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Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2003 

1. Úvod 

Východiska dlouhodobého záměru 

• Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2003 byla připravena v návaznosti na obecně 

závazné dokumenty, kterými jsou zejména: novela zákona o vysokých školách 

č. 147/2001 Sb., Dlouhodobý záměr MŠMT a jeho aktualizace na rok 2003, Dlouhodobý 

záměr JU na období 1999 - 2005, Aktualizace dlouhodobého záměru JU na rok 2001, 

2002, Bílá kniha.  

• Cílem JU je rozvíjení výuky a výchovy studentů takovým směrem, aby získali veškeré 

předpoklady pro úspěšné uplatnění na trhu práce, jak v rámci ČR, tak i v rámci zemí EU. 

• JU bude usilovat o harmonizaci proporcí jednotlivých studijních oborů, vědecko-

výzkumných záměrů a domácích i zahraničních aktivit v souladu s celospolečenskými 

potřebami a vývojovými tendencemi. 

• JU bude usilovat o vytváření podpůrných opatření k rozvíjení jazykových znalostí a k 

jejich uplatňování v pedagogické, vědecko-výzkumné práci a v zahraničních aktivitách. 

 

Postavení a poslání JU v terciárním sektoru vzdělávání 

• Spolupracovat s ostatními subjekty terciárního sektoru vzdělávání v regionu, zejména 

s vyššími odbornými školami v oblasti profesního vzdělávání (Střední pedagogická škola 

a vyšší odborná škola v Prachaticích, Vyšší odborná škola Okružní, Vyšší odborná škola 

automobilní a technická v Českých Budějovicích) s cílem posílit rozvoj bakalářských 

studijních programů. 

 

Spolupráce s ostatními subjekty terciárního sektoru vzdělávání, zapojení do 

celostátních a regionálních aktivit 

• Pokračovat v aktivitách v regionálních institucích (Rozvojová agentura, Regionální řídící 

výbor, Regionální komise pro zemědělství a venkov, Regionální komise pro řízení 

lidských zdrojů, Komise pro rozvoj regionu při Ministerstvu místního rozvoje). 

• Nadále se aktivně podílet na spolupráci s Magistrátem města České Budějovice, Agrární 

komorou, Hospodářskou komorou v Českých Budějovicích a Zemědělskou agenturou. 

• Zapojit akademické pracovníky do pracovních skupin zodpovídajících za realizaci 

Programu rozvoje kraje v kapitolách: Infrastruktura, Cestovní ruch, Podpora rozvoje 

podnikání, Zemědělství, Lesnictví a rybářství, Sociální oblast a zdravotnictví, Životní 

prostředí a využívání nerostného bohatství, Vzdělávání, školství a věda. 

• Zapojit se do práce na Sektorovém operačním programu pro Brusel a do programu Leader. 

• Uskutečnit pracovní setkání s poslanci, případně senátory zastupujícími Jihočeský kraj; 

projednat zájmy, strategie a problémy JU s cílem získat podporu při jejich řešení. 

• Uspořádat společenské setkání s představiteli finančních, podnikatelských, správních a 

kulturních institucí Jihočeského kraje. 

• Spolupracovat aktivněji se středními školami, především gymnázii (pořádání odborných 

akcí, přednáškových cyklů, organizace olympiád a soutěží). 
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• Na ZSF JU nadále pokračovat v již probíhajících aktivitách pro občany města, okresu a 

kraje a realizovat projekty rozvoje kraje: Krizové centrum pro děti, Drogová prevence, 

Komplexní léčba pro seniory, Bezpečná komunita, Dobrovolnictví, Centra Úmluvy o 

právech dítěte, Zdravé město. 

 

2. Využití intelektuálního potenciálu mladé generace 

Podpora aktivních metod učení a využití didaktických technologií 

• U bakalářských a zejména magisterských studijních programů snížením týdenní dotace 

přímé výuky (v průměru max. 17 - 20 hodin) uvolnit prostor pro samostatné studium 

odborné literatury a samostatnou práci studentů (zpracování seminárních prací a projektů). 

• Pro podporu samostatné práce studentů rozšířit na fakultách JU elektronickou formu 

publikování studijních materiálů a dále rozvíjet interaktivní metody výuky. Na PF, ZSF a 

ZF dále rozvíjet přípravu odpovídajících pomůcek a studijních materiálů pro distanční část 

kombinované formy studia včetně programů celoživotního vzdělávání. Pro takové širší 

využívání ICT ve výuce vytvořit podmínky jednoduchým přístupem k systémům pro 

návrh, vývoj a provoz on-line kurzů a k elektronické formě publikování studijních textů a 

dalších materiálů včetně multimediálních (systém e-AMOS, resp. WebCT). Uskutečnit 

seznamovací kurzy pro učitele JU.  

• Na PF JU podporovat další rozvoj elektronického systému e-Amos a rozšířit činnost 

Centra technologické podpory vzdělávání, které bude sloužit zejména pro on-line podporu 

prezenčního i kombinovaného studia včetně celoživotního vzdělávání. 

• Podporovat vznik centrálně organizované virtuální univerzity a vytvářet pro ni na JU 

organizační a technické podmínky. 

 

3. Vysokoškolské vzdělávání a trendy na trhu práce 

 

• Inovovat propagační a informační materiál ve formě multimediálního kompaktního disku, 

který bude zahrnovat odborné profily absolventů jednotlivých oborů a bude sloužit jako 

informační materiál pro zájemce o studium na JU i pro potenciální zaměstnavatele 

absolventů JU. 

• Připravit a realizovat průzkum uplatnění absolventů všech fakult a studijních oborů JU na 

trhu práce formou projektu z prostředků JU. Výsledky využít jako podklad pro 

optimalizaci počtu studentů přijímaných do jednotlivých studijních programů a oborů.  

• Prohloubit informovanost potenciálních zaměstnavatelů o odbornosti absolventů. 

• Přispět k obnovení činnosti studentské organizace ISEC v Českých Budějovicích. 

 

 

 4. Studijní programy a vzdělávání 

 

• S ohledem na ustanovení novely zákona č. 111/1998 Sb. dokončit přípravu akreditačních 

materiálů s přihlédnutím k vytvoření strukturovaných studijních programů (bakalářské a 
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navazující magisterské studijní programy) a k rostoucím požadavkům na kombinovanou a 

distanční formu studia. 

• Dokončit analýzu studijních programů s návaznou inovací studijních plánů - snížení 

rozsahu přímé výuky, posílení samostatné práce studentů a aktivizujících forem výuky, 

proporce povinných a výběrových předmětů, větší využití ICT ve výuce. 

• Ve větší míře využít finančních možností programů MŠMT „Transformační a rozvojové 

projekty VŠ“. 

• Na PF a TF pokračovat v rozvoji obsahu a způsobu studia učitelských studijních programů 

i celoživotního vzdělávání učitelů, v rozšíření a zkvalitnění přípravy učitelů cizích jazyků 

a řešení dalších aktuálních problémů regionálního školství.  

• Zvýšit péči o vynikající studenty, podchytit jejich zájem v průběhu studia a motivovat je 

k akademické dráze (zahraniční pobyty, účast na řešení výzkumných projektů).  

• Zpracovat agendu přijímacího řízení pomocí informačního systému STAG. Předběžné 

zápisy i další administrativu IS STAG zjednodušit zpřístupněním WWW rozhraní. 

• V letním semestru akademického roku 2002/2003 provést komplexní vyhodnocení praxí 

na jednotlivých fakultách a vyhodnotit využívání účelového zařízení JU. 

• Zabezpečit metodickou a technickou pomoc při přípravě studentského hodnocení výuky. 

• Pro realizaci dlouhodobého záměru v roce 2003 vytvořit odpovídající předpoklady 

vyhodnocením finanční náročnosti studijních programů; vypracovat komplexní podklady 

včetně překrývajících se studijních programů a předložit je k projednání na počátku roku 

2003. 

 

Bakalářské studijní programy  

• Na PF JU předložit k akreditaci studijní program Učitelství mateřských škol. Znovuotevřít 

šířeji koncipovaný obor Sociální pedagogika včetně zaměření na veřejnou správu.  

• Usilovat o akreditaci nových bakalářských programů humanitního zaměření (Archeologie, 

Archivnictví, Evropská humanitní studia apod.), na nichž se bude podílet Historický ústav 

JU.  

• Na ZF JU podat v rámci bakalářského studijního programu Zemědělství žádost o 

akreditaci studijního oboru Obchod s potravinami a zemědělskými komoditami; v rámci 

bakalářského studijního programu Ekonomika a management podat žádost o akreditaci 

studijního oboru Obchodní podnikání; podat žádost o akreditaci kombinované formy 

studia bakalářského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. 

• Na ZSF JU zahájit výuku oboru Porodní asistentka v akademickém roce 2002/2003. 

• Na ZSF JU předložit k akreditaci bakalářský studijní obor Rehabilitace a kinezterapie.  

• Na ZSF JU připravit k zahájení v akademickém roce 2003/04 nové bakalářské studijní 

obory: Biofyzika a zdravotnická technika, Aplikovaná radiobiologie a toxikologie, 

Prevence a rehabilitace sociální patologie. 

 

Magisterské studijní programy 

• Na PF JU řešit akreditaci oboru Učitelství španělštiny pro ZŠ.  

• Na TF JU připravit podklady pro akreditaci studijního oboru Filozofie a religionistika. 

• Na ZSF JU předložit k akreditaci magisterský studijní obor Zdravotnická biofyzika. 

• Na ZF JU předložit k akreditaci studijní obor Agroekologie jako navazující magisterský 

studijní obor. 

• Na ZF JU požádat o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního oboru 

Rybářství s jeho rozdělením na bakalářský a navazující magisterský studijní obor a 
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v případě rozhodnutí orgánů JU o převedení těchto forem studia do kompetence VÚRH 

JU ve Vodňanech požádat o příslušnou změnu akreditačního rozhodnutí. 

 

Doktorské studijní programy 

• Rozšířit spolupráci oborových rad doktorských studijních programů s ústavy AV, rozšířit 

oborové rady o pracovníky ústavů AV a využívat je pro školení studentů doktorských 

studijních programů. 

• U doktorských studijních programů důsledně kontrolovat plnění individuálních studijních 

plánů a ukončování studia ve standardní době. Rozvíjet tvůrčí činnost doktorandů formou 

interních grantů. 

• Zvýšit mobilitu studentů doktorských studijních programů v rámci vzdělávacích programů 

EU. 

•  Na TF JU zahájit v akademickém roce 2002/2003 výuku ve studijním oboru Teologická 

antropologie a etika doktorského studijního programu Teologie.  

• Ve spolupráci s BF JU a VÚRH připravit podle rozhodnutí orgánů JU buď na VÚRH JU 

nebo na ZF JU podklady k akreditaci studijního oboru Rybářství  

• Na ZSF JU zahájit v akademickém roce 2002/2003 výuku v doktorském studijním 

programu Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže. 

• Na ZSF JU připravit k akreditaci doktorský studijní program Zdravotně sociální 

problematika seniorů. 

• Na Ústavu fyzikální biologie Nové Hrady provozovat obor doktorského studia Fyzikální 

biologie a spolupracovat s Technickou univerzitou Liberec v oboru doktorského studia 

Přírodovědné inženýrství. Studium v těchto oborech bude v sobě zahrnovat přednášky 

mezinárodního studijního programu „Cross-border post-graduate life-sciences education“ 

ve spolupráci s Univerzitou Jana Keplera v Linci. 

 

Školní zemědělský podnik 

• Pro praktickou výuku a praxe studentů využívat u zemědělských studijních oborů v plné 

míře kapacit ŠZP JU. 

• Nadále realizovat nový systém organizace provozních a odborných praxí umožňující větší 

a rovnoměrnější využití výukové základny ŠZP. 

• ŠZP bude ve spolupráci s odbornými pracovníky technologických kateder ZF JU rozvíjet 

poradenskou a konzultační činnost a zapojí se do rozvoje programu regionální spolupráce 

JU s podniky v Jihočeském kraji. 

• Usilovat o zapojení ŠZP do projektu Zelená laguna. 

 

5. Celoživotní vzdělávání 

 

• Rozšířit nabídku programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci 

akreditovaných studijních programů. 

• Realizovat projekty podporující zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických 

pracovníků včetně zvýšení jejich jazykové úrovně. 

• Na PF JU rozšířit nabídku programů celoživotního vzdělávání o další obory rozšiřujícího 

studia učitelství pro ZŠ a SŠ. Otevřít studium Výchovného poradenství charakteru 

certifikátového programu. 
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• Na TF JU pokračovat v kurzech celoživotního vzdělávání Vzdělávací kurs pro 

křesťanskou práci, Kreativita ve výtvarné výchově. 

• Na ZF JU nadále pokračovat v realizaci programu celoživotního vzdělávání v rámci 

akreditovaného studijního programu Účetnictví a finanční řízení podniku ve specializacích 

Hospodaření a ekonomika institucí státní správy a územní samosprávy, Hospodaření a 

ekonomika malých a středních podniků. 

• Na ZF JU připravit a realizovat zájmově orientované programy celoživotního vzdělávání 

zaměřené na myslivost, ekologii a životní prostředí. 

• Na ZF JU a PF se zaměřit na přípravu pracovníků státní správy a realizovat kurzy pro 

přípravu uchazečů na přijímací zkoušky. 

• Pokračovat v realizaci Univerzity třetího věku na Teologické a Zdravotně sociální fakultě 

JU. 

 

 

6. Informační technologie na JU 

 

• Vybudovat novou optickou trasu mezi rektorátem JU a budovou Na Sádkách jako 

nezbytnou součást optické páteřní sítě JU (v závislosti na možnostech financování). 

• Posílit stávající trasu z ulice Na Sádkách do Dukelské ulice kvůli plánovanému posílení 

optické sítě v centru města (v závislosti na možnostech financování).  

• Ve spolupráci se sdružením CESNET rozvíjet optimální připojení pracovišť JU v Táboře, 

ve Vodňanech a v Nových Hradech. 

• V případě získání grantu FRVŠ rozšířit informační infrastrukturu pro podporu vzdělávací 

činnosti na JU (sdílený diskový prostor, centrální zálohovací knihovna). 

• Přizpůsobit provoz celouniverzitní PC-lab Bobík potřebám studentů a zlepšit dostupnost 

technologií pro tvorbu a zpracování multimediálních materiálů pro studenty (pracoviště v 

PC-lab Bobík a v AVS PF JU). 

• Vytvořit technické podmínky pro realizaci video a audio přenosů z auly JU a z 

nejvýznamnějších poslucháren na fakultách JU. 

• Zavést jednotný autentizační systém na JU. 

• Zdokonalit systém pro elektronickou komunikaci na JU zavedením systému VERSO do 

rutinního provozu. 

• Na ZF JU vybudovat další multimediální počítačovou učebnu pro samostatnou práci 

studentů. 

 

 

7. Výzkum a vývoj na vysokých školách 

 

• Důsledně pokračovat ve stanovené strategii hodnocení vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí 

práce základních součástí univerzity. Tohoto hodnocení využít jako jednoho z klíčových 

východisek pro určení dalšího strategického vývoje JU. Otevřeně pojmenovat ty obory, 

které vedení JU vzhledem k nízkým výkonům vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti 

nadále nebude podporovat.  

• Vytvářet předpoklady k důslednějšímu zapojování základních součástí univerzity do 

základního a aplikovaného výzkumu. Mimořádnou pozornost věnovat projektům 
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Grantové agentury ČR, Grantové agentury AV ČR, nově zahajovaného Národního 

programu orientovaného výzkumu, veřejně přístupných výzkumných programů resortů 

zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, průmyslu a dalším; pozornost rovněž 

věnovat nově vypisovaným výzkumným záměrům MŠMT ČR. Prioritním cílem 

univerzity a jejích základních součástí musí být snaha o získání statutu výzkumných 

pracovišť. Tomu musí odpovídat i klasifikace publikovaných výstupů vědecké a 

výzkumné činnosti.  

• Vědecky nejvýznamnější původní práce odměňovat Cenou rektora JU.  

• Věnovat trvalou pozornost intenzivnímu zapojování studentů magisterských a 

doktorských studijních programů do vědeckých projektů. Zviditelnit poslání docentů a 

zvláště profesorů, kteří jsou povinni kolem sebe vytvářet konkurenceschopné vědecké 

školy z řad svých žáků s výrazným napojením na zahraniční vědeckou spolupráci.  

• Na oddělení vědy rektorátu JU dále rozvíjet činnost Grantové agentury JU, která je určena 

pro studenty interní formy doktorského studia a pro absolventy tohoto studia do tří let po 

jeho ukončení. Cílem bude i snaha o navýšení finančních prostředků na činnost Grantové 

agentury JU.  

• Propagovat výsledky vědecké práce akademických pracovníků JU formou popularizace 

vědy, přednáškovými cykly, spoluprací se středoškolskou mládeží.  

• V rámci knihoven JU realizovat cykly přednášek, které se dotýkají informační výchovy.  

• Spolupracovat se zahraničními a domácími univerzitami, vědeckými ústavy a dalšími 

subjekty v rámci 5. rámcového programu EU a zahájit přípravu spoluúčasti v 6. rámcovém 

programu EU.  

• Na ZF zahájit ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství v průběhu roku 2003 činnost 

česko-rakouského poradenského centra Zelená laguna, které se bude vedle demonstrační a 

poradenské činnosti podílet i na organizování kurzů, školení a dalších vzdělávacích akcí 

pro odbornou veřejnost. 

• Na ZSF JU se zaměřit na výzkum lidského genomu, na výzkum týkající se fyziologie 

buňky z aspektu biologického a biofyzikálního; další pozornost věnovat oblasti primární 

zdravotní a sociální prevence, ochraně životního prostředí v oblasti radiační hygieny a  

sociálním aspektům lidských práv. 

• Ve VÚRH nadále rozvíjet základní a aplikovaný výzkum v rybářství a navazujících 

disciplinách. Doplňovat tyto aktivity zajišťováním šlechtitelské práce a ochrany genových 

zdrojů ryb, poskytováním kvalifikovaného servisu ve vybraných oblastech (analýzy vod, 

testování toxicity látek a odpadů ve vodním prostředí, testování produkční účinnosti 

krmiv) a  poskytováním poradenství v oblasti rybářství. Pokračovat v organizování 

tradičních Vodňanských rybářských dnů, včetně rybářské výstavy FISHTECH a pořádání 

odborných a vědeckých konferencí se zaměřením na rybářství a navazující discipliny. 

 

• V Ústavu fyzikální biologie v Nových Hradech: 

- řešit výzkumné projekty „Mechanismus, ekofyziologie a biotechnologie 

fotosyntézy“ (výzkumné centrum) a „Studium interakcí v biologických 

membránách“ (výzkumný záměr). 

- účastnit se činnosti neziskové organizace „Mezinárodní centrum pro vzdělávání 

v biologických vědách a technologiích“ spolu s Ústavem ekologie krajiny AVČR a 

Univerzitami v Mnichově a v Linci; 

- uspořádat sérii konferencí národního a mezinárodního významu; 

- spolupracovat s firmami z oblasti pokročilých technologií a s organizacemi 

neziskového sektoru, které pomohou uvádět výsledky výzkumu do praxe. 

 



 7 

8. Akademičtí pracovníci Jihočeské univerzity 

• V lednu 2003 (a opakovaně i v listopadu 2003) provést kontrolu vývoje kvalifikační 

struktury jednotlivých součástí JU (do úrovně kateder včetně), a to s ohledem na návrhy 

změn kvalifikační struktury, jak je stanovili děkani fakult resp. ředitelé ústavů v 1. 

polovině roku 2002. V případě negativního hodnocení kvalifikační struktury vyvozovat 

opatření v personální práci.  

 

9. Hodnocení kvality vzdělávání 

 

• Kromě hodnocení vnějšího, probíhajícího především při akreditaci studijních programů, 

provádět pravidelné vnitřní hodnocení kvality vzdělávání na všech fakultách JU. 

• Podle vlastní metodiky jednotlivých fakult hodnotit výukovou zátěž, efektivitu výuky a 

kvalitu personálního zajištění studijních programů. 

• Zavést a realizovat na všech fakultách JU v plném rozsahu jednotné elektronické 

hodnocení výuky studenty. 

 

10. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 

• Důsledně využívat programy na podporu mobility studentů a učitelů (Socrates 

Erasmus, Transformační a rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2003,  

Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol). 

V rámci programu Socrates Erasmus v akademickém roce 2002/2003 uskutečnit 

výjezdy 126 studentů na 634 studentoměsíců a 75 učitelů na 159 učitelotýdnů. 

• Zapojit součásti JU do mezinárodních programů např. CEEPUS, Leonardo da Vinci, 

Aktion, Socrates  Lingua, Socrates Comenius, Socrates Grundtvig.  

• Vyhledávat další možnosti výměnných pobytů, využívat edukační granty v rámci 

mezinárodní spolupráce.  

• Motivovat pedagogy i studenty k zahraniční spolupráci, ke studijním i pracovním 

pobytům v zahraničí.  

• Posílit účasti fakult na budování zahraničních vztahů. 

• Provést revize smluv o spolupráci se zahraničními univerzitami.  

• Rozvíjet intenzivněji reciproční vztahy mezi JU a zahraničními univerzitami.  

• Provést analýzu přínosu zahraničních služebních cest; základním kritériem bude 

odborný přínos a užitečnost pro studenty.  

• Na jednotlivých fakultách a součástech JU rozšiřovat spolupráci s univerzitami a 

vědecko-výzkumnými pracovišti na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, SRN, Rakousku, 

Itálii, Belgii, Portugalsku, Velké Británii, Francii, USA, Kanadě, Brazílii, Argentině, 

Namibii, JAR, Japonsku, Ruské federaci, Číně, Mexiku, na Ukrajině.  

• Posílit propagaci JU v zahraničí. 

• V EIC JU pokračovat ve spolupráci s o.p.s Attavena, prohloubit spolupráci s Krajským 

úřadem a Magistrátem města Č.Budějovice. 

• Provést personální rozšíření referátu zahraničních vztahů.  

• V rámci zahraničního oddělení JU poskytovat komplexnější služby. 
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• Nadále každoročně organizovat: 

Letní školu slovanských studií (pro studenty slavisty nebo bohemisty, pro 

lektory, asistenty, překladatele a pro ostatní zájemce o český jazyk).  

V případě grantové podpory nadále organizovat:  

Letní univerzitu (společné studium českých a rakouských studentů a 

podnikatelů v rámci programu AKTION ve spolupráci s J.Keppler Universität 

v Linci)  

Letní kolegium v Kravsku (společné studium českých a rakouských studentů                           

a podnikatelů v rámci programu AKTION ve spolupráci s MŠMT a rakouským 

ministerstvem rozvoje).  
 

 

11. Řízení a organizace  

• Zavést manažerský informační systém na JU jako modul systému VERSO. 

• V případě realizace projektu Smlouvy v rámci informačního systému FIS zavést tento 

modul na všech součástech JU v zájmu jednotné evidence smluvních vztahů z různých 

oblastí činnosti univerzity. 

 

• Na úseku legislativy:  

- zpracovat Organizační řád JU, 

- zvýšit účinnost právní a finanční kázně. 

 

• Na úseku Public Relations na JU  

- organizovat pravidelné tiskové konference na aktuální téma, 

- realizovat aktuální CD-ROM, 

- v rámci www stránek JU vytvořit Elektronické noviny, 

- ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU a 

centrem informačních technologií připravit design manuál JU, 

- vytvořit komplexní systém prezentace a archivace významných událostí 

na JU, 

- monitorovat informace o JU uveřejněné v médiích, 

- zpracovat zásady PR v krizových a konfliktních situacích. 

 

• Zřídit Historický ústav JU (doposud součást PF JU), který se stane samostatným 

vysokoškolským ústavem ve struktuře univerzity. 

• Personálně zabezpečit nové neučitelské humanitní obory rozvíjené na Historickém ústavu 

JU, které by se v horizontu 3 let mohly stát základem Fakulty historických věd JU. 

• Na PF JU dokončit restrukturalizaci pracovišť. 

• Posílit působnost katedry pedagogiky a psychologie na úrovni celouniverzitní (garance 

pro TF a ZF JU, spolupráce se ZSF JU). 

• Na ZF JU vytvořit podmínky pro vznik nové katedry v souvislosti s garancí oboru 

„Pozemkové úpravy a převody nemovitostí“. 

• Na základě rozhodnutí orgánů JU buď převést garanci za obor Rybářství ze ZF JU na 

VÚRH JU, nebo vytvořit podmínky pro vznik nové katedry v souvislosti s garancí oboru. 

Pro její dislokaci využít v tomto případě nové prostory v účelovém zařízení Čtyři Dvory. 

• Na ZSF JU zřídit Katedru zdravotnické biofyziky a přístrojové techniky a Katedru 

veřejného a sociálního zdravotnictví. 
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12. Financování 

• V systému rozdělování prostředků z dotací v roce 2003 na JU nadále uplatňovat pro oblast 

dotace na vzdělávací činnost i pro oblast institucionálních prostředků na specifický 

výzkum metodu vycházející důsledně z principů normativního rozdělování MŠMT podle 

přínosu jednotlivých součástí JU k získanému objemu dotací. 

• Na základě zpracované dokumentace programu (resp. podprogramu) Reprodukce majetku 

JU na léta 2003-2007 realizovat v rámci investiční výstavby následující akce: 

- zahájení první etapy rekonstrukce stravovací části ubytovny Vltava pro potřeby 

ZSF JU (výukové prostory); 

- provedení půdní vestavby v objektu Pedagogické fakulty JU v Dukelské ulici; 

- realizace 1.etapy dobudování metropolitní sítě JU (optická trasa mezi rektorátem 

JU a budovou Na Sádkách a posílení stávající trasy z ulice Na Sádkách do 

Dukelské ulice). 

• Ve spolupráci s Magistrátem města Českých Budějovic rozpracovat realizaci a zajistit 

financování projektu ozelenění areálu JU. 

• Mezifakultní úhradu za výuku studentů realizovat na základě evidence v IS/STAG. 

• Pro ÚFB JU dokončit přípravu tendrové dokumentace a provést výběr zhotovitele na 

výstavbu laboratoří a školícího objektu ve farmaceutických biotechnologiích (správná 

výrobní praxe) v rámci grantu Phare CBC Nové Hrady – Bio-technology Center. 
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Přehled investičních akcí (v tis. Kč) - aktualizace Dlouhodobého 
záměru JU na rok 2003 

        

                

Název akce Termíny realizace Investiční        Objem finančních prostředků ze státního rozpočtu          Objem finančních prostředků z jiných zdrojů 

           akce výdaje   investice      FRIM    

 od do celkem 2003 2004 2005 2006 2007 po 2007 2003 2004 2005 2006 2007 po 2007 

Novostavba                

JU - pavilon univerzitní knihovny                

a humanitních oborů 2005 2008 317 000 0 0 0 150 000 113 000 0 0 0 14 000 20 000 20 000 0 

JU - pavilon zemědělsko technických                

oborů 2008 2010 230 000 0 0 0 0 0 195 000 0 0 0 0 0 35 000 

Rekonstrukce                

JU ZsF - rekonstrukce objektu Vltava               

1.část - výukové prostory 2003 2004 40 000 20 000 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 

JU ZsF - rekonstrukce objektu Vltava                

2.část - výukové prostory a zázemí kateder 2004 2005 41 200  31 200 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 

JU PF - půdní vestavba Dukelská ul. 2003 2003 19 500 10 000 0 0 0 0 0 9 500 0 0 0 0 0 

JU KaM - rekonstrukce technologie menzy 2004 2004 27 000  22 000     0 5 000 0 0 0  

JU - Metropolitní síť 2003 2007  2 380 4 920 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 500  

Nákup nemovitostí                

JU - nákup objektu Vltava - dokončení 2001 2003 80 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 

                

celkem (akce s účastí dotace MŠMT)  754 700 32 380 58 120 0 150 000 113 000 195 000 39 500 15 000 24 000 23 000 23 500 35 000 
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