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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) získala dotaci na zabezpečení vhodných podmínek 
pro rozvoj a diverzifikaci výukových i výzkumných aktivit rozvíjející se Přírodovědecké fakulty. 
Výstavbou nového objektu a pořízením špičkového zařízení získá fakulta zázemí pro realizaci 
experimentální výuky, která je velmi důležitá pro propojení magisterského a především 
doktorského studia s výzkumem a praxí. Významnou přidanou hodnotou projektu je unikátní pojetí 
environmentálního konceptu budovaného objektu, který umožní výrazné úspory energií při jeho 
budoucím provozu.  

Dne 29. 4. 2011 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace k projektu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0155 na 
realizaci projektu „Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU 
v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta“ (Rozvoj PřF JU), který bude financován z prostředků 
EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 
Prioritní osa  4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách  spojenou s výzkumem, a to v celkové 
výši maximálně 362 900 000,-  Kč, přičemž podíl prostředků EU přesahuje 308 milionů Kč. 

Cílem projektu je realizace 
investiční akce zaměřené na 
vytvoření infrastrukturních 
podmínek pro rozvoj 
přírodovědných a technických 
oborů Přírodovědecké fakulty. 
Hlavní součástí investice bude 
výstavba nového objektu 
v kampusu univerzity a pořízení 
přístrojové vybavení. Urbanistický 
koncept novostavby počítá 
s umístěním do nezastavěné části 
areálu univerzity v těsném 
sousedství objektů Přírodovědecké 
fakulty a laboratoří Biologického 
centra AV ČR, v.v.i., s nimiž utvoří ucelený komplex naplňující požadavky pro výukovou a výzkumnou 
činnost univerzity. Objekt postavený na půdorysu písmene H bude sestávat z jednoho podzemního a 
tří nadzemních podlaží o celkové užitné ploše objektu 4750 m2. Budou v něm umístěny jak 
specializované laboratoře, odborná pracoviště, přednáškové sály a učebny včetně technického a 
hygienického zázemí, tak společné prostory provozu fakulty a studovna, jež budou navazovat na 
centrální dvoranu v 1. NP.  

Projekt je naplněním jedné z priorit JU definovaných Investičním programem JU pro roky 2010-2015 
(komplexní investiční strategie). Díky pořízení moderní infrastruktury a přístrojového vybavení budou 
vytvořeny kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia s vazbou na 
zapojení studentů a absolventů do výzkumných a rozvojových aktivit fakulty. Do nových prostor 
budou dislokovány obory, jež lze rozdělit do tří odborných okruhů: experimentální biologie, chemie a 
fyzika. Cílem projektu je soustředit se nejenom v rámci těchto tematicky vymezených oborů na 
zvyšování relevance a kvality studia ve smyslu výchovy budoucích výzkumných pracovníků. Jedním 



 

z opatření pro zkvalitnění zejména doktorského studia je například založení společně „Školy 
doktorských studií v biologických vědách“ po vzoru zahraničních Graduate Schools of Advanced 
Studies. 

Významnost realizace tohoto projektu spočívá zejména v tom, že Přírodovědecká fakulta je výrazně 
výzkumně orientovanou fakultou, což dokládají nejenom výsledky výzkumu a vývoje (téměř 14,5 
tisíce bodů dle RIV 2009), ale také výrazné zaměření na doktorské studium (index doktorského studia 
94,00).  Výlučné postavení fakulty v rámci výzkumně-vzdělávacích institucí v ČR je dáno i úzkou 
spoluprací se špičkovými pracovišti AV ČR.  

Zavedením nebiologických oborů se v regionu umožní rozvoj jediné vzdělávací instituce, jež bude 
schopna vzdělávat odborníky v chemických, fyzikálních, fyzikálně-technických, matematických a 
informatických disciplínách v interakci s biologickými obory, a to na vysokoškolské úrovni s úzkou 
vazbou na výzkumné aktivity. 

Vlastní realizace projektu byla zahájena 1. 5. 2011, plné zprovoznění vzdělávacího komplexu je 
naplánováno k datu 31. 10. 2014. 
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