářské a nejen, ale i proto, byl Ústav 
fyzikální biologie JU ze hry. Ze hry ale nebyli před-
stavitelé ústavu. Zvláště poté, co se biologická fakulta 
změnila na přírodovědeckou a oni usoudili, že samo-
statný Ústav fyzikální biologie JU nebude mít dlou-
hého trvání. Dnes se v bakalářském a magisterském 
oboru Biologická chemie nejvíce angažuje děkan Pří-
rodovědecké fakulty JU prof. František Vácha, dodnes 
vědecký sekretář Ústavu fyzikální biologie JU.

Ústav fyzikální biologie JU se angažoval i v dalších 
vzdělávacích aktivitách, z nichž nejúspěšnější byl tříletý 
magisterský obor Aplikovaná měřící a výpočetní tech-
nika, který vychovával velmi kvalitní absolventy s dob-
rou znalostí fyziky, informatiky a biofyziky. Studentů 
ve vyšších ročnících bylo málo a málokdo se s ním zto-
tožňoval. A tak minulý rok zanikl. 

Znak Ústavu fyzikální biologie JU (v rozšířené podobě 
se používá pro celé Akademické a univerzitní centrum 
Nové Hrady). Znak byl vytvořen v roce 2002  jako citace 
znaků Buquoyského, Rožmberského a znaku města Nové 
Hrady. Latinský nápis je překladem názvu přírodověd-
ně-fi lozofi ckého díla Jiřího Františka Buquoye „ldeelle 
Verherrlichung des empirisch erfassten Naturlebens“, 
česky „Ideální velebení empiricky pozorovaného živo-
ta v přírodě“, které vyšlo v roce 1822. Jedná se v zása-
dě o teorii matematického modelování reálných jevů. 
(O významu identifi kace vzniku této práce s Novými 
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Hrady nás poučila například práce M. Morawetze, kde 
se analyzuje nevydané naturfi lozofi cké dílo J. F. Buquoye 
z téže doby. Předpokladem pochopení harmonie světa je 
i „žít nějakou dobu poklidný a hloubavý život v ústra-
ní“. A tuto příležitost měl především v Nových Hradech. 
Práce byla letos obhájena na Filozofi cké fakultě JU.)

Nakonec, v roce 2004, byla udělena akreditace studij-
ního oboru doktorského studia Biofyziky, kde klíčovou 
přednáškou, povinnou pro doktorskou státní zkoušku, se 
stala Fyzikální biologie. Ta se skládá ze tří částí: ter-
modynamika, statistické modelování a nelineární dyna-
mika. Což jsou východiska toho, čemu se přibližně od 
počátku 21. století říká komplexní systémy. A také při-
bližně od téže doby se na ÚFB JU objevují doktorské 
práce, které směřují do oblasti analýzy experimentál-
ních dat a modelování nelineární dynamiky v biologic-
kém experimentu. Ale i ty proteinové struktury naplňují 
podmínku neredukovatelné složitosti, jejich strukturu 
a funkci není možno usoudit z jednotlivých aminoky-
selin. Jsou to tedy také komplexní systémy. Komplexní 
systémy pozorujeme ale třeba i v ekonomii, materiálo-
vém inženýrství, provozu internetových sítí nebo říze-
ní složitých mechanismů. Pro jejich zachycení je třeba 
budovat skupinu lidí schopných sdílet určitý myšlenko-
vý, pohříchu matematický, aparát. Spíše se tedy jedná 
o školu než o ústav, ten vzniká spíše okolo určitého jevu 
nebo konkrétního cíle. A tuto školu přijala laskavě do 
svého svazku Fakulta rybářství a ochrany vod JU. Navíc 
zůstáváme v Nových Hradech a tudíž i nadále budeme 
moci „žít poklidný a hloubavý život v ústraní“ a rozvíjet 
bádání o složitosti světa.

K průmyslovému a jinému aplikovanému výzkumu se 
asi nemá smysl vyjadřovat. Tam se úspěch měří globál-
ním prosazením určité technologie nebo fi rmy a ničeho 
takového zatím dosaženo nebylo. Ale zájem fi rem z Čes-
ké republiky i ze zahraničí o naší práci stále trvá, zdá se, 
že skutečně máme co nabídnout.

Centrum biologických technologií Nové Hrady vznik-
lo za podpory dvou fondů Evropské unie, předvstupní-
ho fondu Phare CBC a Operačního programu Průmysl 
a podnikání z prvního kola strukturních fondů. Jihočes-
ká univerzita tak se souhlasem pronajímatele investovala 
do areálu přes 50 mil. Kč, což ji v Nových Hradech sta-
bilizovalo. Při vystěhování by pronajímatel musel uhra-
dit hodnotu objektu, asi 40 mil. Kč. Výsledkem činnosti 
vědeckotechnického parku je minimálně 29 technologií 
uvedených v databázi RIV, ale především řada výsledků, 
které jsou skutečně využívány v praxi (a v databázi tudíž 
mnohdy nejsou).

Pokud tedy někdo bude hledat nějaký sociologický 
důvod rozpadu Ústavu fyzikální biologie Jihočeské uni-
verzity, pak i ten rozpor mezi cíli ústavu zkoumajícího 
objekt nebo jev a školy, jejímž úkolem je rozvíjet určitý 
směr myšlení, je možná tím největším. Ústavy mohou 
být stejně tak dobře na Akademii věd ČR, škola se bez 
studentů neobejde. A hluboké pochopení souvislostí 
jevů se zas neobejde bez výuky. Pokud se podíváme za 
hranice našeho Humboldtovského pohledu na strukturu 
a cíle univerzity, uvidíme celé spektrum možností. A to 
zvláště v zemích nám velikostí blízkých jako jsou Nizo-
zemí, Švýcarsko nebo země Skandinávie. Možná by to 
stálo za trochu nadhledu nad naším pruským dědictvím, 
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zejména ze strany Akreditační komise. Takto se dostá-
váme do situace, že každá fakulta Jihočeské (i mnohé 
jiné) univerzity v sobě obsahuje něco, co by mohlo velmi 
dobře být i na jiné fakultě. A tak se sváří a hledají cesty, 
jak se navzájem o různé, byť i jen zdánlivé, výhody při-
pravit. Žilo by se nám lépe ve struktuře mnohem men-
ších ústavů a škol, které by neměly potřebu zvětšovat 
počty svých studentů, o něž vlastně pak nestojí, vyha-
zují je v prvním ročníku, aniž by byly schopny skutečně 
posoudit jejich talent, a tím jim i sobě jen neproduktivně 
ubírají čas. 

Letní školy v Nových Hradech

Ústav fyzikální biologie ve spolupráci s Ústavem nano-
biologie a strukturální biologie Centra pro výzkum glo-
bální změny Akademie věd ČR, v. v. i. (ÚNSB CVGZ 
AV ČR, v. v. i.) organizoval v rámci Akademického 
a univerzitního centra v Nových Hradech letní vzděláva-
cí kurzy pro studenty středních a vysokých škol z České 
republiky, Slovenska i dalších zemí světa:
•   Letní školy pro studenty středních škol,
•   Schola Ludus pro studenty vysokých škol.
Kurzy byly určeny pro talentované studenty středních 
a vysokých škol přírodovědného zaměření, kterým 
umožnily vyzkoušet si systematickou vědeckou práci 
na rozmanitých projektech. Získali tak nové znalosti 
i zkušenosti z oblasti biofyziky a biochemie, zároveň 
si upevnili znalosti angličtiny, která je ofi ciálním 
komunikačním jazykem kurzů. Letní škola Schola 
ludus byla určena především pro vysokoškolské 
studenty, absolventy technických nebo přírodovědných 
oborů. Nabídla jim seznámení se s fyzikální biologií 
a vyzkoušení si práce na vlastním vědeckovýzkumném 
projektu. Obě akce probíhaly ve stejném termínu. Pro 
jejich účastníky byl vždy připraven bohatý doplňkový 
program, který zahrnoval i přednášky zahraničních 
odborníků.

Kurzy se konaly v průběhu července. Byly vždy zaháje-
ny týdenní sérií exkurzí na akademická pracoviště v již-

ních Čechách a v blízkém Rakousku, pak následovaly 
dva až tři týdny práce na jednotlivých výzkumných 
projektech. Podvečerní přednášky zajišťovali  zvaní 
odborníci z akademických pracovišť, letos převážně 
z České republiky. Přednášky byly vždy otevřeny i pro 
širokou veřejnost.

Za dobu konání letních škol (od roku 2002 až do roku 
2011) prošlo těmito kurzy přes 400 českých i zahranič-
ních studentů středních a vysokých škol.

Letní školy výzkumných týmů jsou nejspíše tím nejlep-
ším, co se Ústavu fyzikální biologie JU povedlo. V roce 
2011 se konaly po jedenácté pro středoškoláky a po desá-
té pro vysokoškoláky. Studenty jsme měli z celého světa, 
od Indie po Mexiko včetně USA, Německa nebo Francie. 
Byly to právě letní školy, které nám přivedly tu řadu kva-
litních doktorandů, kteří univerzitě dělají čest po celém 
světě. Letní školy jsme pořádali ve spolupráci s ústavy 
AV ČR, historicky především s Ústavem ekologie kraji-
ny, Mikrobiologickým ústavem a Ústavem molekulární 
biologie rostlin. Mezi hlavními zakladateli a tahouny je 
třeba především jmenovat Dr. Karla Roháčka.

Ústav fyzikální biologie se také angažoval v další 
významné vzdělávací aktivitě, projektu Otevřená věda 
pořádaném AV ČR. Prošlo jím několik set nadšených 
středoškolských učitelů. Bohužel byl z fi nančních důvo-
dů přesunut na zámek Třešť vlastněný Střediskem spo-
lečných činností AV ČR, v. v. i.

Vlastně tedy těch deset let existence Ústavu fyzikální 
biologie Jihočeské univerzity byl spíš zázrak. Zvláště 
vzhledem k tomu, jakým pozoruhodným tlakům musel 
díky svému životu na rozhraní Akademie věd a univer-
zity čelit. A další zázrak je, že nic produktivního z Ústa-
vu fyzikální biologie JU nezaniklo, naopak, všechno má 
dobrou šanci se přeměnit v další, vyšší kvalitu. 

Doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc.,
ředitel Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity
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Vedení součástí Jihočeské univerzity v roce 2011

Doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.,
děkan Ekonomické fakulty

Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.,
děkan Fakulty rybářství a ochrany vod

Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.,
děkan Filozofi cké fakulty

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.,
děkan Pedagogické fakulty

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.,
děkan Přírodovědecké fakulty

Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,
děkan Teologické fakulty

Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.,
děkanka Zdravotně sociální fakulty

Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.,
děkan Zemědělské fakulty

Doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc.,
ředitel Ústavu fyzikální biologie
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Emeritní rektoři Jihočeské univerzity doc. Jiří Divíšek, 
prof. František Střeleček a prof. Václav Bůžek se půso-
bením a prací ve prospěch univerzity ve svých funkč-
ních obdobích rektora výrazně zasloužili o její rozvoj 
a dosaženou úroveň. V roce 20. výročí univerzity se   
vyjádřili k těmto otázkám:

o vznik univerzity se objevoval už v 70. letech minulého 
století, ale nikdy nedošlo k dohodě obou fakult sídlících 
ve městě. Teprve v roce 1990 se utvořil přípravný výbor 
pro založení univerzity. Musím zdůraznit, že především 
ochota tehdejší akademické obce Provozně ekonomické 
fakulty VŠZ vstoupit do svazku nově vznikající univer-
zity byla rozhodující pro realizaci tohoto projektu. Pres-
tiži vznikající univerzity značně přispěla i ochota ústavů 
AV ČR, které sídlily v Českých Budějovicích, podpo-
řit projekt tím, že personálně, prostorově i materiálně 
pomohou vytvořit novou biologickou fakultu. 

Rád bych připomenul, že náš návrh na vznik nové uni-
verzity byl velikým překvapením pro ministerstvo i pro 
vedení již existujících vysokých škol především dekla-
rovanou spoluprací s ústavy AV ČR, protože spolupráce 
ústavů a vysoké školy jinde neexistovala. Podpora ústa-
vů akademie i jejich pražského vedení nám umožnila 
uzavřít velmi výhodné smlouvy o využívání knihovny, 
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM DVACETILETÍM 
POHLEDEM EMERITNÍCH REKTORŮ

Rektor Jihočeské univerzity v letech 1992 - 1995 a 1995 - 1998
doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc.

• Které události a výsledky v historii Jihočeské univerzity 
považujete za klíčové pro její další rozvoj?

• Co v souvislosti s dosaženými výsledky a současným 
postavením JU přejete Jihočeské univerzitě do dalších 
let?

Jako první rektor Jihočeské univerzity musím připomenout 
okolnosti jejího vzniku v Českých Budějovicích. Zájem 



Nízký počet studentů v roce 1994 nevytvářel dosta-
tečné fi nanční podmínky pro rozvoj univerzity. Jeho 
zvýšení o 50 % umožnilo fakultám základní ekono-
mický rozvoj. K tomu přispěla revize studijních pro-
gramů a jejich přizpůsobení pedagogické a vědecké 
kapacitě jednotlivých fakult a potřebám praktického 
uplatnění.  Vytvoření silných oborů umožnilo věnovat 
větší pozornost výzkumné činnosti i zvyšování peda-
gogické a vědecké kvalifi kace. Za rozhodující v té 
době považuji ekonomickou stabilizaci Výzkumného 
ústavu rybářského a hydrobiologického JU, zřízení 
Historického ústavu JU jako budoucího základu fi lo-
zofi cké fakulty, a ve spolupráci s AV ČR zřízení Ústa-
vu fyzikální biologie JU v Nových Hradech. Finanční 
stabilizace VÚRH přispěla k jeho životaschopnosti 
v dalších letech. 

Mezi významné události Jihočeské univerzity patří 
především její zřízení. Tento akt dal fakultám jed-
notné řízení a zřídil jedno vysokoškolské centrum, 
které bylo možné úspěšně rozvíjet. Druhým význam-
ným aktem bylo opatření MŠMT, kterým se školám 
poskytovaly investiční prostředky podle plánu dlou-
hodobého rozvoje výstavby. Je třeba připomenout, že 
dodržení přislíbených fi nančních limitů na investice 

laboratoří, prostor pro výuku, dokonce i prostor pro rek-
torát a zasedací místnosti pro vědeckou radu.

Jihočeské univerzitě přeji, aby měla dost kvalitních stu-
dentů, kteří jsou schopni samostatně studovat a mají 
opravdový zájem o studovaný obor. Aby studenti cítili 
potřebu seznámit se již během studia s praxí a postup-
ně tak profi lovali své budoucí uplatnění. Přeji jim, aby 

jejich práce bakalářské, diplomní i doktorské nebyly jen 
archivovány, ale aby byly využívány jako zdroj poučení 
a inspirace pro celou veřejnost.  

Jihočeské univerzitě přeji, aby měla dost kvalitních uči-
telů, kteří rozumí svým studentům a studenti rozumí jim. 
Přeji celé akademické obci, aby pobyt na univerzitě nebyl 
naplněn jen prací učební, ale hlavně činností praktickou, 
výzkumnou a vědeckou.
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Rektor Jihočeské univerzity v letech 1998 - 2001 a 2001 - 2004
prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr. h. c.

V druhém  období  1998 - 2004 mladá Jihočeská uni- 
verzita  potřebovala určitou dobu na konsolidaci a trpěli-
vý rozvoj. Toto období nebylo vhodné pro výrazné změ-
ny ve struktuře univerzity či jejích programů. Hlavní 
snahou byla konsolidace jednotlivých fakult univerzity. 
Mezi klíčové cíle patřilo zvýšit počet studentů, zlep-
šit kvalitu vzdělávání a výzkumné práce. U některých 
fakult bylo potřeba dosáhnout srovnatelné úrovně se 
stejnými fakultami v ČR.  Tyto cíle byly z velké části 
splněny. 



pomohlo s úspěchem realizovat investiční výstavbu. 
Poskytnuté restituční náhrady umožnily vykoupit 
pozemky kolem Jihočeské univerzity a tím byla zajiš-
těna územní celistvost jejího rozvoje.

Všem pracovníkům i studentům přeji tvůrčí vysoko-
školské prostředí. Tvůrčí univerzitní prostředí je feno-
mén, který motivuje pracovníky univerzity i studenty 
k maximálnímu výkonu. Odráží se v zaujatosti učitelů 
i studentů k studovaným tématům, na základě poznání 
vytváří velmi přátelský vztah mezi učiteli a studenty 

a je charakterizován ochotou kdykoliv se věnovat sle-
dovaným problémům. Odměnou je radost z dosažených 
výsledků. Domnívám se, že tvůrčí prostředí je nejúčin-
nější motivací k dosahování vysokých výkonů. Přeji 
si, aby toto tvůrčí vysokoškolské prostředí prostoupilo 
celou univerzitou a umožnilo jí překonat všechny pře-
kážky v jejím rozvoji.

Prof. František Střeleček (*1936) dne 22. 10. 2011
náhle zemřel.
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Rektor Jihočeské univerzity v letech 2004 - 2007 a 2007 - 2011
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Za zásadní mezník ve vývoji vysokého školství v České 
republice po listopadu 1989 považuji již samotný vznik 
nových univerzit v regionech roku 1991, neboť navzdory 
všem škarohlídským pochybám se s odstupem dvace-
ti let zřetelně ukázalo, že touto cestou došlo k žádoucí 
decentralizaci příležitostí vysokoškolského vzdělávání 

a k postupnému utváření nových vědeckých kolektivů 
mimo tradiční střediska výzkumu. V té souvislosti oce-
ňuji vyjednávací schopnosti prvního rektora naší almae 
matris Jiřího Divíška, který dokázal čelit všem odstředi-
vým a mocenským tlakům dříve samostatných vysoko-
školských institucí na jihu Čech a s výrazným přispěním 
kolegů a kolegyň z českobudějovických ústavů Akade-
mie věd prosadil klasickou strukturu základních součás-
tí nově zřízené univerzity. Naopak lituji, že se vzhledem 
k osobním neshodám nepodařilo v původní struktuře 
Jihočeské univerzity udržet jindřichohradeckou fakultu 
managementu. To byl ostatně jeden z důvodů, proč poz-
ději byla zřízena ve struktuře naší univerzity ekonomic-
ky zaměřená fakulta. 

Jihočeská univerzita se v dalším období svého rozvoje 
dobře vypořádala s hlubokými změnami, které vzešly 
z jejího veřejnoprávního charakteru podle vysokoškol-
ského zákona z roku 1998. Ve víru všech legislativních 
a majetkových změn se však po deseti letech trvání 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podle 
mého názoru začalo zapomínat na skutečnost, že povaha 



nabízených studijních oborů a na některých součástech 
i mezinárodně srovnatelné výsledky vědecké práce dáv-
no neodpovídaly původní struktuře vysoké školy. Spo-
lečně s nejbližšími spolupracovníky jsem považoval za 
nezbytné provést optimalizaci skladby fakult a ústavů 
tak, aby jejich vědecký i pedagogický obsah byl dob-
ře čitelný veřejnosti. Tomuto rozhodování napomohly 
výsledky výzkumných záměrů, které v roce 2005 jed-
noznačně potvrdily vědecké priority dalšího rozvoje 
univerzity. 

Přirozeným důsledkem tohoto úsilí byl v letech 2006 až 
2009 vznik nových fakult, pro které bylo třeba vytvá-
řet i odpovídající zázemí. Nebylo snadné vysvětlovat, 
že univerzita nemůže být v každém okresním městě, 
ale že moderní vysoká škola vyžaduje soustředění lid-
ských i hmotných zdrojů do jednoho místa – nejlépe do 
vysokoškolského kampusu. Jeho další rozvoj hrazený 
především z prostředků evropských strukturálních fon-
dů považuji za chloubu této vysoké školy a jejích pří-
rodovědných, zemědělských, rybářských, humanitních 
a společenskovědních oborů, které vytvářejí její charak-
teristický a dobře čitelný profi l v domácím i zahranič-
ním prostředí.

Vzhledem k demografi ckým a ekonomickým ukazatelům 
nebudou nejbližší léta ve vývoji vysokých škol v České 
republice právě procházkou růžovým sadem. Také Jiho-
česká univerzita v Českých Budějovicích si musí velmi 
rychle zcela jednoznačně stanovit priority svého dal-
šího vědeckého a pedagogického rozvoje. Není nadále 
udržitelné, aby se na univerzitě pěstovaly souběžně na 
několika součástech obory, kterou jsou téměř totožné 
a liší se pouze názvem. Univerzita potřebuje moder-
ně profi lovanou fakultu širokého souboru společensky 
žádaných a prakticky zaměřených sociálních věd, kte-
ré se ovšem neobejdou bez teoretických východisek 
moderní sociologie. 

Stejně tak považuji za velmi potřebné, aby v souvislos-
ti s vymezování sociálních oborů začaly vážné diskuse 

o budoucím pojetí společensky žádané fakulty zdravot-
nických, resp. lékařských studií. Pokud tyto diskuse 
budou váznout, ujede českobudějovickým pracovištím 
jeden z posledních vlaků, neboť podobně uvažují některé 
jiné vysoké školy, které dobře vědí, že budoucí prospe-
rita moderní společnosti závisí také na trvalé lékařské, 
zdravotnické a sociální péči o rozmanité věkové skupiny 
obyvatelstva.

Debaty o technických studiích mohou nabrat konečně 
jiný směr v souvislosti s úvahami novohradských kole-
gyň a kolegů o programech zaměřených na systémové 
inženýrství. S ohledem na profi l jiných vysokých škol se 
nedomnívám, že by se naše univerzita měla znovu vra-
cet k úvahám o klasických technických oborech. Jejich 
vybudování by bylo fi nančně a kvalifi kačně nákladné 
a návratnost investic by byla v brzké době krajně nejistá 
vzhledem k malému zájmu uchazečů o obdobné obory 
na jiných vysokých školách. 

Vysokou kvalitu naší almae matris upevní rovněž prů-
běžná inventura studijních příležitostí na jednotlivých 
součástech s ohledem na zájem o studium, jeho kvalitu 
a profesní uplatnění absolventek a absolventů v praxi. 
Jestliže chce Jihočeská univerzita v Českých Budějo-
vicích i nadále obstát v sílící vysokoškolské a vědecké 
konkurenci, musí se umět rozhodnout, jaké magisterské 
a doktorské programy hodlá přednostně akreditovat, 
popř. fi nančně podporovat, aby zajistila mezinárodně 
srovnatelnou kvalitu jejich dlouhodobého rozvoje. Tako-
vá rozhodnutí bývají zpravidla bolestná, ale vyplatí se!

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích upřímně 
přeji do dalších let výrazně motivované a nadané poslu-
chačky a posluchače k vysokoškolskému studiu a kva-
litní akademické i vědecké pracovníky, kteří se s nadše-
ním vydali na nikdy nekončící cestu za dobrodružstvím 
poznání. Všem kolegyním a kolegům z akademické obce 
naší almae matris pak přeji dobré zázemí ke každoden-
ní činnosti, radost z tvůrčí práce, pevné zdraví a životní 
štěstí!
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HEJTMAN JIHOČESKÉHO KRAJE
Mgr. Jiří Zimola

Jihočeská univerzita se již po dvě desetiletí neodmys-
litelně řadí k nejvyšším článkům vzdělávací soustavy 
s vysokým renomé, daleko překračujícím hranice Jiho-
českého kraje. 

K silným stránkám univerzity patří věda a výzkum, oblast 
celoživotního vzdělávání a také, což jako hejtman Jiho-
českého kraje velmi oceňuji, orientace školy i na regio-
nální problematiku. Univerzita je dlouhodobě oriento-
vána na rozvoj vzdělanosti, tvůrčí činnosti ve vědecké, 
sociální, kulturní a ekonomické oblasti a zájem o studi-
um každoročně převyšuje kapacitní možnosti univerzi-
ty. Vždyť jen v roce 2011 bylo podáno více než 12 tisíc 
přihlášek do prvních ročníků bakalářských a magister-

ských studijních programů, což svědčí o vysokém reno-
mé univerzity v povědomí veřejnosti.

Jako bývalého studenta Pedagogické fakulty v Čes-
kých Budějovicích a vlastně přímého účastníka vzniku 
Jihočeské univerzity mne k této instituci váže i osobní 
pouto. Vzpomínky na spolužáky a kolegy, pedagogy, 
studentský život i „čas malin nezralých“ – čas sklá-
dání životní mozaiky, poznání, hledání budoucích cest 
a tříbení hodnot. 

Rád bych všem, kteří se o to větší či menší měrou zaslouži-
li, poděkoval za dosavadních dvacet let náročné, avšak 
velmi úspěšné práce na pedagogickém i vědeckém poli 
a do let budoucích chci popřát mnoho úspěchů. 

BLAHOPŘÁNÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ
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PRIMÁTOR ČESKÝCH BUDĚJOVIC 
Mgr. Juraj Thoma

Co by se slušelo popřát Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích k jejím prvním dvacetinám? Určitě hodně 
úspěšných studentů, protože právě oni jsou důkazem, že 
vliv kvalitního pedagogického sboru působil tím správ-
ným směrem. A současně také vyučující, kteří své vědo-
mosti a schopnosti budou moci šířit v příjemné atmosfé-
ře a klidném prostředí s pevným zázemím. 

České Budějovice mají přívlastek město univerzitní a jsou 
zařazovány k místům, kde se obecně daří vzdělanosti na 
všech stupních, z čehož se upřímně raduji. Dvacet let už 
není naivní věk a o životě školy, která vychovala stovky 
absolventů, jistě o něčem velmi příznivém vypovídá. 

Nechť se naší Jihočeské univerzitě daří i v dalším dva-
cetiletí! 



1992 - 1995 / rektor doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc.
prorektoři
1992 prof. Ing. Karel Drbal, CSc.
1992 doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.
1992-1994 prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr. h. c.
1992-1995 prof. RNDr. František Sehnal, CSc.
1993-1995 Ing. Josef Graman, CSc.
1994-1995 doc. RNDr. František Mráz, CSc.

1995 - 1998 / rektor doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc.
prorektoři
1995 prof. RNDr. František Sehnal, CSc.
1995-1997 doc. RNDr. František Mráz, CSc.
1995-1998 Ing. Josef Graman, CSc.
1995-1998 prof. RNDr. Milan Straškraba, DrSc.
1997-1998 doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc.
 
1998 - 2001 / rektor prof. Ing. František Střeleček, 
CSc., dr. h. c.
prorektoři
1998-2000 prof. RNDr. Milan Straškraba, DrSc.
1998-2001 doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc.
1998-2001 prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
1998-2001 prof. Ing. Václav Řehout, CSc.
2000-2001 prof. RNDr. Pavel Kindlmann, CSc.

2001 - 2004 / rektor prof. Ing. František Střeleček, 
CSc., dr. h. c.
prorektoři
2001-2004 prof. Ing. Václav Řehout, CSc.
2001-2004 prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
2001-2004 prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
2001-2002 doc. RNDr. František Mráz, CSc.
2002-2004 doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.

2004 - 2007 / rektor prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
prorektoři
2004-2007 prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr. h. c.
2004-2007 prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.
2004-2007 prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
2004-2007 prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
2005-2007 doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

2007 - 2011 / rektor prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
prorektoři
2007-2011 prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
2007-2011 prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
2007-2011 prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.
2007-2008 prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
2009-2011 RNDr. Jan Zahradník
2007-2011 doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
 
 
2011 / rektorka prof. Ing. Magdalena Hrabánková, 
CSc., dr. h. c., prof. h. c.
prorektoři
od 2011 prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
od 2011 prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
od 2011 Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
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Ekonomická fakulta
2007 - 2011 prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., 
dr. h. c., prof. h. c.
od 2011 doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Fakulta rybářství a ochrany vod
od 2009 prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
1996 - 2005 ředitel doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
2005 - 2009 ředitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.

Filozofická fakulta
2006 - 2007 doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
(pověřen řízením)
2007 - 2011 PhDr. Pavel Král, Ph.D.
od 2011 prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Historický ústav 
2003 - 2005 ředitel doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Fakulta managementu 
1994 - 1997 doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc.

Pedagogická fakulta
1990 - 1991 doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc.
1992 - 1997 prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
1998 - 2000 doc. RNDr. František Mráz, CSc.
2001 - 2006 prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
2006 - 2010 doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
od 2010 Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Přírodovědecká (do roku 2007 Biologická) fakulta
1992 prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc. (pověřen řízením)
1992 - 1998 prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc.

1998 - 2004 prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.
2004 - 2011 prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
od 2011 prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Teologická fakulta
1992 doc. ThDr. Karel Flossmann (pověřen řízením)
1992 doc. ThDr. Karel Flossmann
1992 - 1993 Mgr. Ing. Zdeněk Demel, Th.D.
(pověřen řízením)
1993 - 1996 prof. Ing. ThDr. František Kopecký
1996 prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.
(pověřen řízením)
1996 - 1999 prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.
1999 - 2002 prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.
2002 - 2008 doc. ThDr. Jiří Kašný, Th.D.
od 2008 doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Zdravotně sociální fakulta
1991 - 1998 doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
1998 - 2004 doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.
2004 - 2011 prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.
od 2011 prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Zemědělská fakulta
1990 - 1991 prof. MVDr. Jaroslav Kursa, DrSc.
1991 - 1994 prof. Ing. Josef Zvára, CSc.
1994 - 1998 prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr.h.c.
1998 - 2004 prof. Ing. Jan Frelich, CSc.
2004 - 2006 prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., 
dr. h. c., prof. h. c.
2007 - prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
od 2008 - prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

Ústav fyzikální biologie
2002 - 2011 doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (ředitel)
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Koleje

AulaMenza JU

Ekonomická
fakulta

Akademická
knihovna

Rektorát
Filozofická fakulta

Jihočeský
vědeckotechnický park

Školní
zemědělský
podnik 

Univerzitní kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ekonomická
fakulta

Zemědělská
fakulta

Zemědělská
fakulta

Zemědělská
fakulta

Ekonomická
fakulta

Přírodovědecká
fakulta

Přírodovědecká
fakulta

Zemědělská
fakulta

Přírodovědecká
fakulta
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Fakulty a ústavy

Ekonomická fakulta
Fakulta rybářství a ochrany vod
Filozofi cká fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Teologická fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Zemědělská fakulta
Ústav fyzikální biologie

Celoškolská pracoviště

Centrum informačních technologií
Centrum strategických projektů
Jazykové centrum
Akademická knihovna
Koleje a menzy
Školní zemědělský podnik

Spolupracující ústavy Akademie věd ČR

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Filosofi cký ústav AV ČR, v. v. i.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ROCE 2011
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DOKUMENTY Z DOBY VZNIKU UNIVERZITY 

Průvod městem u příležitosti Slavností založení
Jihočeské univerzity 20. 11. 1991

Slavnostní shromáždění k založení Jihočeské univerzity 
v sále domu kultury Metropol 20. 11. 1991

Otevření Jihočeské univerzity ministrem školství
Petrem Vopěnkou na zasedání vědeckých rad
pedagogické a agronomické fakulty 27. 9. 1991

Pozvánka na společné zasedání vědeckých rad
pedagogické a agronomické fakulty u příležitosti zřízení
Jihočeské univerzity 27. 9. 1991
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„Zřizovací listina“ Jihočeské univerzity
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Jmenování Jiřího Divíška rektorem Jihočeské univerzity 
26. 2. 1992

Účastníci pontifi kální mše v katedrále sv. Mikuláše
20. 11. 1991

Biskup Antonín Liška celebrující pontifi kální mši
u příležitosti založení Jihočeské univerzity 20. 11. 1991

Oznámení výsledků volby prvního rektora Jihočeské 
univerzity ministrovi školství 8. 11. 1991
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Univerzitní insignie Znak Jihočeské univerzity

Fotografi e a dokumenty v této kapitole jsou převzaty z publikace Dějiny vyššího školství a vzdělanosti
na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, M. Novotný a kol., České Budějovice 2006.

Zdroje dalších informací o Jihočeské univerzitě (m.j.):

Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, M. Novotný a kol., 
České Budějovice 2006 / Vědecké publikace na Jihočeské univerzitě, Jihočeská univerzita, 2006 a 2007 / Bilanční 
zpráva o rozvoji JU v letech 2004 - 2011, příloha čtvrtletníku Jihočeská univerzita, 2011 / Časopisy akademické 
obce JU Jihočeská univerzita vydané v letech 2004 - 2011.
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K fotografiím zveřejněným na předchozích stránkách 

Fotografi e uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny v prostředí Jihočeské univerzity nebo při akcích a činnostech 
s univerzitou souvisejících. Fotografi e jsou z archivu oddělení vnějších vztahů a z archivů součástí univerzity. 
Většinu ofi ciálních akcí fotografovali V. Pancer a D. Veis. Fotografi e u jednotlivých kapitol mají ilustrativní 
charakter, a proto nejsou opatřeny popiskami. Cílem takto uspořádané fotoprezentace je ukázat atmosféru 
tvůrčího prostředí vysoké školy při vzdělávání, vědeckém bádání, akademických obřadech a událostech, studiu 
i sportovním a jiném vyžití. Komentář k jednotlivým fotografi ím je proto volnější.

4 – Jihočeská univerzita sídlí v Českých Budějovicích. Jedinečné kulturní památky a příroda jižních Čech jsou neod-
dělitelnou součástí pobytu a studia na univerzitě (foto Z. Reban). 

13 – Vědci z Jihočeské univerzity se podílejí na řadě mezinárodních projektů. Provozují vlastní výzkumné stanice na 
Svalbardu (Špicberkách) viz foto a na Papui-Nové Guineji. 

15 – V lednu 2010 byla otevřena moderní budova špičkových parametrů  - Akademická knihovna Jihočeské univerzity. 
Objekt byl stavěn současně s protilehlou budovou fi lozofi cké fakulty a rektorátu od dubna 2008.  Po sloučení fakult-
ních knihoven je zde k dispozici více než 400 000 svazků. Stávající prostory pro uložení knih by měly postačovat na 
minimálně 50 let. Knihovna poskytuje služby také široké veřejnosti.

18 -  Ze slavnostní promoce absolventů Ekonomické fakulty v roce 2011.

25 – Součástí studia na Jihočeské univerzitě jsou praxe a stáže - studenti nejmladší součásti JU (založené k 1. 9. 2009) 
Fakulty rybářství a ochrany vod při výlovu rybníka.

29 – Ze slavnostního zasedání Vědecké rady JU v historické obřadní síni českobudějovické radnice.

37 – Z laboratoře Přírodovědecké fakulty. Řada výzkumných úkolů je realizována ve spolupráci s vědci z ústavů Bio-
logického centra Akademie věd ČR, v. v. i. 

40 – Prof. Karel Skalický, nositel řádu T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, huma-
nity a lidských práv, v knihovně Teologické fakulty.

46 – Studenti Zdravotně sociální fakulty nacvičují záchranu tonoucího na zamrzlé přehradě Lipno.

50 – Ze slavnostní promoce absolventů Zemědělské fakulty.

53 – Součástí Ústavu fyzikální biologie je biotechnologický inkubátor poskytující vědecké zázemí a komplexní služby 
začínajícím fi rmám a nadějným projektům.

57 – V univerzitním kampusu sídlí rektorát a čtyři z osmi fakult Jihočeské univerzity (Ekonomická, Filozofi cká, Příro-
dovědecká a Zemědělská; Zdravotně sociální je na sídlišti Vltava a rovněž ve městě, stejně jako Teologická a Pedago-
gická fakulta; Fakulta rybářství a ochrany vod sídlí ve Vodňanech a částečně v Českých Budějovicích). Od roku 2010 
slouží akademické obci i veřejnosti Akademická knihovna, která nabízí na 500 studijních míst. V kampusu jsou čtyři 
budovy kolejí, spolu s dvěma dalšími umístěnými mimo kampus poskytují na 2 300 lůžek. V areálu je také menza, 
která byla v roce 2005 kompletně rekonstruována a vyhovuje nejpřísnějším předpisům. Na snímcích: sídelní budova 
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Jihočeské univerzity, v níž je umístěn rektorát a Filozofi cká fakulta. V roce 2009 byla na Přírodovědecké fakultě zahá-
jena certifi kovaná výuka počítačových sítí v rámci Local Cisco Networking Academy. Pohled do nejmodernější síťové 
laboratoře pro výuku odborníků v oblasti počítačových sítí v jižních Čechách. Studovna Akademické knihovny JU.

58 – Univerzita pravidelně pořádá koncerty a společenská setkání, na kterých vystupují špičkoví interpreti, např. Fil-
harmonie Brno pod vedením dirigenta Leoše Svárovského, houslový virtuoz Václav Hudeček nebo operní pěvkyně 
Jana Šrejma Kačírková (na snímcích). 

59 – 60 -  Promoce, imatrikulace, udílení čestných doktorátů a další akademické ceremonie a slavnosti jsou nedílnou 
součástí univerzitního dění.

61 – Vědci i studenti Jihočeské univerzity realizují řadu vědeckých projektů v různých oblastech světa, např. výzkum 
v oblastech Arktidy a Antarktidy, archeobotanický výzkum v Egyptě nebo studium ekologie společenstev rostlin 
a hmyzu na ostrově Papua-Nová Guinea.

62 – Z volnočasových a sportovních aktivit studentů JU.

63 – V Akademické knihovně. Na univerzitě funguje řada programů a dobrovolnických aktivit překračujících obvyklý 
rámec výuky a vzdělávání – např. Univerzita třetího věku poskytující všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na 
vysokoškolské úrovni lidem vyššího věku, humanitární a rozvojové programy realizované Zdravotně sociální fakultou 
v afrických zemích a další. Letní odpoledne v kampusu před Akademickou knihovnou. 

64 - Objekt rektorátu a FF JU směrem do kampusu a pohled na objekty zemědělské fakulty. Budovy JU v univerzitním 
kampusu se nacházejí v těsném sousedství s pavilony Biologického centra AV ČR, v. v. i.

65 – Budova Zdravotně sociální fakulty je na českobudějovickém sídlišti Vltava, pohled do studijní části Akademické 
knihovny a historická budova Pedagogické fakulty v centru města. Jihočeský vědeckotechnický park na okraji kam-
pusu a pohled do kavárny v knihovně. 

74 – Hejtman JK Mgr. J. Zimola při zahájení mezinárodní konference Jihočeská univerzita ve světě bez hranic připra-
vené k 20 výročí Listopadu v roce 2009.

75 – Primátor Českých Budějovic Mgr. J. Thoma zahajoval novou výstavbu v kampusu v roce 2008 a účastnil se i její-
ho otevření; na snímku při slavnostním zahájení provozu Akademické knihovny v lednu 2010 (objekt rektorátu a FF 
JU byl dokončen na podzim 2009).
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MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ ÈTVRTLETNÍKU AKADEMICKÉ OBCE JU V ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH K DVACÁTÉMU 
VÝROČÍ VZNIKU JIHOČESKÉ UNIVERZITY
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