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Vize 

 

Jihočeská univerzita chce být v roce 2020:

 univerzitou prospěšnou městu i regionu 
 vyhledávanou přátelskou univerzitou, která patří mezi nejlepší v České republice 

 konkurenceschopnou univerzitou v evropském i světovém měřítku  

 

Hodnoty 

 

Profesionální Jihočeská univerzita sází na vysoce kvalifikovaný  
   a kompetentní personál ve všech oblastech své činnosti. 
 
Internacionální Jihočeská univerzita staví na mezinárodní spolupráci  
   ve světovém měřítku zejména pak s důrazem na Evropský  
   region Dunaj-Vltava. 
 
Otevřená  Jihočeská univerzita je vstřícná k přijímání a sdílení nových  
   myšlenek a přístupů, stejně jako k navazování nových  
   partnerství. 
 
Ambiciózní  Jihočeská univerzita je vnímavou institucí a klade si vysoké cíle  
   ve všech oblastech své činnosti. 
 
Integrující  Jihočeská univerzita propojuje vnitřní i vnější partnery  
   a je svobodným prostředím pro vyjadřování a naplňování  
   jejich idejí. 
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  Úvodní slovo rektora 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jako každoročně byl Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR vyhlášen Institucionální program pro 
veřejné vysoké školy. Institucionální program naplňují 
instituce zejména prostřednictvím svého 
Institucionálního plánu. V institucionálním plánu 
vysoká škola deklaruje záměr dosáhnout konkrétních 
cílů, které si na období 2016-2018 stanoví. Jak je 
patrné, byla výrazně změněna koncepce podpory 
Institucionálních programů ze strany Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nově se jedná o 
tříleté období pro splnění stanovených cílů. Těchto cílů 
vysoká škola dosahuje na základě svého Dlouhodobého 
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 
inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Při svém 
záměru přihlíží k doporučením Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR obsaženým v Dlouhodobém 
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 
vysokých škol na období 2016 – 2020, v Aktualizaci 
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 
činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 a v 
Rámci rozvoje vysokého školství do roku 2020. 



Institucionální plán JU 2016-2018 

 

 

Institucionální plán naší univerzity je dále v souladu 
především s dokumenty Evropa 2020, Národní a 
regionální RIS3 strategie a zároveň zohledňuje 
požadavky a konsekvence plynoucí z dostupného 
znění novely vysokoškolského zákona a 
programového dokumentu Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

V rámci Institucionálního plánu naší univerzity na 
období 2016 – 2018 byly stanoveny na základě 
Dlouhodobého záměru JU 2016-2020 a Vyhlášení 
institucionálního programu pro veřejné vysoké školy 
pro roky 2016 – 2018 následující prioritní oblasti 
rozvoje:  

1. Podpora naplnění cílů DZ JU 2016 – 2020 

2. Podpora pedagogické a tvůrčí práce 

Na základě těchto prioritních oblastí předložily 
součásti univerzity své projektové záměry, a to dle 
stanovených pravidel pro předkládání. Všechny tyto 
záměry jsou koncepční, ucelené, s dlouhodobým 
efektem, napomáhají stabilizaci procesů naší 
univerzity a zvyšují kvalitu a transparentnost 
univerzitních činností. Projekty vybrané 

pro financování byly začleněny do Institucionálního 
plánu na období 2016 – 2018. Takto koncipovaný 
Institucionální plán představuje základní rámec 
pro splnění cílů obsažených v Dlouhodobém záměru 
JU 2016 – 2020 a jeho Aktualizací pro roky 2016 – 
2018. 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. 
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1 Oblasti podpory 
 Vize JU 

Jihočeská univerzita chce být v roce 2020: 

• univerzitou prospěšnou městu i regionu 
• vyhledávanou přátelskou univerzitou, která patří mezi nejlepší v České republice 
• konkurenceschopnou univerzitou v evropském i světovém měřítku  

 Naplnění vize prostřednictvím IP 
Posláním Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je rozvíjet vzdělanost, podporovat nezávislé poznání a tvůrčí 
činnost ve výzkumu a vývoji a aktivně plnit svoji společenskou odpovědnost v oblastech ekonomické, sociální, 
kulturní a environmentální udržitelnosti. Na těchto základech jsou postaveny naše vize a hodnoty.  

Vize, poslání a činnosti univerzity jsou ovlivňovány nejen vnitřními, ale i vnějšími vlivy. DZ 2016 – 2020 a návazně 
i IP 2016 – 2018 tak nezohledňuje pouze naše přání a očekávání, ale taktéž prostředí, jehož je univerzita nedílnou 
součástí. V rámci IP 2016 – 2018 jsou definovány dvě prioritní oblasti, které navazují jednak na povinné aktivity 
Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 – 2018, ale především na strategická 
témata a jejich cíle v DZ 2016 – 2020, kde jsou definovány finanční prostředky institucionálního plánu jako zdroje 
pro jejich naplnění.  

 Prioritní oblasti 

Prioritní oblast Orientační alokace (v tis. Kč) % IP 
celkem

2016 2017 2018 Celkem

1 
Podpora naplnění cílů DZ JU 
2016 – 2020  

27 673 27 363 28 361 83 397 90%

Z toho NIV 20 868 21 555 21 911 64 334  

Z toho INV 6 805 5 808 6 450 19 063  

Podporované aktivity Jsou definovány jako nástroje pro dosažení cílů strategických témat DZ JU 
2016 – 2020.  

2 
Podpora pedagogické a tvůrčí 
práce 

3 215 3 525 2 527 9 267 10%

Z toho NIV 2 944 3 170 2 527 8 641  

Z toho INV 271 355 0 626  

Podporované aktivity a. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace 
a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů; 

b. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. 

Celkem 30 888 30 888 30 888 92 664 100%
Z toho NIV 23 812 24 725 24 438 72 975  

Z toho INV 7 076 6 163 6 450 19 689  

Pozn.: Orientační limit pro IP 2016 – 2018 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl MŠMT ČR stanoven na 92 664 tis. Kč na 
celé tříleté období, s alokací na rok 2016/2017/2018 vždy ve výši 1/3, tedy 30 888 tis. Kč. MŠMT ČR si vyhrazuje právo dodatečně 
změnit výši přidělených finančních prostředků.  
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2 Cíle IP  
 Prohlášení 

JU dosahuje nastavených cílů IP 2016 – 2018 na základě svého DZ 2016 – 2020, ze kterého IP 2016 – 2018 primárně 
vychází a každý z projektů IP 2016 – 2018 nese jednoznačnou vazbu na strategická témata a cíle DZ 2016 – 2020 vč. 
vazby na konkrétní nástroje pro jejich dosažení.  

Tímto principem je jednoznačně zajištěno naplňování aktivit, které vedou ke zvyšování kvality nebo změně povahy 
vykonávaných činností JU.    

Primárním cílem IP 2016 – 2018 je tedy uskutečňovat projekty, které byly předloženy a následně vybrány na základě 
celouniverzitní soutěže podle předem daných pravidel a v jednotné struktuře. Tato struktura mimo jiné obsahuje 
základní informace o projektu, jeho popis, cíle vč. popisu kvalitativního posunu, vazbu na DZ 2016 – 2020, 
harmonogram vč. popisu hlavních kroků a aktivit v čase, soupis indikátorů vč. odůvodnění cílových hodnot, 
kvalitativního posunu a zdroje pro jejich ověření a rozpočet vč. jeho rozložení v čase a odůvodnění jeho položek. 
Výkonnostní ukazatele, resp. indikátory, které jsou zmíněny a argumentovány výše, jsou tedy komplexně popsány a 
odůvodněny v rámci každého projektu. Součástí souhrnného IP 2016 – 2018 je pouze jejich přehledový soupis. 

 Popis konkrétních cílů a hlavních kroků a aktivit plánovaných k dosažení IP  

č. PO 
Název  
projektu / cíle IP 

Řešitel Cíle projektů / kroky a aktivity IP 
Primární 
vazby na 
DZ 

01 PO1 
Podpora zajištění předprojektové, 
projektové a personální přípravy 
průřezových investičních projektů JU 

Ing. Hana 
Kropáčková 

1. Vypracování projektových dokumentací – 9 projektů 
2. Personální zajištění projektové přípravy 5. 10  

02 PO1 Podpora strategických projektů Ing. Václav Lukeš 

1. Příprava nových strategických projektů pro realizaci v novém programovacím 
období EU 2014-2020 

2. Realizace odborných a asistenčních služeb v rámci projektů pro realizaci v novém 
programovacím období EU 2014-2020 

3. Realizace odborných a asistenčních služeb v rámci správy a řízení IP 2016-2018 a 
DZ 2016-2020 vč. aktualizací 

4. Udržitelnost ukončených strategických projektů v programovacím období EU 
2007-2013 

5. 4 

03 PO1 Řízení kvality založené na datech 
Bc. Tomáš 
Klimpera 

1. Vytvoření nezávislé rady pro nastavení, sledování a vyhodnocování kvality 
(pracovně Rady pro vnitřní hodnocení) 

2. Další rozvoj transparentního systému vnitřního zajišťování kvality 
3. Rozvoj systémů a mechanismů pro zapojení relevantních aktérů do hodnocení a 

zlepšování činností JU 

5. 2  

04 PO1 Celouniverzitní klub absolventů JU 
prof. PaedDr. 
Michal Bauer, 
Ph.D. 

1. Tvorba a průběžná aktualizace databáze absolventů dle provozních podmínek, 
inovativní web 

2. Publikace a propagační předměty 
3. Celouniverzitní setkání absolventů 

4. 2  

05 PO1 
Analýza, optimalizace a rozvoj 
komunikačních a marketingových 
aktivit Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích 

Mgr. Jiří Váňa 

1. Analýza komunikačních a marketingových aktivit JU a výzkum názorů, postojů a 
povědomí vybraných cílových skupin o JU 

2. Vytvoření komunikačních manuálů pro specifické cílové skupiny 
3. Pilotní kampaň pro vybranou cílovou skupinu 
4. Aktualizace manuálů na základě výsledků kampaně a poznatků získaných při 

jejich implementaci 
5. Vytvoření nové koncepce prezentace JU na veletrzích a prezentačních akcích 
6. Pokračující implementace a rozvoj jednotného vizuálního stylu JU 
7. Školení, konzultantské služby 

4. 1  

06 PO1 Rozvoj celoživotního vzdělávání na 
JU 

prof. PaedDr. 
Michal Bauer, 
Ph.D. 

1. Rozšíření a inovace kurzů CŽV 
2. Dětská univerzita 
3. Rozvoj U3V 
4. Další vzdělávání zaměstnanců 
5. Podpora infrastruktury/organizace aktivit CŽV na JU 

1. 6  

07 PO1 Rozvoj internacionalizace JU 2016 - 
2018 

doc. Dr. Ing. 
Dagmar Škodová 
Parmová 

1. Podpora studentů studujících v double-degree programu Biochemistry 
uskutečňovaných spolu s Johannes Kepler Universität v Linci během studia v 
zahraničí 

2. Podpora výjezdů studentů studia na zahraniční stáže na renomovaných 
pracovištích 

3. Podpora výjezdů akademických pracovníků do zahraničí za účelem navazování a 
rozvoje mezinárodních vztahů JU 

4. Posílení účasti pracovníků a studentů JU v mezinárodních letních školách a 
kurzech, podpora zapojení zahraničních odborníků do výuky na JU 

3. 2  

08 PO1 Stravovací systém s kalkulovanými 
cenami 

Ing. František 
Vrtiška 

1. Nový stravovací systém 5. 11  

09 PO1 Rozvoj IT infrastruktury a IS JU 
RNDr. Josef 
Milota 

1. Obnova a rozvoj serverové a výpočetní infrastruktury 
2. Obnova a rozvoj infrastruktury datových úložišť 
3. Obnova a rozvoj infrastruktury počítačové sítě 
4. Obnova a rozvoj infrastruktury bezdrátové sítě 
5. Rozvoj informační a fyzické bezpečnosti 
6. Obnova a rozvoj klientského vybavení provozních agend 
7. Obnova a rozvoj IT a AV vybavení učeben, počítačových učeben a laboratoří 
8. Rozvoj informačních systémů 
9. Finalizace implementace SW pro PaM 

5. 11  

10 PO1 Podpora spolupráce JU s aplikační 
sférou 

RNDr. Růžena 
Štemberková 

1. Identifikované výsledky VaV s potenciálem uplatnění 
2. Komplexní podpora v procesu komercializace 
3. Vzdělávání a poradenství v oblasti transferu technologií 
4. Navázání a prohloubení kontaktů s praxí i pracovišti transferu technologií za 

účelem vzájemné spolupráce 

2. 5  

11 PO1 Episteme - nakladatelství Jihočeské 
univerzity 

PhDr. Ladislav 
Nagy, Ph.D.  

1. Vytvořit publikační platformu pro pracovníky JU   
2. Zvýšit povědomí o aktivitách na JU, zejména v oblasti výzkumu a vývoje 4. 5  

12 PO2 Inovace studijních programů na 
Ekonomické fakultě JU 

RNDr. Renata 
Klufová, Ph.D. 

1. Rozvoj oboru Ekonomická informatika 
2. Modifikace formy a obsahu učebních pomůcek pro výuku Mikroekonomie 1 a 

Ekonomiky podniku  
3. Soulad studijních předmětů oboru ÚFŘP s požadavky ACCA 
4. Příprava, realizace a popularizace nového předmětu „Pluralismus v ekonomii“ 
5. Inovace a tvorba opor pro vybrané předměty garantované Katedrou  

 

řízení 
6. Zajištění SW pro podporu výuky napříč obory EF JU 

1. 2  
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č. PO 
Název  
projektu / cíle IP 

Řešitel Cíle projektů / kroky a aktivity IP 
Primární 
vazby na 
DZ 

13 PO1 Vybudování laboratoře informačních 
systémů a procesního modelování 

doc. RNDr. Václav 
Nýdl, CSc. 

1. Vybudování fakultní laboratoře informačních systémů a procesního modelování 
informatika 1. 2  

14 PO2 Implementace komputačních 
nástrojů do výuky na FF JU 

doc. PhDr. Ondřej 
Pešek, Ph.D.  

1. Vytvoření a inovace předmětů společného základu pro jednotlivé studijní 
programy na FF JU. 

2. Inovace vybraných předmětů jednotlivých studijních oborů FF JU.  
3. Vytvoření a inovace výukových materiálů v platformě Moodle. 

1. 3  

15 PO1 Internacionalizace Filozofické 
fakulty JU 

PhDr. Pavel Král, 
Ph.D.  

1. Podpora studentských mobilit v rámci bilaterálních/univerzitních/fakultních 
smluv 

2. Podpora výjezdů akademických pracovníků fakulty 
3. Podpora příjezdů zahraničních akademických pracovníků 

3. 1  

16 PO1 
Podpora oborově-didaktické složky 
učitelských studijních programů na 
FF JU 

doc. PhDr. Ondřej 
Pešek, Ph.D.  

1. Podpoření personálního zajištění oborově didaktické-složky oboru Učitelství 
anglického jazyka a literatury pro střední školy. 

2. Podpoření personálního zajištění oborově-didaktické složky ostatních učitelských 
oborů na FF JU (romanistika, bohemistika, historie). 

3. Propagace učitelských oborů na FF JU. 

1. 3  

17 PO2 
Rozvoj studia a vzdělávání na FROV 
JU v oblasti intenzivní akvakultury 
2016 - 2018 

Ing. Jan Mráz, 
Ph.D. 

1. Inovace předmětů stávajících studijních programů/oborů 1. 3  

18 PO1 
Systémová podpora rozvoje 
spolupráce FROV JU/JU s MŠ, ZŠ, SŠ, 
VOŠ - odborná činnost v oblasti 
akvakultury 

PaedDr. Jiří 
Koleček 

1. Vznik atraktivního a moderního prostředí pro výuku environmentálních témat  
2. Rozvoj spolupráce se MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ vč. odborné činnosti 4. 1  

19 PO1 
Systémová podpora spolupráce s 
praxí a posílení efektivity výuky na 
FROV JU 

Ing. Václav 
Nebeský 

1. Podpora spolupráce se stávajícími a potenciálními obchodními partnery 
2. Podpora prezentace JU/FROV JU, výsledků výzkumu, nabídka studia, prezentace 

JU na významných tuzemských a zahraničních akcích (veletrhy a výstavy, 
konference) 

3. Podpora spolupráce se SŠ a VOŠ 
4. Návrh a zajištění výroby propagačních předmětů 
5. Podpora zveřejňování významných výsledků výzkumu v oblasti působnosti FROV 

JU (ideálně s participací jiných fakult JU) 

2. 2  

20 PO1 Rozvoj materiálně technické 
základny FROV JU 2016 - 2018 

Ing. Vladimír 
Nedopil 

1. Rekonstrukce sádek 
2. Pořízení UPS na Ústav akvakultury a ochrany vod v Českých Budějovicích 
3. Realizace bytové jednotky pro střednědobě hostující odborné pracovníky na 

MEVPIS JU 

5. 10 

21 PO2 Inovace metodických postupů 
badatelsky orientovaného vyučování 

prof. RNDr. Pavel 
Tlustý, CSc. 

1. Inovace a rozvoj praktického vzdělávání studentů učitelských oborů skrze 
implementaci badatelsky orientovaného vyučování do přímé praktické výuky 
včetně rozšíření přístrojového a materiálního zázemí použitelného pro nácvik 
praktických dovedností 

2. Zlepšení kompetencí studentů PF JU zaměřením se, nejenom na jejich znalostní, 
ale i dovedností základnu. Zpestření výuky vedoucí ke zvýšení motivační úrovně 
studentů a celkový nárůst efektivity a kvality výuky.  

3. Vytvoření metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování s ukázkami 
a příklady snadné realizace ve výuce. 

4. Profilace a inovace stávajících studijních programů na úrovni předmětů – 
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, Učitelství základů společenských 
věd a občanské výchovy pro SŠ a druhý stupeň ZŠ 

5. Vytvoření dvou nových kurzů – Mediální projekt a Občanská žurnalistika 

1. 4  

22 PO1 Inovace ateliéru Katedry výtvarné 
výchovy 

Mgr. Josef Lorenc 

1. Vytvoření podmínek pro moderní metody výuky – zakoupení nového vybavení –  
2. Keramická pec  TE 50QS 
3. Keramická pec KE 200S a ostatního podpůrného materiálu pro jejich fungování a 

využití. Dílčím cílem je pak zvýšení míry spokojenosti studentů se studijním 
prostředím a zvýšení podvědomí veřejnosti o činnosti a aktivitách univerzity a 
pozitivní vnímaní její společenské úlohy. 

4. Inovace stávajícího vybavení 

1. 2  

23 PO1 Inovace podpůrných služeb pro 
studenty 

Mgr. Michal 
Vančura, Ph.D. 

1. Modernizace HW, SW a audiovizuální vybavení studijního, zahraničního, CŽV 
oddělení a zasedací místnosti. 1. 5  

24 PO1 
Inovace materiálního vybavení a 
pomůcek zvyšující bezpečnost výuky 
tělesné výchovy v rámci JU 

doc. PaedDr. Jan 
Štumbauer, CSc.  

1. Rozvoj služeb orientovaných na studenta 
2. Podpora zahraničních mobilit studentů 
3. Šíření dobrého jména univerzity 

1. 5 

25 PO1 
Inovace v odborné přípravě: Využití 
moderních přístupů v pedagogickém 
vzdělávání 

doc. PaedDr. 
Radka Závodská, 
Ph.D. 

1. Zpřístupnění databáze studentům a pedagogům 1. 3  

26 PO1 
Vytvoření specifických kurzů CŽV v 
oblasti studia pedagogickcýh věd 
pro studenty a absolventy JU 

Mgr. Miroslav 
Procházka, Ph.D. 

1. Vytvoření systému odborných praxí v oblasti vzdělávání dospělých, vytvoření 
vazby na praxi firemního vzdělávání, zavedení nového systému evaluace a 
autoevaluace absolvované praxe. 

2. Vytvoření kurzu Lektor dalšího vzdělávání 

1. 5  

27 PO2 Obnova kulturní krajiny 
doc. Mg.A., Ing. 
David Boukal, 
Ph.D. 

1. Propagace nového oboru ve sdělovacích prostředcích s cílem zajistit dostatečný 
počet přihlášených / přijatých studentů v prvních třech letech existence 

2. Realizace ateliérových prostor nového studijního oboru Obnova kulturní krajiny 
3. Realizace nových kurzů, které budou zaměřeny na propojení přírodovědného 

(biologie ekosystémů), humanitního (dějiny umění a architektury, historie, 
estetika) a technického (krajinářské inženýrství) vzdělání vzhledem k myšlenkové 
i nově definované profesní platformě ochrany krajiny a péče o kulturně-historické 
dědictví krajiny 

4. Inovace stávajících přednášek s ohledem na specializaci, interdisciplinaritu a 
praxi 

5. Posílení a rozvoj knihovních fondů  
6. Příprava a následná realizace interdisciplinárních projektů VaV zaměřených na 

ochranu, obnovu a péči o přírodní a kulturní dědictví krajiny 
7. Rozvoj spolupráce s externími ústavy a společnostmi, kde budou studenti 

realizovat odborné praxe 
8. Rada pro obnovu kulturní krajiny 

1. 2  

28 PO2 Podpora odborné výuky a zapojení 
studentů do tvůrčí činnosti 

doc. RNDr. Jan 
Kaštovský, Ph.D. 

1. Inovace předmětů Ústav chemie a biochemie: Anorganická chemie (I a II) a 
Biokrystalizační metody 

2. Inovace kurzů Hydrobiologická exkurze a Biologie vodních organismů:  Vytvoření 
a údržba sbírky vodních organismů 

3. Inovace kurzu Krajina euroregionů 
4. Rozšíření výuky o mezioborové předměty se zaměřením na 2D a 3D +  zavedení 

nového mezioborového kurzu informačních a digitálních technologií zastřešený 
AÚI. 

5. Vytvoření multimediálních studijních materiálu  
6. Vytvoření nového výukového zázemí pro katedru genetiky 

1. 3  

29 PO1 

Vytvoření počítačové učebny z 
010300011 v Budově B, obnova AV 
techniky v 6 posluchárnách budovy 
B PřF, síťová konektivita v budově 
Na Zlaté stoce 1 (Botanická vila) 

doc. RNDr. Iva 
Dostálková, Ph.D.  

1. Vytvoření počítačové učebny z místnosti 0110300011 
2. Modernizace AV techniky v budově „B“ PřF 1. 2  

30 PO1 Rozvoj spolupráce se SŠ a 
propagace PřF JU 

prof. RNDr. Václav 
Hypša, CSc. 

1. Implementace JVS, marketing a komunikace 4. 1  

31 PO1 Podpora publicity popularizace vědy 
a mediální otevřenosti PřF JU 

prof. RNDr. Václav 
Hypša, CSc. 

1. Příprava populárně vědeckého textu pro knižní publikaci 
2. Tisk a zajištění distribuce knižní publikace (viz. Cíl 1) 4. 5  
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č. PO 
Název  
projektu / cíle IP 

Řešitel Cíle projektů / kroky a aktivity IP 
Primární 
vazby na 
DZ 

32 PO1 Strategický rozvoj Teologické fakulty 
do roku 2018 

Doc. Tomáš 
Machula, Ph.D. 
Th.D.  

1. Realizace „Strategie TF 2016-2020“ v letech 2016-2018 5. 2  

33 PO2 Biologie a ochrana zájmových 
organismů 

doc. RNDr. Ing. 
Josef Rajchard, 
Ph.D. 

1. Inovace stávajících předmětů a zavedení nového předmětu 
2. Modernizace vybavení speciálních prostor pro praktickou výuku 
3. Rozšířená propagace studijního oboru ve sdělovacích prostředcích s cílem zajistit 

dostatečný počet přihlášených / přijatých studentů v dalších letech po 
reakreditaci bakalářského i magisterského stupně studia. 

4. Doplnění knihovních fondů  
5. Posílení efektivity formou vytvoření pozic studentských asistentů 

1. 3  

34 PO1 Rozvoj marketingových aktivit ZF JU 
v Č. Budějovicích 

doc. Ing. Petr 
Konvalina, Ph.D. 

1. Prezentace výstupů VaV v médiích 
2. Interaktivní webová platforma a informační materiály 
3. Propagační předměty v rámci motta „pracujeme s přírodou“ 

4. 4  

35 PO1 Rozvoj systému kvality řízení ZF 
prof. Ing. Miloslav 
Šoch, CSc., dr.h.c. 

1. Systém monitoringu a zavedení systému řízení rizik. 
2. Zavedení postupů v duchu systému CSR. 
3. Zavedení relevantního benchmarkingu dle evropských standardů kvality 

terciárního vzdělávání 

5. 1 

36 PO1 Kariérní poradenství v návaznosti na 
praxe na ZF 

doc. Ing. Pavel 
Ondr, CSc. 

1. Ověření potřeb a očekávání 
2. Reálná výběrová řízení 
3. Příprava a průběh praxí 
4. Zpětná vazba 

1. 3  

37 PO2 
Inovace studijních programů ZSF JU 
na úrovni předmětů v oblasti 
problematiky nebezpečných nákaz 

Mgr. Ivana 
Chloubová 

1. Inovace výuky u studijních programů na úrovni předmětů souvisejících se 
specifikací vysoce nebezpečných nákaz 

2. Inovace výuky u studijních programů na úrovni předmětů souvisejících s 
diagnostikou infekčních onemocnění způsobených nebezpečnými nákazami 

3. Inovace výuky u studijních programů na úrovni předmětů souvisejících s řešením 
mimořádných situací spojených s nebezpečnými nákazami 

1. 3  

38 PO1 Hygienická laboratoř pro 
zdravotnické obory ZSF JU 

Ing. Jan Bednář 
1. Vybavení laboratoře laboratorním nábytkem, laboratorním zařízením a přístroji 

potřebnými k provozu hygienické laboratoře, příprava laboratoře k reálnému 
provozu 

1. 2  

39 PO1 Otevřenost ZSF JU na prahu 
druhého čtvrtstoletí existence 

JUDr. Ing. Daniel 
Prouza, Ph.D. 

1. Rozšíření a inovace stávající webové platformy ZSF JU 
2. Zvýšení počtu příspěvků o fakultě v regionálních médiích 
3. Vytvoření (a následná realizace aktivit) strategického dokumentu Otevřenost 

ZSF JU na prahu druhého čtvrtstoletí existence určeného k systematizaci šíření 
dobrého jména ZSF JU spojeného s využitím vizuální identity fakulty 

4. 3  
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 Harmonogram a orientační rozpočtová alokace cílů IP 
Alokace uvedené v jednotlivých letech indikují dobu realizace singulárních projektů.  

č. 
 Harmonogram vč. orientační alokace (v tis. Kč) 

Název projektu / cíle IP 2016 2017 2018 Celkem

01 Podpora zajištění předprojektové, projektové a personální přípravy průřezových investičních 
projektů JU 800 800 968 2 568

02 Podpora strategických projektů 4 055 3 195 2 104 9 354

03 Řízení kvality založené na datech 1 052 1 477 1 792 4 321

04 Celouniverzitní klub absolventů JU 80 199 124 403

05 Analýza, optimalizace a rozvoj komunikačních a marketingových aktivit Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích 887 422 3 417 4 726

06 Rozvoj celoživotního vzdělávání na JU 2 143 2 282 3 167 7 592

07 Rozvoj internacionalizace JU 2016 - 2018 4 436 4 436 4 436 13 308

08 Stravovací systém s kalkulovanými cenami 887 0 0 887

09 Rozvoj IT infrastruktury a IS JU 4 350 4 920 5 121 14 391

10 Podpora spolupráce JU s aplikační sférou 976 887 843 2 706

11 Episteme - nakladatelství Jihočeské univerzity 487 487 484 1 458

12 Inovace studijních programů na Ekonomické fakultě JU 502 551 394 1 447

13 Vybudování laboratoře informačních systémů a procesního modelování 438 481 344 1 263

14 Implementace komputačních nástrojů do výuky na FF JU 343 375 269 987

15 Internacionalizace Filozofické fakulty JU 455 455 440 1 350

16 Podpora oborově-didaktické složky učitelských studijních programů na FF JU 445 533 266 1 244

17 Rozvoj studia a vzdělávání na FROV JU v oblasti intenzivní akvakultury 2016 - 2018 353 387 277 1 017

18 Systémová podpora rozvoje spolupráce FROV JU/JU s MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ - odborná činnost v oblasti 
akvakultury 0 200 200 400

19 Systémová podpora spolupráce s praxí a posílení efektivity výuky na FROV JU 150 250 250 650

20 Rozvoj materiálně technické základny FROV JU 2016 - 2018 959 767 420 2 146

21 Inovace metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování 98 109 78 285

22 Inovace ateliéru Katedry výtvarné výchovy 45 60 184 289

23 Inovace podpůrných služeb pro studenty 262 107 50 419

24 Inovace materiálního vybavení a pomůcek zvyšující bezpečnost výuky tělesné výchovy v rámci JU 50 167 197 414

25 Inovace v odborné přípravě: Využití moderních přístupů v pedagogickém vzdělávání 112 139 0 251

26 Vytvoření specifických kurzů CŽV v oblasti studia pedagogickcýh věd pro studenty a absolventy JU 80 130 0 210

27 Obnova kulturní krajiny 295 323 232 850

28 Podpora odborné výuky a zapojení studentů do tvůrčí činnosti 729 802 573 2 104

29 Vytvoření počítačové učebny z 010300011 v Budově B, obnova AV techniky v 6 posluchárnách 
budovy B PřF, síťová konektivita v budově Na Zlaté stoce 1 (Botanická vila) 956 1 131 913 3 000

30 Rozvoj spolupráce se SŠ a propagace PřF JU 130 200 130 460

31 Podpora publicity popularizace vědy a mediální otevřenosti PřF JU 242 127 0 369

32 Strategický rozvoj Teologické fakulty do roku 2018 1 597 1 755 1 256 4 608

33 Biologie a ochrana zájmových organismů 622 679 489 1 790

34 Rozvoj marketingových aktivit ZF JU v Č. Budějovicích 150 170 185 505

35 Rozvoj systému kvality řízení ZF 125 100 51 276

36 Kariérní poradenství v návaznosti na praxe na ZF 87 128 48 263

37 Inovace studijních programů ZSF JU na úrovni předmětů v oblasti problematiky nebezpečných 
nákaz 273 299 215 787

38 Hygienická laboratoř pro zdravotnické obory ZSF JU 400 200 270 870

39 Otevřenost ZSF JU na prahu druhého čtvrtstoletí existence 837 1 158 701 2 696

Celkem 30 888 30 888 30 888 92 664
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 Popis relevantních ukazatelů výkonu stanovených cílů IP 
Ukazatelé výkonu (Indikátory) jsou rozděleny podle prioritních oblastí podpory. Každý projekt obsahuje vždy 
minimálně jeden a maximálně pět z níže uvedených relevantních indikátorů. Tyto jsou uvedeny jako závazné 
indikátory pro jednotlivé projekty, které jsou rozděleny podle prioritních oblastí.  

Každý vybraný projekt k realizaci v rámci IP 2016 – 2018 obsahuje mimo jiné podrobné informace k ukazatelům 
výkonu stanovených cílů vč. odůvodnění cílových hodnot, kvalitativního posunu a zdroje pro jejich ověření. V rámci 
souhrnných informací IP 2016 – 2018 jsou níže uvedeny pro přehlednost pouze celkové součty jednotlivých 
stanovených ukazatelů výkonu. 

P
ri

o
ri

tn
í 

o
b

la
st

  Definice indikátoru / ukazatele výkonu  Stav / 
jedno-
tka 

Výcho-
zí stav 

Cílový stav Zdroj ověření 
 

Vazba na 
projekt č.

Kód Název indikátoru 2016 2017 2018 

1 
 

1 Vzdělávání  

1.1.I Počet podpořených účastníků kurzů CŽV Počet v 
letech 

401 680 1062 1200 Evidence kurzů, předložené 
žádosti o akreditace, presenční 
listiny/www stránky PF JU 

06, 26 

1.1.III Spuštění a periodicky se opakující projekt Dětské 
univerzity 

Počet 
kumula-
tivně 

0 1 1 1 Fotodokumentace, evidence 
kurzů, prezenční listiny, web CŽV 

06  

1.1.VI Celouniverzitní mechanismy pro získávání zpětné vazby 
od hlavních cílových skupin 

Počet 
kumula-
tivně 

0 1 1 1 Web ZF JU 36  

1.1.VII Počet inovovaných studijních programů/oborů Počet 
kumula-
tivně 

0 6 8 11 Počet inovovaných studijních 
programů/oborů (STAG) 

13, 17  

1.1.IX Počet nových studijních materiálů multimediálního 
charakteru  

Počet v 
letech 

0 30 30 30 Děkanát TF JU, EF JU, PF JU, Web 
JU, Moodle 

06 

1.1.XIII Nové/inovované vybavení pro studijní programy/obory Počet 
kumula-
tivně 

5 37 126 186 Faktury na nákup zařízení či 
služeb, instalovaná zařízení nebo 
technologie/Nové-inovované 
vybavení pro studijní 
programy/Majetková 
evidence/Evidence 
skladu/majetku a materiálního 
vybavení KTVS PF JU/Nová 
počítačová učebna, Nově 
instalované zařízení/IFIS 

09, 13, 
22, 24, 
29, 38  

1.1.XVIII Počet nových služeb pro studenty se specifickými 
potřebami 

Počet 
kumula-
tivně 

0 1 1 1 Knihovna 25  

1.1.XIX Počet inovovaných poradenských a podpůrných služeb 
pro studenty  

Počet 
kumula-
tivně 

0 2 3 4 Majetková evidence/Web ZF JU 23, 36  

1.1.XXI Počet a stav (nových/inovovaných) specifických 
strategických dokumentů v rámci strategického téma 
vzdělávání 

Počet v 
letech 

0 5 1 1 Děkanát TF, Útvar CŽV rektorátu 
JU, web CŽV/www stránky PF JU, 
zprava akreditační komise, STAG 
JU, www stránky Národní 
soustavy povolání 

06, 26 

1.1.XXIII Počet a stav (nových/inovovaných) strategických 
nástrojů/systémů/metodik v rámci strategického téma 
vzdělávání 

Počet 
kumula-
tivně 

0 4 5 9 Děkanát TF JU 32  

2 Výzkum  

1.2.I Zvýšení výnosů ze smluvního/kontrahovaného 
výzkumu, vývoje a inovací (spolupráce s praxí) a 
prodeje licencí k duševnímu vlastnictví na celkových 
výnosech 

mil. Kč  
v letech 

14,40 14,40 14,40 14,40 Výroční zpráva o činnosti za rok 
2014, 2016, 2017 a 
2018/Průběžné a závěrečná 
zpráva, podepsané smlouvy, 
výpisy z účetního systému 

10 

1.2.II Počet podpořených pracovníků v rámci služeb KTT Počet v 
letech 

21 20 20 20 Dokumentace KTT o počtu 
podpořených subjektů 

10 

1.2.III Objem prostředků získaných ze zahraničních grantů tis. Kč  
kumula-
tivně 

0 0 500 1 125 Smlouva s poskytovatelem 
podpory 

19  

1.2.IV Nastavení portfolia výzkumných programů Počet v 
letech 

0 0 1 1 Nastavení portfolia výzkumných 
programů 

13 

1.2.V Počet výstupů v médiích v rámci propagace 
významných výsledků výzkumu 

Počet v 
letech 

9 11 15 17 Dokumentace z médií, pozvánky, 
fotodokumentace, web 
jctt.cz/Realizovaný mediální 
výstup (populární článek, 
rozhovor, apod.) 

10, 34 

1.2.VII Počet a stav (nových/inovovaných) specifických 
opatření/směrnic/nařízení v rámci strategického téma 
výzkum 

Počet 
kumula-
tivně 

0 4 6 6 Děkanát TF JU 32  

3 Internacionalizace  

1.3.I Počet studentů, kteří vyjeli na nejméně 30 denní 
zahraniční pobyt nebo stáž 

Počet 
kumula-
tivně 

0 5 10 15 Závěrečná zpráva 15  

1.3.II Počet pracovníků, kteří vyjeli na zahraniční pobyt nebo 
stáž 

Počet 
kumula-
tivně 

520 534 543 558 Zprávy z pracovní cesty, evidence 
mezinárodních projektů, evidence 
společných publikací, 
VERSO/Závěrečná zpráva 

07, 15  

1.3.IV Počet zahraničních pracovníků, kteří přijeli na pobyt 
nebo stáž 

Počet 
kumula-
tivně 

176 182 185 188 OON/Modul mobility 07, 15  

1.3.XII Realizace cílených marketingových kampaní na podporu 
internacionalizace 

Počet 
kumula-
tivně 

0 1 1 1 Webové stránky JU a KTVS PF JU, 
fotodokumentace, propagační 
materiál 

24  

 

4 Otevřenost 

1.4.I Vybudování a zprovoznění celouniverzitního Alumni 
klubu 

Počet 
kumula-
tivně 

0 1 1 1 Web JU 04  

1.4.II Atraktivní, interaktivní, uživatelsky příjemná a funkční 
webová platforma 

Počet 
kumula-
tivně 

4 3 4 5 Web JU / Děkanát TF, Útvar CŽV 
rektorátu JU, web CŽV/ Web 
FF/Webová ZF 

04, 06, 
16, 34, 
39  

1.4.III Počet absolventů aktivně využívajících nabídky služeb 
Alumni klubu 

Počet 
kumula-
tivně 

0 100 200 500 Databáze absolventů 04  

1.4.IV Zvýšení počtu příspěvků o univerzitě v regionálních a 
celostátních médiích 

Počet 
kumula-
tivně 

3 11 23 50 Printscreeny tištěných 
médií/Webové stránky FF 
JU/Média – článek/Scan periodika 
s otištěnou 
TZ/Kniha/Publikované příspěvky 

11, 16, 
18, 19, 
31, 34, 
39  
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P
ri

o
ri

tn
í 

o
b

la
st

  Definice indikátoru / ukazatele výkonu  Stav / 
jedno-
tka 

Výcho-
zí stav 

Cílový stav Zdroj ověření 
 

Vazba na 
projekt č.

Kód Název indikátoru 2016 2017 2018 

o ZF v regionálních a celostátních 
médiích/stránky ZSF JU 

1.4.V Zvýšení počtu vyjádření odborníků univerzity k 
aktuálním celospolečenským tématům v médiích 

Počet 
kumula-
tivně 

0 1 3 6 Vyjádření odborníků k aktuálním 
tématům 

34  

1.4.VI Zvýšení počtu dlouhodobě spolupracujících ZŠ, SŠ, VOŠ Počet 
kumula-
tivně 

220 624 1037 1454 Prezenční listiny/Report z 
akviziční činnosti/Informační 
zdroje PřF JU/Spolupracující 
organizace 

18, 19, 
30, 34  

1.4.VIII Počet a stav (nových/inovovaných) specifických 
strategických dokumentů v rámci strategického téma 
otevřenost 

Počet 
kumula-
tivně 

0 3 3 5 Analýza komunikačních a 
marketingových aktivit JU/stránky 
ZSF JU 

05, 39  

1.4.X Počet a stav (nových/inovovaných) strategických 
nástrojů/systémů/metodik v rámci strategického téma 
otevřenost 

Počet 
kumula-
tivně 

0 7 11 18 Manuál komunikace s uchazeči o 
studium, manuál mediální 
komunikace, manuál interní 
komunikace / Fyzická podoba 
vydaných knih, příp. jejich tisková 
pdf. Verze, odkazy z webu 
nakladatelství/webové stránky JU 
a KTVS PF JU, fotodokumentace 

5, 11, 
24  

5 Řízení  

1.5.I Počet a stav (nových/inovovaných) specifických 
strategických dokumentů v rámci strategického téma 
řízení 

Počet 
kumula-
tivně 

5 14 20 26 Archiv ÚR JU - neveřejné, 
analytické a koncepční 
materiály/Veřejné materiály 
(archiv JU) a Neveřejné materiály 
/ Dokument projednaný Radou 
pro ICT JU /Děkanát TF JU/Web 
ZF 

02, 03, 
09, 32, 
35  

1.5.II Počet a stav (nových/inovovaných) specifických 
opatření/směrnic/nařízení v rámci strategického téma 
řízení 

Počet 
kumula-
tivně 

2 5 12 17 Web JU/Web ZF/Web TF 03, 32, 
35  

1.5.III Počet a stav (nových/inovovaných) strategických 
nástrojů/systémů/metodik v rámci strategického téma 
řízení 

Počet 
kumula-
tivně 

4 10 13 16 Webové stránky příslušných 
nástrojů a systémů/Web TF 

03, 32  

1.5.IV Počet podpořených strategických projektů v rámci 
udržitelnosti v programovacím období EU 2007-2013 

Počet 
kumula-
tivně 

5 11 18 24 Archiv ÚR JU, v relevantních 
případech poskytovatel dotace a 
případné auditní orgány - Zprávy 
o udržitelnosti, související 
dokumentace s udržitelností a 
auditní zprávy 

02, 20  

1.5.V Počet podpořených strategických projektů pro 
plánovanou realizaci v novém programovacím období 
EU 2014-2020 

Počet 
kumula-
tivně 

0 2 4 5 Archiv ÚR nebo poskytovatel 
dotace 

02  
 

1.5.VII Počet souborů stavební projektové dokumentace 
plánovaných investičních záměrů 

Počet v 
letech 

0 3 1 1 Vyhotovené soubory 
požadovaných stupňů 
projektových dokumentací 
investičních projektů (pro žádosti 
OP VVV - s podáním žádostí 2016 
a 2018) 

01 

1.5.VIII Počet modernizovaných technologií/systémů Počet 
kumula-
tivně 

0 40 109 133 Faktury na nákup zařízení či 
služeb, instalovaná zařízení nebo 
technologie/ Rekonstruované 
sádky 

09, 20  

1.5.IX Počet nových technologií/systémů Počet 
kumula-
tivně 

1 40 55 74 Mat. ev. KaM / Faktury na nákup 
zařízení či služeb, instalovaná 
zařízení nebo technologie 

08, 09, 
20  

2 
 

2.1.I Počet inovovaných předmětů stávajících studijních 
programů/oborů  

Počet 
kumula-
tivně 

0 122 227 314 Vytvořené studijní materiály, 
vypracovaná matice kompatibility 
ACCA, IS STAG, IS 
MOODLE/Průběžná a závěrečná 
zpráva, finanční zpráva, 
elektronické materiály, seznam 
pořízeného vybavení, fotogalerie 
a prezenční listiny/Účast na 
výuce, SHP, dotazník pro 
studenty, Inovovaný sylabus 
předmětu, multimediální 
pomůcky budou přístupné přes 
internetové rozhraní 

12, 14, 
17, 21, 
27, 28, 
37, 33  

2.2.II Počet podpořených studentů v rámci jejich tvůrčí práce 
směřující k inovaci vzdělávací činnosti  

Počet v 
letech 

2 82 141 221 Samostatné práce studentů s 
danými programy v jednotlivých 
předmětech a oborech, seznamy 
podpořených studentů ze 
STAG/MOODLE JU 

12, 27, 
28 
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 Proces hodnocení projektů 

a. Projektové záměry (PZ) budou hodnoceny formou soutěže v rámci každé PO. 

b. PZ budou hodnoceny podle jednotlivých PO od nejlepších po nejhorší. Hlavním kritériem pro hodnocení bude 
míra naplnění DZ, rozvojový charakter PZ a jeho efekty přispívající k posílení konkurenceschopnosti JU (3 
body – excelentní až 0 bodů – nevyhovující/irelevantní). Součástí hodnocení budou hospodárnost, efektivita 
a přiměřenost rozpočtu (3 body – naprosto adekvátní až 0 bodů – nefinancovat) ve vztahu k navrhovaným 
aktivitám PZ.  
Hodnotící tabulka (maximum bodů pro projekt = 6, minimum bodů pro projekt = 0) 

Body Kvalita projektu – Rozvojový charakter projektu Přiměřenost rozpočtu 

3 Excelentní Naprosto adekvátní 
2 Dobrý Mírné krácení 
1 Po přepracování zčásti použitelný Zásadní krácení 
0 Nevyhovující/irelevantní Nefinancovat 

c. Hodnocení PZ bude probíhat ve dvou kolech. Do prvního kola se podávají PZ na předepsaném formuláři. 
Vybrané PZ postupují do 2. kola. Ve 2. kole hodnocení PZ veřejně obhajuje vždy jeden jmenovaný zástupce 
součásti JU.  

d. Členy komise pro hodnocení PZ stanovuje rektor JU.  

e. V případě, že se v rámci jedné PO sejde více schválených individuálních PZ obdobného charakteru, může 
komise v 1. nebo 2. kole hodnocení sloučit tyto PZ do jednoho průřezového PZ a určit jeho hlavního řešitele, 
který zpracuje průřezový PZ a bude zodpovědný za jeho budoucí řešení. 

f. Komise může upravit rozpočet PZ v závislosti na kvalitě ostatních PZ v dané PO tak, aby umožnila podporu 
dalšího PZ v pořadí nebo bylo zajištěno efektivní a hospodárné čerpání prostředků.   

g. V případě nejasností v PZ vyzve komise jeho garanta k doplnění. Garant je povinen doručit doplnění do třech 
pracovních dnů od výzvy ze strany komise. Nebude-li doplnění doručeno do stanovené lhůty, bude PZ 
z hodnocení vyřazen. 

h. Binární kritérium pro vyřazení PZ z procesu hodnocení: 
1. PZ a jeho aktivity zaměřené ve smyslu odstavce 3.3 bodu c) tohoto dokumentu budou z hodnocení 

vyřazeny. 
2. PZ a jeho aktivity, které nebudou v souladu s DZ JU pro roky 2016 - 2020, budou z hodnocení 

vyřazeny. 
3. PZ, jehož formulář není vyplněn kompletně a obsahuje významné nedostatky.  

i. Komise musí při svém hodnocení přihlédnout k limitům, které jsou uvedeny ve Vyhlášení institucionálního 
programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 – 2018. Zejména pak: 
1. minimální alokace 10% z celkových prostředků IP na realizaci PO 2 a  
2. dále pak na limitní podíl investičních (max. 35 % z celkových prostředků IP) a neinvestičních 

prostředků1 
3. a maximální podíl příspěvku přidělený ministerstvem na jeden rok. 

j. V případě krácení alokace pro JU ze strany MŠMT ČR, nebo významné změny priorit JU, má právo komise 
v průběhu celého období IP rozhodnout o nahrazení kteréhokoliv PZ, nebo krácení rozpočtu kteréhokoliv PZ 
tak, aby bylo možné efektivně a zaručeně splnit stanovené cíle a indikátory (ukazatele výkonu) celého IP. 

k. Komise zveřejní výsledky hodnocení a seznam podpořených projektů na internetových stránkách JU.  

  

                                                     

1 Na základě dopisu náměstka Roberta Plagy ze dne 29. 9. 2015 Č. j.: MSMT-34045/2015 bylo ze strany MŠMT pravidlo omezení 
maximálního poměru INV/NIV prostředků ve výši 35/65 % zrušeno a nahrazeno novým pravidlem zákazu překročení podpory 
10 mil. Kč z IP 2016 – 2018 pro každý jednotlivý případ pořízení nebo technického zhodnocení staveb. Na podkladě tohoto dopisu 
JU své hodnocení upravila a zohlednila nově nastavené podmínky v rámci schválených projektů. 
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 Harmonogram termínů realizace IP 2016-2018 

1. Zveřejnění výzvy IP 2016 - 2018 13. 7. 2015 

2. Seminář pro žadatele – podmínky financování 21. 7. 2015 

3. Ukončení 1. kola předkládání projektových záměrů 25. 8. 2015 ve 14:00

4. 1. kolo hodnocení projektových záměrů 18. - 22. 9. 2015

5. 2. kolo hodnocení projektových záměrů 29. 9. 2015 

6. Seminář pro žadatele – zapracování formálních nedostatků a připomínek 
komise 

6. 10. 2015 

7. IP 2016 – 2018 pro SR JU do 12. 11. 2015 

8. Start realizace projektů 1. 1. 2016 

9. Předkládání průběžných zpráv o plnění stanovených cílů a čerpání rozpočtu za 
roky 2016 a 2017  

vždy do 15. 9. 2016 a 2017 

10. Předložení žádosti o příspěvek pro roky 2017 a 2018 na MŠMT ČR vždy do 31. 10. 2016 a 2017 

11. Předkládání ročních zpráv o plnění stanovených cílů a čerpání rozpočtu za roky 
2016 a 2017 

vždy do 15. 1. 2017 a 2018 

12. Předložení úplných ročních zpráv na MŠMT ČR za roky 2016 a 2017 vždy do 28. 2. 2017 a 2018 

13. Ukončení realizace projektů maximálně do 15. 12. 2018 

14. Předložení závěrečných zpráv a prezentací 15. 1. 2019 

15. Oponentní řízení do 22. 1. 2019 

16. Závěrečná zpráva o dosažení cílů IP 2016 – 2018 na MŠMT ČR do 30. 6. 2019 
 

Pozn.: Termíny vychází z nastavených lhůt vyplývajících z milníků a termínů pro předkládání DZ a jeho aktualizací a zároveň 
z dokumentu MŠMT ČR „Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 – 2018“, konkrétně 
strana 5. Termíny jsou uvažovány jako orientační a mohou se v průběhu realizace IP 2016 – 2018 změnit na základě podmínek 
MŠMT ČR a jiných závažných konsekvencí. 
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3 Seznam zkratek 
AS Akademický senát 
CŽV Celoživotní vzdělávání 
ČR Česká republika  
DZ Dlouhodobý záměr JU 
EU Evropská unie 
GTS Global Telecommunication System 
INV Investiční prostředky 
IP  Institucionální plán 
JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Kč Koruna česká 
KTT Kancelář transferu technologií 
MS WORD Microsoft Word 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
NIV Neinvestiční prostředky 
OP VVV Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
PO Prioritní oblast 
PZ Projektový záměr 
RIS3 Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation  
SR Správní rada 
SŠ Střední škola 
ÚR Útvar pro rozvoj 
VaV Výzkum a vývoj 
VOŠ Vyšší odborná škola 
VR Vědecká rada  
ZŠ Základní škola 
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Institucionální plán Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2016 - 2018: 

 

1) předkládá prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., rektor 
2) projednala Správní rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích per rollam dne 20. listopadu 2015 
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Vize 
 

Jihočeská univerzita chce být v roce 2020: 
 univerzitou prospěšnou městu i regionu 
 vyhledávanou přátelskou univerzitou, která patří mezi nejlepší v České republice 
 konkurenceschopnou univerzitou v evropském i světovém měřítku  

 

Hodnoty 
 

Profesionální   

Internacionální  

Otevřená   

Ambiciózní   

Integrující   

 

 

 

 

 

  

www.jcu.cz 


