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1. Úvod 
Šestnáct let od svého vzniku představuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích stabilní a 
dále se rozvíjející vysokoškolskou instituci, která již zaujala definované místo v soustavě českých 
veřejných vysokých škol. Dnes poskytuje příležitost ke studiu zhruba jedenácti tisícům studentů, 
s perspektivou dalšího navýšení asi o jeden tisíc.  
 
Jihočeská univerzita je si vědoma řady skutečností, které je stále třeba zlepšovat a napravovat, ale 
může se také po šestnácti letech ohlédnout za množstvím vykonané práce. Aktualizace 
Dlouhodobého záměru pro rok 2008 je příležitostí k upřesnění, jak vyjít z dosavadních kladných 
výsledků a soustředit síly a prostředky na zlepšení slabin a odstranění nedostatků.  

2. Východiska a cíle Aktualizace 2008 
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další 
tvůrčí činnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rok 2008 vychází                          
z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2006 - 2010, z Aktualizace 
Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vysokých škol pro rok 2008, 
z aktualizací jednotlivých dlouhodobých záměrů fakult a ústavů Jihočeské univerzity a ze závěrů 
plynoucích z provedené analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a rizik (SWOT, viz Tab. 
2.1.).  
 
Smyslem a cílem Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2008 je zohlednit změny 
podmínek, okolností, potřeb a požadavků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jejích 
součástí, jak nastaly v roce 2007 a jak jsou na základě upřesněných informací očekávány v roce 
2008. Dále vyřadit z Dlouhodobého záměru 2006 - 2010 plánované kroky, které v průběhu 
uplynulého období ztratily smysl, a naopak doplnit úkoly, které nově vyvstaly pro toto nejbližší 
jednoroční období nebo které je pro jejich naléhavost třeba urychlit. Předkládaná Aktualizace 
Dlouhodobého záměru pro rok 2008 tedy neopakuje všechny akce předpokládané 
v Dlouhodobém záměru 2006 - 2010 pro rok 2008, nýbrž pouze nově definované či nově 
zařazené a z akcí již pro rok 2008 zahrnutých v Dlouhodobém záměru 2006 - 2010 zmiňuje 
pouze ty, které vyžadují zvláštní pozornost nebo mají být zahrnuty do projektů Rozvojových 
programů pro rok 2008.  
 
Přírodovědecká fakulta JU vznikla 1. srpna 2007 a postupně stabilizuje svoji činnost. V roce 
2008 dokončí okruh svých studijních programů. Se vznikem nových oborů/programů se velmi 
silně projevují slabé stránky nově vzniklé Přírodovědecké fakulty JU, tj. nedostatečné personální 
a administrativní zabezpečení, neúplná připravenost studijních materiálů a nedostatečné 
uzpůsobení prostor a vybavení laboratoří a učeben pro výuku. V roce 2008 se tedy 
Přírodovědecká fakulta JU bude aktivně snažit s pomocí prostředků rozvojových programů 
MŠMT implementovat nové obory a programy do svých organizačních a výukových struktur.  
 
Do Dlouhodobého záměru 2006 - 2010 byl zařazen i úkol, který v současnosti plní všechny 
české vysoké školy, totiž dovršení přestavby studijních programů do strukturované podoby. 
V tomto úkolu došlo v roce 2006 ke změně pojetí týkající se jednoho ze studijních programů 
Jihočeské univerzity s nejpočetněji zastoupenou skupinou studentů, a to studia učitelství 
aprobačních kombinací předmětů druhého stupně základní školy.  

 
Mezi přednostními úkoly Dlouhodobého záměru 2006 - 2010, jejichž platnost trvá i pro rok 
2008, zůstává soustavné zlepšování kvalifikační struktury učitelského sboru Jihočeské univerzity, 
rozvoj vědecké a další tvůrčí činnosti a z ní vzešlé publikační aktivity pracovníků Jihočeské 
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univerzity, zlepšování spektra nabízených studijních programů vzhledem k poptávce uchazečů 
z některých profesních sfér, a to zejména formou kombinovaného studia, trvalá péče                 
o rozšiřování nabídky celoživotního vzdělávání jak v podobě jednotlivých kurzů, tak ucelených 
akreditovaných programů vedoucích k vysokoškolskému diplomu.  
 
Pro zajištění základních úkolů v oblasti rozvoje vzdělávací a výzkumné činnosti Jihočeské 
univerzity je nezbytná konzolidace rozmístění součástí univerzity do stávajících objektů a 
vytváření potřebného prostorového a materiálně technického zázemí. Přehodnocení 
prostorových požadavků součástí Jihočeské univerzity a zpřesnění dlouhodobých výhledů další 
výstavby, rekonstrukcí a modernizací se bude opírat o evidenci (pasportizaci) prostor a 
urbanistickou koncepci základní lokality Jihočeské univerzity – kampusu ve Čtyřech Dvorech 
zpracovanou v roce 2007.  
 
 

 Tab. 2.1. - Jihočeská univerzita: hlavní silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení 
Silné stránky Slabé stránky 

• trvající několikanásobný převis poptávky 
uchazečů o studium nad možnostmi 
přijetí 

• umístění v oblasti výhodné přeshraniční 
spolupráce se vzdělávacími institucemi ve 
dvou sousedních zemích 

• napojení některých součástí JU na ústavy 
AV ČR zcela (Biologické centrum AV) 
nebo zčásti (některá pracoviště HÚ, BÚ, 
ÚSBE AV) umístěné v regionu 

 
 
 

• jen pomalu se zlepšující kvalifikační 
struktura v některých oborech (nedostatek 
docentů a profesorů) 

• slabá úroveň vědy a výzkumu některých 
součástí (nerovnoměrně rozloženo mezi 
součásti JU) a s tím související 
nedostatečné využívání grantových zdrojů 

• malá schopnost pružně reagovat zejména 
na požadavky zvenčí na počet přijímaných 
studentů v kombinované formě studia 

• malý zájem o studium některých oborů na 
JU (řešení je navrženo jako rozvojový 
projekt JU na rok 2008)   

• nedostatečná nabídka studijních programů 
v cizím jazyce  

• malá provázanost výzkumně-          
vzdělávací činnosti s podnikatelskou 
sférou a regionálním průmyslem  

• absence některých požadovaných 
studijních oborů  

 
Příležitosti Hrozby a rizika 

• kombinované studium pro některé 
profese: zdravotnictví, učitelství jazyků na 
základní škole, státní správa včetně policie 
a sociálních služeb 

• celoživotní vzdělávání ve všech formách 
• zdroje financování z evropských fondů 

 

• blížící se početně slabší ročníky uchazečů 
v brzkých létech 

• v některých součástech JU stárnoucí sbor 
učitelů 

• zesilující kompetice o prostředky na vědu 
a výzkum obecně 
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3. Oblast internacionalizace 

3.1. Zapojení JU do mezinárodních programů 

Ekonomická fakulta JU se bude v roce 2008 účastnit projektu Vyšehradské čtyřky Support for 
Virtual Study in V – 4 Countries. 
 
Některé katedry Pedagogické fakulty JU jsou členy mezinárodních týmů, které řeší projekty 
programu EU Lifelong Learning Programme. V roce 2008 bude dokončen projekt programu 
Comenius 3: Learning Migration. Jeho řešení je zaměřeno na pochopení fenoménu migrace                     
v každodenním vzdělávání ve všech částech vzdělávacího procesu. Cílem projektu je též vytvořit 
síť pracovníků v místních školách, pedagogických fakultách, příslušných odborech školství a 
výzkumných ústavech. Katedra anglistiky Pedagogické fakulty JU se od roku 2007 zapojila do 
projektu programu Lingua – Vivace, jehož cílem je propagace výuky anglického jazyka. Katedra 
matematiky Pedagogické fakulty JU se stala součástí týmu projektu InterGeo, který se zaměří na 
vybudování internetových stránek pro výuku geometrie. Pedagogická fakulta JU je dále zapojena 
do projektu Learners Perspective Study, který se zabývá zkoumáním vzdělávání v matematice. 
Výzkumný tým v současné době zahrnuje badatele z Austrálie, Číny, Německa, Izraele, 
Japonska, Koreje, Filipín, Singapuru, Jižní Afriky, Švédska, Velké Británie a Spojených států.  
 
Teologická fakulta JU bude v roce 2008 pokračovat v účasti v evropském výzkumném projektu 
TRES (Teaching Religion in a multicultural European Society), který zahrnuje zhruba 50 
spolupracujících organizací z Evropy. 
 
V roce 2008 bude Zdravotně sociální fakulta JU usilovat o smluvní potvrzení spolupráce s další 
kanadskou univerzitou – University of York.  
 
Ústav fyzikální biologie JU bude pokračovat ve snaze o zavedení mezinárodního, technicky 
zaměřeného vzdělávání pro biologii a biomedicínu ve spolupráci s Polytechnickou univerzitou 
v Kremsu, Dunajskou univerzitou v Kremsu a dalšími zahraničními vysokými školami, s nimiž 
v roce 2007 zahájil ústav formální i neformální spolupráci.  
 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU se bude zapojovat do projektů v rámci 7. RP, a 
to do velkých vědecko-výzkumných projektů, dále do programu COST a v neposlední řadě také 
do malých vědecko-výzkumných projektů a podnikatelských projektů tzv. CRAFT. Ústav 
využije zapojení do připravovaného OP VK pro vytváření týmových spoluprací při řešení 
unikátního výzkumu. V rámci příhraniční spolupráce bude rozvíjena spolupráce především 
s Rakouskem, a to s Univerzitou v Kremsu ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR. 
Dále budou využity projekty MŠMT „Kontakt“ pro rozvoj spolupráce s Čínou, Japonskem a 
Ruskem.   

3.2. Společné studijní programy 

Na Ekonomické fakultě JU bude nadále realizován studijní obor Účetnictví a finanční řízení 
podniku s francouzskými univerzitami Savoy (Chambery) a Lyon. V roce 2008 se předpokládá 
rozšíření této spolupráce o obor Obchodní podnikání. S Univerzitou v Pasově a Linci bude 
připraven společný studijní obor na bázi fakultou akreditovaného oboru Řízení a ekonomika 
podniku. 
 
Ve spolupráci Filozofické, Pedagogické a Teologické fakulty JU bude v roce 2008 probíhat 
příprava navazujícího magisterského studia Základy společenských věd. 
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Na Zemědělské fakultě JU je připravován projekt společných studijních programů ve vybraných 
doktorských studijných programech akreditovaných na Přírodovědecké a Zemědělské fakultě JU 
– tyto společné studijní programy by měly být realizovány v rámci nově koncipované spolupráce 
mezi Přírodovědeckou fakultou JU, Zemědělskou fakultou JU a univerzitou v Giessenu (Institut 
für Mikrobiologie und Molekularbiologie Universität Giessen).  
 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU navrhne společně s Univerzitou v Nancy 
(Francie) a Univerzitou v Uppsale (Švédsko) magisterský obor „Kontinentální akvakultura“ 
s rotačním studiem ve Francii, Švédsku a ČR. Půjde o rozšíření akreditace oboru využívající 
současné akreditace magisterského studia rybářství v českém a anglickém jazyce na Zemědělské 
fakultě JU. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU bude pokračovat v úsilí o vytvoření 
společných studijních programů s univerzitami, fakultami či univerzitními pracovišti v EU 
s podobným zaměřením, které by umožnily výměnné pobyty studentů i akademických 
pracovníků s možností uznávání zkoušek i odborné praxe (University of Stirling - Institute of 
Aquaculture, Skotsko; University of Goettingen - Institut fuer Tierzucht und Haustiergenetik             
v Goettingen, Německo; University of Wageningen, Holandsko; Technická univerzita 
v Mnichově, Německo; University of Plymouth, Anglie; Université Henri Poincaré – Nancy, 
Francie; Szczecin University, Polsko; Agriculture University in Olsztyn, Polsko). 

3.2.1. Biological Chemistry - přeshraniční bakalářský program Jihočeské 
univerzity a Johannes Kepler Universität Linz                        

(Tento projekt je navrhován jako preferovaný pokračovací rozvojový projekt JU na rok 2008.)  
 
Přeshraniční bakalářský studijní obor Biologická chemie (Biological Chemistry), který schválila  
Akreditační komise v červnu 2006, byl otevřen počátkem akademického roku 2007/2008. Tento 
program byl připraven na Biologické fakultě JU (od 1. srpna 2007 přejmenované na 
Přírodovědeckou fakultu JU) a bude zajišťován ve spolupráci s Johannes Kepler Universität 
Linz. Výuka bude probíhat v anglickém jazyce. V programu studují nejen čeští a rakouští, ale             
i zahraniční studenti. Pomocí podpory z prostředků rozvojových programů MŠMT bude do 
konce roku dokončena modernizace instrumentálního vybavení laboratoří určených pro výuku 
molekulárně biologických a chemických předmětů, které jsou pro tento studijní obor povinné. 
Prostředky z rozvojového programu pro rok 2007 rovněž napomohly Přírodovědecké fakultě 
JU k vytvoření potřebného zázemí pro administrování studijních programů běžících v anglickém 
jazyce, stejně jako k rozvoji lidských zdrojů v chemických oborech. Cílem pro rok 2008 je 
zavedení výuky matematicko-/fyzikálně-/chemických-/biologických předmětů na 
Přírodovědecké fakultě JU v anglickém jazyce. V průběhu roku 2008 zahájí Přírodovědecká 
fakulta JU společně s Johannes Kepler Universität Linz přípravy pro akreditaci přeshraničního 
společného navazujícího magisterského studijního oboru „Biological chemistry“ a přípravy 
nového přeshraničního bakalářského studijního oboru „Bio-informatics“. Financování 
společných aktivit se předpokládá z programu INTERREG IV.  

3.3. Studijní programy akreditované v cizích jazycích 

Na Ekonomické fakultě JU, kde je v současné době akreditován v anglickém jazyce jeden 
navazující magisterský studijní obor Management of Regional Development v rámci studijního 
programu Economics and Management, bude v roce 2008 akreditován další magisterský studijní 
obor Účetnictví a finanční řízení podniku v anglické mutaci. O anglickou mutaci bude rozšířen 
rovněž doktorský studijní program Řízení a ekonomika podniku. Součástí projektu je i příprava 
nezbytných studijních materiálů (tento projekt je navrhován jako rozvojový projekt JU na rok 
2008).  
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V současné době je v Akreditační komisi ve schvalovacím řízení navazující magisterský obor 
Aquaculture, připravený pro výuku na Zemědělské fakultě JU v anglickém jazyce. V anglickém 
jazyce je také akreditován doktorský studijní program Fytotechnika, obor Ochrana rostlin. 
S ohledem na širokou mezinárodní spolupráci v oblasti Rybářství bude snahou Zemědělské 
fakulty JU vytvořit podmínky pro akreditaci i tohoto studijního programu. Obdobně budou 
připraveny i podklady pro akreditaci oborů spadajících pod polytematickou oblast Agroekologie, 
které patří mezi obecné prioritní oblasti transformující se Zemědělské fakulty JU. 
 
Ústav fyzikální biologie JU v rámci nové akreditační žádosti o doktorské studium programu 
Fyzika, obor Biofyzika, podal rovněž žádost o akreditaci v anglickém jazyce.  
 
Veškeré studijní programy ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém JU jsou 
automaticky připravovány k akreditaci v angličtině. V roce 2008 předpokládá ústav další 
rozšíření o zahraniční studenty tak, aby poměr mezi českými a zahraničními studenty byl 3:1. 

3.4. Summer Schools pro zahraniční studenty 

Filozofická fakulta JU zorganizuje v roce 2008 XVII. ročník Letní školy slovanských studií, 
zaměřené na studium českého jazyka. LŠSS se každoročně zúčastňuje na 50 zájemců (zčásti 
stipendistů MŠMT ČR, zčásti samoplátců) z různých zemí Evropy, z Japonska a z USA.  
 
Pedagogická fakulta JU zahajuje přípravu letní školy v oboru Psychologie pro studenty ze 
Spojených států amerických. První kolo proběhne nejpozději v roce 2009.  

 
Summer School, každoročně pořádané Ústavem fyzikální biologie JU, se těší velké oblibě. 
V roce 2007 se této letní školy kromě středoškolských účastníků zúčastnilo také 33 
vysokoškolských studentů, z toho 19 studentů zahraničních (studenti z USA - Princeton 
University, 1 student z Mexika - Universidad de Quadalajara, 2 studenti ze Slovenské republiky, 
1 student z Ruské federace  - Univerzita v Sankt Peterburku, 1 student z Rakouska  - Vídeňská 
státní univerzita a 10 studentů z Běloruska  - International Sakharov Environmental University 
Minsk a Belarusian State University Minsk). 

3.5. Rozvoj ECTS 

Na celé Jihočeské univerzitě je plně zajištěno akceptování kreditních bodů získaných v systému 
ECTS a plné uznání splnění předmětů absolvovaných studenty Jihočeské univerzity během 
jejich zahraničních stáží, a to minimálně jako volitelných předmětů, ale častěji jako ekvivalentů 
povinných součástí studovaných programů. Rovněž nově akreditované studijní programy jsou 
stavěny tak, aby vyhovovaly systému ECTS. 
 
Hlavním úkolem, před který je v oblasti sbližování s evropskými standardy Jihočeská univerzita 
v roce 2008 postavena, je intenzivní příprava předpokladů k podání žádosti o udělení statutu 
ECTS Label. Jde o rozsáhlý úkol, který se vedle vedení Jihočeské univerzity, fakult i kateder týká 
doslova všech vyučujících na všech součástech Jihočeské univerzity. Kromě potřebných změn 
ve vlastní organizaci výuky, jako je např. akceptování klasifikačních norem vycházejících ze 
statistické distribuce prokázaných výsledků studentů, půjde především o dopracování kompletní 
dokumentace ke všem nabízeným předmětům výuky ve všech studijních programech a jejich 
oborech. Nová podoba dokumentace doplněná o informace dosud v ní neobsažené 
(kompetence po absolvování předmětu a další) bude muset být dostupná v české a souběžně 
anglické verzi na webových stránkách Jihočeské univerzity. Technologickým zázemím tohoto 
rozsáhlého úkolu se stane nová verze informačního systému Studijní agenda, která bude jako 
samostatný portál zavedena v roce 2008.  
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3.6. Diploma Supplement  

Tento dokument je na Jihočeské univerzitě standardně a bezplatně vydáván absolventům 
bakalářských a magisterských studijních programů od konce akademického roku 2004/2005. 
V roce 2006 bylo vydávání Diploma Supplement rozšířeno i na absolventy doktorských 
studijních programů. Od roku 2007 je bezplatné vydávání Diploma Supplement pravidelnou 
součástí ukončení studia všech absolventů studijních programů a základem pro přípravu 
Jihočeské univerzity k získání Diploma Supplement Label.  
 
V roce 2008 v návaznosti na přípravu k získání ECTS Label by měly být vytvořeny předpoklady 
i pro podání žádosti o udělení Diploma Supplement Label. Dosavadní průběh vydávání 
Diploma Supplement na Jihočeské univerzitě ukazuje, že Jihočeská univerzita v podstatě splňuje 
požadavky pro Diploma Supplement Label, ale dosud nemá zveřejněny všechny podstatné 
informace o studiu v požadované podobě v anglické mutaci. To by mělo být zajištěno v rámci 
přípravy podkladů pro ECTS Label.  

3.7. Mobility studentů a akademických pracovníků 

Vysílání studentů Jihočeské univerzity na zahraniční stáže bude i v roce 2008 jednou z aktivit 
preferovaných také v rámci rozvojových programů na rok 2008. Kromě pokračujících programů 
LLP (Lifelong Learning Programme) aj. jsou především využívány přímé smluvní dohody mezi 
jednotlivými součástmi Jihočeské univerzity a jejich zahraničními partnery. Na některých 
fakultách jsou stáže studentů již pravidelnou součástí programu, jinde budou v roce 2008 dále 
rozšiřovány.  
 
Ekonomická fakulta JU bude v roce 2008 usilovat o rozšíření stávajících smluv o univerzitu 
v Cornwallu a Bretani. 

 
Filozofická fakulta JU rozšíří v roce 2008 nabídku mezinárodních mobilit studentů a 
akademických pracovníků v rámci programu LLP (Lifelong Learning Programme). Od 
akademického roku 2007/2008 jsou nově uzavřeny smlouvy s Jagiellonian University Krakow, 
Universität Konstanz a Nicholas Copernicus University Torun. Pro pobyty „free movers“ 
(Augsburg, Poznaň) bude fakulta využívat stipendií financovaných z Rozvojových programů 
MŠMT ČR, se zahraničními partnery bude Filozofická fakulta JU jednat o rozšíření stávajících 
bilaterálních smluv na další obory studované na fakultě. Filozofická fakulta JU bude rovněž 
získávat další zahraniční studenty. V roce 2008 budou na Filozofické fakultě JU studovat v rámci 
programu LLP - Erasmus dva studenti z Universita degli Studi della Tuscia di Viterbo (Itálie) a 
jedna studentka z Nitry (Slovenská republika, Národný štipendijný program SR).  

 
Mobility studentů na Pedagogické fakultě JU se budou nadále uskutečňovat podle platných 
smluv. Fakulta usiluje o uzavření smluv s britskými univerzitami. 

 
Jednou ze snah Přírodovědecké fakulty JU je navázat a rozvíjet vědeckou a pedagogickou 
spolupráci studentů Přírodovědecké fakulty JU se studenty a pedagogy na Georgia Southern 
University (USA). Přírodovědecká fakulta JU již druhým rokem vysílá talentované studenty na 
semestrální pobyt na Georgia Southern University zaměřený na studium botaniky, biochemie a 
mořské biologie. S finanční pomocí z rozvojových programů MŠMT bude v roce 2008 
Přírodovědecká fakulta JU realizovat semestrální zahraniční výjezd dvou studentů 
Přírodovědecké fakulty JU na Georgia Southern University - tento projekt je navrhován jako 
preferovaný rozvojový projekt JU na rok 2008.  
 
Teologická fakulta JU bude i nadále pokračovat v mezinárodní spolupráci v oblasti studentské a 
učitelské mobility prostřednictvím programů LLP, v přímé spolupráci na základě smluv (pobyty 
„free movers“) a ve spolupráci jednotlivých akademických pracovníků. V rámci programu LLP 
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bude rozvíjena spolupráce Teologické fakulty JU s Univerzitou v Prešově, fakulta rovněž 
připraví program Erasmus Mundus v oboru Učitelství náboženství a etiky. 

 
Na rok 2008 je Zdravotně sociální fakultou JU plánováno zahájení spolupráce v oblasti 
rozvojových programů MŠMT s University of Zambia v Lusace s cílem rozšířit možnosti 
rozvojové spolupráce v Subsaharské Africe. Další předpokládané rozšíření studentských mobilit 
a učitelských mobilit bude realizováno v rámci připravované spolupráce s veřejnoprávní 
organizací „Cesta k domu“, která poskytuje pomoc dětem ulice v Oděse na Ukrajině. 
 
Kromě studijních pobytů realizovaných na základě mezinárodních programů budou 
Zemědělskou fakultou JU podporovány též zahraniční mobility zajišťované na bázi jiných 
programů a výzkumných projektů, případně i na bázi přímých vztahů a spolupráce jednotlivých 
kateder Zemědělské fakulty JU. Příkladem jsou odborné stáže akademických pracovníků 
orientované do oblasti ekologického zemědělství a setrvale udržitelných systémů hospodaření 
v krajině realizované v rámci 6. RP programu EULACIAS (Nizozemí, Kypr a Mexiko), případně 
studijní pobyty realizované v rámci různých grantových projektů (např. dlouhodobé stáže 
akademických pracovníků v USA – University of Florida a USGS/NWRC Lafayette, UNIMI 
Milano a další). Na Zemědělské fakultě JU budou rovněž rozšířeny možnosti výjezdů v rámci 
rozvojových programů MŠMT (tzv. „free movers“). V rámci programu CEEPUS prohloubí 
Zemědělská fakulta JU spolupráci se sítí „@groen“ (Maďarsko), jejímž koordinátorem je 
partnerská univerzita v Gödöllö. V rámci CEEPUSu bude Zemědělská fakulta JU dále 
preferovat jednosemestrální výměny studentů s možností získání kreditů za absolvované 
zkoušky. Na rok 2008 je připravována smlouva v rámci programu LLP - Erasmus s Univerzitou 
ve  Wageningen (Holandsko). 
 
Od akademického roku 2006/2007 byla na Ústavu fyzikální biologie JU zahájena výměna 
studentů a akademických pracovníků se Středošvédskou univerzitou v Sundsvallu. Dále běží tyto 
aktivity v Princetonu (USA) a s univerzitou v Bonnu. 
 
Studenti doktorského studia rybářství Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU 
spolu s akademickými pracovníky vycestují ke studijním pobytům a stážím v rámci projektu LLP 
– Erasmus a rozvojového projektu MŠMT do Švédska, Německa, Itálie, Polska, Španělska, 
Francie, Řecka a Polska.  

3.8. Spolupráce se zahraničními i domácími vědeckými 
institucemi 

Vědecká spolupráce jak s domácími, tak i zahraničními institucemi je trvalou složkou vědecké a 
výzkumné činnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Z domácích institucí je to 
především soustavná a pokračující spolupráce s ústavy Akademie věd ČR, ale i některými 
vysokými školami a dále výzkumnými pracovišti zejména v resortech zdravotnictví a 
zemědělství. V oblasti zahraniční spolupráce vedle pokračujících aktivit budou v roce 2008 
rozšířeny některé dosavadní spolupráce. 
 
Ekonomická fakulta JU rozšíří spolupráci s univerzitou v Gödöllö, s univerzitou v Chambery a 
ekonomickou fakultou ve Štětíně. 
 
Filozofická fakulta JU rozvine spolupráci s Western Michigan University v Kalamazoo (USA).  
 
Pedagogická fakulta JU přepokládá rozšíření spolupráce se severoamerickou Univerzitou of 
Minnesota (Morris a Winona).    
 
Ústav fyzikální biologie JU bude pokračovat ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou 
Univerzity Karlovy. 
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4. Oblast kvality a excelence akademických 
činností 

4.1. Oblast vzdělávací činnosti 

4.1.1. Transformace Biologické fakulty JU na Přírodovědeckou fakultu JU 

(Tento projekt je navrhován jako preferovaný rozvojový projekt JU na rok 2008.) 
  
K 1. srpnu 2007 vznikla Přírodovědecká fakulta JU transformací Biologické fakulty JU. V roce 
2007 byly prostřednictvím Přírodovědecké fakulty JU podány akreditace sedmi nových 
bakalářských a čtyř navazujících magisterských studijních oborů. Společně s vlastními 
akreditacemi vnikají na Přírodovědecké fakultě JU čtyři nové studijní programy (matematika, 
fyzika, chemie a informatika). Se vznikem nových oborů/programů se velmi silně projevují slabé 
stránky nově vzniklé Přírodovědecké fakulty JU, tj. nedostatečné personální a administrativní 
zabezpečení, neúplná připravenost studijních materiálů a nedostatečné uzpůsobení prostor a 
vybavení laboratoři a učeben pro výuku. V roce 2008 se tedy Přírodovědecká fakulta JU bude 
aktivně snažit s pomocí prostředků rozvojových programů MŠMT implementovat nové obory a 
programy do organizačních a výukových struktur nově vznikající Přírodovědecké fakulty JU.   
 
Na přelomu roku 2007/2008, zahájí Přírodovědecká fakulta JU jednání s technicky 
orientovanými veřejnými vysokými školami (zvláště se Západočeskou univerzitou v Plzni)          
o možné přípravě akreditací nových technických oborů na Přírodovědecké fakultě JU. 
 
V reakci na klesající demografickou křivku absolventů středních škol, klesá i počet studentů 
hlásících se ke studiu na Přírodovědeckou fakultu JU a vyostřuje se „boj“ o potencionální 
studenty mezi jednotlivými univerzitami. Pro přitáhnutí pozornosti potenciálních zájemců                
o studium na Přírodovědecké fakultě JU se vedení fakulty snaží motivovat jak akademické 
pracovníky, tak i současné studenty k propagační činnosti, kterou bude fakulta i nadále rozvíjet a 
aktivně podporovat. 

4.1.2. Studijní programy 

Ekonomická fakulta JU připravuje k akreditaci navazující magisterské studijní obory Řízení a 
ekonomika podniku (v české verzi) a Účetnictví a finanční řízení podniku (v anglické mutaci).  
Studijní obor Strukturální politika EU a rozvoj venkova bude připraven k akreditaci jako 
kombinovaná forma bakalářského studia. Ekonomická fakulta JU také připravuje reakreditace 
doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku a jeho rozšíření o výuku v anglickém 
jazyce. Ekonomická fakulta JU dále připravuje vytvoření nového studijního oboru Finanční a 
pojistná matematika (bakalářské studium) – tento projekt je navrhován jako rozvojový projekt  
JU na rok 2008.  

 
Filozofická fakulta JU připraví a předloží k akreditaci bakalářský obor Estetika pro dvouoborové 
studium, bakalářský obor Management kultury v kombinované formě studia a bakalářský obor 
Germanistika. K akreditaci bude rovněž předložen bakalářský obor Středoevropská studia, na 
jehož realizaci se bude podílet několik fakult Jihočeské univerzity, univerzita v Pasově a DAAD 
v Bonnu. Filozofická fakulta JU dále zahájí výuku v bakalářském oboru Dějiny umění. 
Připraveny a předloženy k akreditaci budou také navazující magisterský obor Učitelství dějepisu 
a českého jazyka pro střední školy za podpory rozvojového programu MŠMT a navazující 
magisterský obor Estetika. K akreditaci bude rovněž připraven navazující magisterský obor 
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Románská filologie: francouzský, španělský a italský jazyk za podpory rozvojového programu 
MŠMT. Filozofická fakulta JU dále připraví a předloží k akreditaci doktorský studijní obor 
Český jazyk.  
 
Pedagogická fakulta JU se zaměří na akreditaci dlouhých magisterských programů učitelství pro 
ZŠ. Zahájení výuky podle nových učebních plánů předpokládá fakulta v roce 2008. Nově bude 
fakulta zahajovat obor Učitelství výchovy ke zdraví. Jako navazující magisterské studium se 
připravuje Učitelství psychologie. Pedagogická fakulta JU plánuje dva nové obory bakalářského 
studijního programu Specializace v pedagogice, a to obor Přírodovědná a ekologická výchova a 
obor Vychovatelství. V doktorských studijní programech se Pedagogická fakulta JU znovu 
pokusí o akreditaci oboru Teorie vyučování matematice (v programu Specializace v pedagogice) 
a oboru Pedagogická psychologie (program Psychologie).  

 
Teologická fakulta JU připraví v roce 2008 akreditaci nových studijních oborů  - bakalářské 
studium Pedagogika volného času v kombinované formě, navazující magisterské studium 
Filosofie a etika,  dvouoborové bakalářské studium Humanistika a dvouoborové bakalářské 
studium Náboženské vědy. Realizováno bude rovněž navazující magisterské studium 
Pedagogika volného času (navrženo jako rozvojový projekt JU na rok 2008). K reakreditaci 
bude připraveno bakalářské studium v oborech náboženská výchova, pastorační asistence a 
teologie. Teologická fakulta JU v roce 2008 rovněž podá žádost o udělení habilitačních práv               
v oboru Teologie.  

 
Na Zdravotně sociální fakultě JU bude od akademického roku 2007/2008 otevřen nový 
bakalářský studijní obor Sociální práce ve veřejné správě (v prezenční a kombinované formě 
studia), k akreditaci je připravován bakalářský studijní obor Speciální pedagogika, po 
personálním zabezpečení výuky postupně i obor Speciální pedagogika – vychovatelství. V roce 
2008 se předpokládá akreditace v současné době připravovaných bakalářských studijních oborů 
Zubní technik a Nutriční terapeut (navrženo jako rozvojový projekt JU na rok 2008). Od 
akademického roku 2007/2008 bude na Zdravotně sociální fakultě JU otevřen nový navazující 
magisterský studijní obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví. V roce 2008 se 
předpokládá akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Krizová radiobiologie a 
toxikologie. V současné době probíhá ve spolupráci s Univerzitou obrany transformace tohoto 
oboru. V rámci reakreditace také proběhla transformace navazujícího magisterského studijního 
oboru Ošetřovatelství na studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. 
V plánu pro rok 2008 zůstává příprava kombinované formy studia tohoto studijního oboru. 
Plánovaný navazující magisterský studijní obor Aplikace biofyziky ve zdravotnictví bude 
připravován a realizován ve spolupráci s odborníky z nově vzniklé Přírodovědecké fakulty JU. 
Do konce roku 2007 bude dále předložen k akreditaci doktorský studijní obor Ošetřovatelství. 
K akreditaci v anglickém jazyce je na Zdravotně sociální fakultě JU připravován bakalářský 
studijní obor v prezenční formě studia Rehabilitation and psychosocial care for handicapped 
children, adults and seniors. V roce 2008 by měl být rovněž k akreditaci připraven bakalářský 
studijní obor General Nursing. K akreditaci bude dále v roce 2007 předložen navazující 
magisterský studijní obor v prezenční formě studia Health and Social Care Management – 
International Master. Dále probíhá také příprava materiálu pro získání habilitačního práva 
v oboru Zdravotně sociální pracovník.  
 
Zemědělská fakulta JU připravuje akreditaci studijních oborů, které budou harmonizovány se 
standardy studijních oborů na vysokých školách v EU včetně studijních programů nabízených 
v anglickém jazyce. Pro rok 2007/2008 je připravován studijní obor Aquaculture (v anglickém 
jazyce), pro rok 2008/2009 studijní obor Kvalita a bezpečnost potravinových zdrojů a studijní 
obor Řízení technologických procesů v multifunkčním zemědělství.  

 
Přírodovědecká fakulta JU spolu s Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým JU 
připraví k akreditaci společný magisterský obor Ichtyologie. Výzkumný ústav rybářský a 
hydrobiologický JU dále reakredituje doktorský studijní program Rybářství.  
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4.1.3. Letní školy  

Letní školy v podobě několikadenních až několikatýdenních pobytových kurzů pro studenty 
středních škol, jejich učitele a případně i jiné okruhy účastníků (CŽV) se staly pravidelnou 
součástí činnosti Jihočeské univerzity. Vzhledem k malému zájmu potenciálních studentů                 
o některé obory nabízené na Jihočeské univerzitě budou využity rozvojové programy na rok 
2008 také k řešení tohoto problému. Jednotlivé fakulty zintenzivní spolupráci se studenty 
středních škol v rámci seminářů, přednášek, kurzů a letních škol jim určených.  
 
Filozofická fakulta JU zorganizuje v roce 2008 XVII. ročník Letní školy slovanských studií, 
zaměřené na studium českého jazyka. LŠSS se každoročně zúčastňuje na 50 zájemců (zčásti 
stipendistů MŠMT ČR, zčásti samoplátců) z různých zemí Evropy, z Japonska a z USA. 
 
Katedry matematiky, fyziky a biologie Pedagogické fakulty JU budou pořádat letní školy 
v podobě několikadenních pobytových kurzů pro studenty středních škol a jejich učitele s cílem 
podchytit zájem středoškolských studentů o studium učitelství ZŠ přírodovědného zaměření. 
 
Letních škol na Ústavu fyzikální biologie JU se v roce 2007, kromě zahraničních studentů, 
zmíněných v bodě 3.4, zúčastnilo 20 středoškolských a gymnaziálních studentů a 14 
vysokoškolských studentů z České republiky. Letní školy bude Ústav fyzikální biologie JU 
realizovat také v roce 2008. 
 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU připraví pro rok 2008 letní školu pro 
vyhledávání budoucích rybářských talentů (projekt navržen jako rozvojový projekt JU na rok 
2008).  

4.1.4. Prostupnost studia VŠ a VOŠ 

Ekonomická fakulta JU a Zdravotně sociální fakulta JU zahajují výuku absolventů vybraných 
VOŠ v modulárním bakalářském studiu. V souladu se Studijním a zkušebním řádem JU zvažuje 
také Teologická fakulta JU možnosti spolupráce s vybranými VOŠ.  

4.1.5. Strukturované studijní programy 

Proti původní představě o určení oborů, kterých se tato změna nedotkne a kde zůstane i nadále 
nestrukturované magisterské studium v pětiletých magisterských programech, došlo během roku 
2006 a 2007 ke změně názoru na uspořádání studia učitelství pro základní školy. Současný názor 
podporovaný i stanoviskem Akreditační komise ČR zachovává tento typ studia nejen pro 
učitelství prvého stupně základní školy, ale nově i pro obory aprobačních kombinací předmětů 
druhého stupně základní školy. Protože tyto obory studia na Jihočeské univerzitě představují 
značně velký podíl studentů, jde o podstatnou změnu plánů v tvorbě budoucí podoby studijních 
programů, která byla zahrnuta do reakreditačních materiálů již předložených ke schválení v roce 
2008, kdy končí platnost mnoha stávajících akreditačních rozhodnutí. S výjimkou uvedených 
studijních programů všude jinde pokračuje na Jihočeské univerzitě postupné nahrazování 
pětiletých magisterských programů kombinací tříletých bakalářských a dvouletých navazujících 
magisterských studií. Všechny nově navrhované studijní programy a všechny žádosti                         
o prodloužení akreditací jsou již předkládány ve strukturované podobě, takže skončením 
platnosti zbývajících akreditací pětiletých magisterských programů by tento typ studia                       
(s výjimkou studia učitelství pro základní školy) měl z nabídky studia na Jihočeské univerzitě 
vymizet. Studium učitelství pro střední školy bude probíhat ve strukturované podobě 
(bakalářský a na něj navazující magisterský typ studijního programu) s výjimkou aprobačních 
oborů výchov (hudební, výtvarná, tělesná), a to na Přírodovědecké a Filozofické fakultě JU. 
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Jako strukturovaný program bude připravováno na Pedagogické fakultě JU studium učitelů 
tělesné výchovy pro střední školu; v bakalářském stupni jako Tělesná výchova pro dvouoborová 
studia, v navazujícím magisterském studiu jako Učitelství tělesné výchovy pro SŠ. Strukturované 
bude také učitelství psychologie - v bakalářském stupni již akreditovaný program Psychologie, 
v navazujícím magisterském Učitelství psychologie pro SŠ. 

4.1.6. Programy pro učitele 

Akademičtí pracovníci Ekonomické fakulty JU budou i nadále zapojeni do celouniverzitního 
projektu „Rozvoj a zkvalitnění celoživotního vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích“. Jedná se o projekt financovaný z ESF, který je zaměřen na rozvoj kompetencí 
vyučujících. 
 
Na Pedagogické fakultě JU je z prostředků ESF financována (do června 2008) činnost Střediska 
dalšího vzdělávání učitelů. Středisko nabízí cca 40 akreditovaných kurzů pro učitele v praxi. 
Nabídka reaguje na aktuální problémy resortu. 

 
Teologická fakulta JU se zaměří na přípravu programu orientovaného na rozvoj klíčových 
kompetencí v přípravě učitelů a dalších pedagogických pracovníků. 

4.1.7. Uplatnění absolventů a spolupráce JU s absolventy 

Uplatnění absolventů Jihočeské univerzity je pravidelně posuzováno dle údajů zveřejňovaných 
z celostátních dat projektu REFLEX.  
 
Ekonomická fakulta JU zvažuje zřízení Agentury profesního rozvoje, která bude 
zprostředkovávat stáže studentů a pomáhat jim při uplatnění v praxi. 

4.2. Oblast výzkumu a vývoje 

Badatelská činnost na Ekonomické fakultě JU bude rozvíjena v rámci témat souvisejících 
s ekonomikou a řízením podniku a socioekonomickými faktory rozvoje regionu. Bude připraven 
projekt pro 7. RP Rozvoj podniku ve vztahu k socioekonomickým faktorům regionu. Tento 
program bude společný s SPU Nitra, Univerzitou Pasov, a Univerzitou Jana Keplera v Linci. 
S Univerzitou Gödöllö je řešen projekt Possible influences of EU agricultural financing on 
production efficiency and technological development of agriculture in the Czech Republic and 
Hungary for 2007–2008. Současně budou připraveny dílčí projekty pro grantové agentury. Na 
Ekonomické fakultě JU bylo dále zřízeno Centrum pro inovace a aplikovaný výzkum, které by 
mělo napomoci ve spolupráci mezi fakultou, jednotlivými podniky a institucemi přímou účastí 
na řešení vybraných problémů a poradenské činnosti. 
 
Pracovníci Filozofické fakulty JU budou v roce 2008 pokračovat ve spolupráci s ústavy AV ČR 
v řešení dvou výzkumných záměrů a řady dalších vědeckých projektů, které jsou podporovány 
různými typy grantů, zorganizují pět vědeckých konferencí, budou pokračovat ve vydávání 
existujících edičních řad a individuálních vědeckých publikací. Zároveň budou usilovat                   
o získávání dalších grantových zdrojů pro vlastní vědecké projekty, doktorandi se zapojí do 
soutěže o granty Grantové agentury JU. 
 
Vedle podpory základního výzkumu bude Přírodovědecká fakulta JU usilovat o zvýšení počtu 
chráněných technologií (např. patenty, užitné vzory) a jejich přenosu do praxe.  
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Teologická fakulta JU bude usilovat o zlepšení ekonomických podmínek k badatelské činnosti 
zaměřením se na kriteria k poskytování podpory na specifický výzkum. Jedná se zvláště                    
o kriteria jako zvyšování kvalifikační struktury (habilitace, profesorská jmenování), rozvoj 
navazujících magisterských oborů s cílem zvýšit počet absolventů magisterských studijních 
oborů, zvýšení počtu studentů v doktorských studijních oborech, příprava dalších projektů do 
GA ČR a GA AV ČR s ohledem na badatelské zaměření Teologické fakulty JU, příprava 
badatelských projektů podporovaných EU. V souladu s tematickým zaměřením badatelské práce 
na Teologické fakultě JU budou připraveny alespoň 4 grantové projekty do GA ČR a 4 projekty 
do GA AV ČR. 

 
Zdravotně sociální fakulta JU bude i v roce 2008 podporovat úzké kontakty se zahraničními 
pracovišti, zvláště pokud budou odpovídat hlavním výzkumným směrům fakulty, které jsou 
orientovány na: 
• zdravotně sociální problematiku, zaměřenou zejména na studium kvality života jak seniorů, 

tak dětí. Další oblastí zájmu je domácí násilí a jeho formy a integrace menšinových skupin 
obyvatel České republiky. 

• problematiku krizového řízení a CBRNE. V této oblasti jsou řešeny jednak otázky spojené 
s problematikou přípravy a edukace krizového managementu, organizací krizového řízení a 
etickými problémy a psychologickými aspekty řešení mimořádných událostí, jednak otázky 
týkající se možného ohrožení CBRNE (chemické, biologické, radiologické, jaderné, 
explozivní) látkami (agens).  

• epidemiologii a preventivní medicínu, zaměřenou především na problematiku zvýšení kvality 
života, zdravého životního stylu a prevenci závažných civilizačních chorob.  

Tyto úkoly budou řešeny zejména v rámci 7. RP EU, ale i prostřednictvím jiných nadnárodních 
struktur (NATO, UNESCO a další).  

 
Zásadním úkolem ve vědeckovýzkumné činnosti Zemědělské fakulty JU v roce 2008 je řešení 
výzkumného záměru MŠMT – Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření                        
v podhorských a horských oblastech (MSM 6007666806). Dále pokračuje řešení 10 projektů 
Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV), 2 projektů Grantové agentury České 
republiky (GA ČR), 1 projektu Grantové agentury Akademie věd, 1 projektu MŠMT, 1 projektu 
MŽP a dalších výzkumných projektů. Při posilování výzkumné a vývojové práce se předpokládá 
přednostní rozšiřování perspektivních (produktivních) týmů, přičemž je nezbytné preferovat 
koncentraci investičních prostředků (nákup přístrojů a techniky) do perspektivních laboratoří. 
Interní grantová agentura poskytne prostředky mladým vědeckým pracovníkům – doktorandům, 
kteří předloží kvalitní projekty s potenciálními výstupy v impaktovaných časopisech. V práci 
Fakultní vědecké knihovny bude kladen vyšší důraz na modernizaci a práci s databázovými 
informačními systémy. 

 
Předmětem činnosti Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU je mezinárodní 
výzkum biologického charakteru (modelové druhy ryb a raků), ochrany vodního prostředí 
(měření úrovně polutantů) nebo chovatelský výzkum orientovaný na rybářství (významné druhy 
ryb), včetně výzkumu kvality a bezpečnosti potravin. Ústav bude přispívat ke zvyšování úrovně 
poznání a vzdělanosti, získávat, zpracovávat a rozšiřovat nové vědecké informace, vydávat 
elektronicky Bulletin VÚRH JU, metodiky pro praxi, sborníky, organizovat vědecká setkání, 
poskytovat vědecké posudky, stanoviska i doporučení a provádět konzultační a poradenskou 
činnost.  

4.2.1. Technologická centra, VTP 

Dosavadní zkušenosti získané Ústavem fyzikální biologie JU při budování a provozu 
technologického centra jsou východiskem pro další součásti Jihočeské univerzity.  
 
Centrum biologických technologií Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech se dobře 
etablovalo jako zařízení zprostředkující vstup technologických firem do regionu a přenos 
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technologií z akademického výzkumu do praxe. K nejvýznamnějším investicím 
zprostředkovaným CBT patří projekt Biosimilars s firmou Zentiva, a. s. (přes 18 mil. Kč) 
v Nových Hradech, zaměřený na zavedení výroby farmaceuticky aktivních proteinů a projekt 
výroby monokrystalického křemíku pro fotovoltaické články firmy HIC&Services 
v hospodářském parku České Velenice – Gmünd (až 50 mil. Kč). Spolu s řadou menších 
projektů v rozsahu 1 - 8 mil. Kč se tak investice z veřejných zdrojů již vyrovnala investici 
soukromé. Cílem pro rok 2008 a další roky je pokračovat v tomto trendu a získat pro region 
podobné objemy soukromých investic.  
 
Na okraji kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude v roce 2008 dokončena 
výstavba první části vědecko technického parku financovaná v rámci OP Průmysl a podnikání, 
programu Prosperita jako projekt „I. etapa koncipování VTP České Budějovice“. Na 
spolufinancování tohoto projektu se podílí Jihočeský kraj i statutární město České Budějovice. 
Výsledkem projektu bude technicky zajištěný objekt s vymezenými nájemními prostory pro 
technologicky orientované podnikatelské záměry resp. pro jejich podporu prostřednictvím 
poskytnutí přístrojů, experimentálního zařízení, instrumentů, a také standardně požadovaných 
služeb. Na podpoře jednotlivých projektových záměrů bude participovat Jihočeská agentura pro 
podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP). Pro rok 2008 se dále uvažuje o přípravě části druhé 
etapy koncipování VTP v prostorách navazujících na dokončovaný objekt, na níž se bude 
Jihočeská univerzita také podílet.  

4.3. Oblast rozvoje lidských zdrojů 

Lidské zdroje Jihočeské univerzity jsou dány především akademickými pracovníky, a to zejména 
profesory a docenty, kteří garantují výuku v jednotlivých akreditovaných studijních programech. 
Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků se postupně zlepšuje, nicméně do 
plně vyhovujícího stavu má stále ještě určité rezervy. Proto pokračující zkvalitňování kvalifikační 
struktury cestou habilitačních a profesorských jmenovacích řízení zůstává prvořadým zájmem 
Jihočeské univerzity.  

 
Na Ekonomické fakultě JU se v roce 2008 předpokládá ukončení doktorandského studia u čtyř 
doktorandů a dále uskutečnění tří habilitačních řízení. 

 
Na Filozofické fakultě JU absolvují v roce 2008 čtyři akademičtí pracovníci habilitační řízení a 
jedna pracovnice profesorské řízení.  
 
Pedagogická fakulta JU se bude v hodnocení vědeckovýzkumné činnosti řídit aktuální 
metodikou Rady vlády VaV a výsledky promítat do rozpočtů kateder a hodnocení jednotlivců. 
Pracovníkům, kteří dokončují kvalifikační práce k zahájení habilitačního řízení, bude umožněno 
čerpat studijní volno.    
 
Vznik Přírodovědecké fakulty JU v roce 2007 byl doprovázen vznikem 11 nových studijních 
oborů. Jejich zabezpečení bude nicméně vyžadovat podle kvalifikovaných odhadů kolem 12 – 
14 nových akademických pracovních míst zejména v oborech jako matematika, chemie, fyzika a 
informatika. V příštích letech bude, v rámci rozvoje lidských zdrojů, Přírodovědecká fakulta JU 
aktivně vyhledávat a získávat výjimečné vědecké osobnosti a snažit se pro ně zabezpečit kvalitní 
materiální zázemí.  
 
Na Teologické fakultě JU bude posilována kvalifikační strukturu získáním habilitací a doktorátů. 
V roce 2008 je plánováno získání čtyř doktorátů v rámci Katedry filosofie a religionistiky, tří 
doktorátů na Katedře praktické teologie a jedné habilitace pedagoga z Katedry teologické etiky, 
sociální etiky a etického vzdělávání.  
 
Zdravotně sociální fakulta JU plánuje do konce roku 2008 navýšení počtu profesorů o dva.            
O stejný počet (o dva) plánuje fakulta zvýšit počet docentů.  
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Na Zemědělské fakultě JU byla v roce 2007 přijata nová pravidla pro habilitační a profesorské 
řízení, která kladou důraz zejména na vědeckou činnost a publikování výsledků v časopisech 
s IF. V roce 2008 se předpokládá zpracování kariérního řádu, jenž stanoví požadavky na osobní 
rozvoj všech vědeckopedagogických a vědeckovýzkumných pracovníků.  
 
S ukončením prvních absolventů DSP Rybářství požádá Výzkumný ústav rybářský a 
hydrobiologický JU v roce 2008 prostřednictvím Jihočeské univerzity o akreditaci habilitačních 
práv. V roce 2008 požádají dva pracovníci ústavu o habilitace v rámci zemědělských věd.  

4.4. Oblast celoživotního vzdělávání 

V souladu se Strategií celoživotního učení České republiky (usnesení vlády č. 761 ze dne              
11. července 2007), jejími hlavními strategickými směry (uznávání/prostupnost, rovný přístup, 
funkční gramotnost, sociální partnerství, stimulace poptávky, kvalita, poradenství) a návrhy 
opatření a provázaností s operačními programy České republiky pro období 2007 - 2013, bude 
v nastávajícím časovém údobí v oblasti celoživotního učení na Jihočeské univerzitě zaměřena 
pozornost na: 
• posílení nabídky „graduovaných“ studijních programů - zejména bakalářských programů 

zaměřených  do praxe, propojených s aktuálním vývojem poznání a měnícími se potřebami 
zaměstnavatelů,  

• posílení spolupráce vysoké školy se zaměstnavateli, firmami, profesními organizacemi při 
přípravě studijních oborů, specializačních a doplňkových kurzů a seminářů odborného 
vzdělávání a při realizaci kvalitní odborné praxe, 

• podporu rozvoje efektivních forem vzdělávání, alternativních k prezenčnímu studiu, 
kombinovaného a distančního vzdělávání s využitím informačních a komunikačních 
technologií vyžadujících specifické pedagogické kompetence včetně účasti „tutorů“,   

• podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,  
• podporu vzdělávání akademických pracovníků, zejména mladých pedagogů, propojení jejich 

přípravy s mezinárodní mobilitou, 
• rozšíření vzdělávacích programů a infrastruktury univerzity třetího věku (U3V), účast 

v národních a evropských programových a projektových aktivitách, 
• monitoring poptávky a nabídky vzdělávacích příležitostí pro dospělé na regionální a národní 

úrovni, 
• podporu psychologického a studijního poradenství na JU,  
• provázanost s Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a 

Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). 
 
Ekonomická fakulta JU se zaměří na rozvoj Centra pro celoživotní vzdělávání, znovuotevření 
Univerzity třetího věku na JU a kurzů pro odbornou veřejnost podle potřeb trhu práce. 
 
Filozofická fakulta JU připraví kurzy z oboru historie a dějiny literatury v rámci Univerzity 
třetího věku na JU. 
 
Teologická fakulta JU se zaměří na inovace stávajících a tvorbu nových kurzů CŽV zaměřených 
na zlepšení vzdělanostní struktury v regionu a zvyšování uplatnitelnosti absolventů VŠ 
vycházející z provedené analýzy potřeb v regionu. 
 
Na Zdravotně sociální fakultě JU bude v září 2007 zahájena realizace programů v rámci CŽV za 
úplatu. Kvalifikační kurz „Zdravotně sociální pracovník“ byl předložen na MZ k akreditaci. Po 
úspěšné akreditaci v říjnu 2007 bude zahájena realizace kurzu. V současné době probíhá 
příprava dalších osmi kurzů, jejichž realizaci předpokládá fakulta od října 2007 do května 2008. 
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Zemědělská fakulta JU vytvoří ve spolupráci s VOŠ Písek školící středisko pro zemědělskou 
praxi v oblasti setrvalé systémy hospodaření v krajině. Dále budou realizovány vzdělávací 
programy a kurzy (s certifikací) pro absolventy vysokých škol na úrovni studia ECTS, Diploma 
Supplement Label a norem kvality ISO řady 9000. Nabízeny budou rovněž semestrální (1 – 2 
semestrální) programy a odborné kurzy orientované na výkon povolání účastníků s ohledem na 
stupeň jejich dosaženého vzdělání, realizované zejména formou kombinovaného a distančního 
studia. 

 
Cílem Ústavu fyzikální biologie JU v dalším období bude udržet programy celoživotního 
vzdělávání navázané na doktorský studijní program Biofyzika, které byly podpořeny 
z Evropských strukturálních fondů. Konkrétně jde o Kurzy moderních technologií pro 
biologický výzkum a Vzdělávání vědecko-výzkumných a akademických pracovníků v přenosu 
technologií (Jihočeský TECHTRANSFER). 

 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU bude organizovat krátkodobé (případně                   
i jednorázové) specializované kurzy a semináře pro odborníky v rybářství s počtem 1 – 2 kurzů 
za rok. Ústav bude organizovat z prostředků OP RLZ v roce 2008 pro management rybářských 
podniků, sportovních rybářských svazů a pracovníky státní správy specializační rybářské 
dvousemestrové studium s blokově organizovanou výukou. V rámci OP RLZ bylo zřízeno 
Poradenské, informační a školící rybářské centrum při VÚRH JU Vodňany s cyklem 
tematických seminářů.  

4.5. Oblast řízení vysoké školy 

Vzhledem k tomu, že pro rok 2007 nebyly k dispozici finanční prostředky na řešení 
navrhovaných centralizovaných rozvojových projektů, které měly přispět ke zvýšení kvality 
řízení provozu Jihočeské univerzity a k přípravě centralizace některých hospodářsko-správních 
agend, připravila Jihočeská univerzita pro rok 2008 první etapu decentralizovaného rozvojového 
projektu v rámci rozvojových programů MŠMT zaměřenou na tuto oblast. Vytvoření 
podpůrných technických mechanismů pro efektivní řízení univerzity jsou rovněž jedním z cílů 
rozvojového projektu z oblasti informačních technologií. Jihočeská univerzita připravuje 
zapojení do centralizovaného rozvojového projektu Rozvoj, koordinace a centralizace služeb 
informačních systémů veřejných vysokých škol, který koordinuje České vysoké učení technické 
Praha.  
 
Veškeré tyto přípravné práce jsou součástí komplexu opatření, kterými chce Jihočeská univerzita 
postupně vyřešit jednu ze slabých stránek zmiňovaných v Dlouhodobém záměru na léta 2006 - 
2010 v části 3.5.1., tj. decentralizovaný systém zpracování obslužných agend. K základní 
organizační změně v této oblasti, k centralizaci ekonomických agend, by návazně na 
aktualizované termíny realizace investičních záměrů univerzity mělo dojít k 1. 1. 2010.  

4.6. Oblast integrace vysoké školy 

Jako nezbytnou prvou etapu připravovaného spojení knihovních fondů univerzity v budoucím 
objektu univerzitní knihovny Jihočeské univerzity bylo v roce 2007 zahájeno v knihovnách 
Jihočeské univerzity zavádění RFID technologie pro identifikaci a zabezpečení knih. 
V následujících letech je nutné pokračovat ve vybavení dalších pracovišť zařízením ke čtení a 
programování RFID čipů obsažených v knihách.  
 
Společně s přesunem akreditací učitelství přírodovědných oborů pro SŠ z Pedagogické fakulty 
JU na nově vzniklou Přírodovědeckou fakultu JU byl v nově podávaných akreditacích 
zohledněn aspekt integrace a centralizace sil a prostředků. Výuka předmětů jako matematika, 
chemie, fyzika a biologie byla uzpůsobena do modulárních bloků umožňujících jejich začlenění 
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do jednotlivých studijních programů na úrovni celé univerzity. To bude postupně probíhat buď 
v rámci akreditací nových nebo při reakreditacích již stávajících studijních programů/oborů na 
základě doporučení celouniverzitní Akreditační komise. Součástí integračního úsilí je i postupné 
přidružení Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech k Přírodovědecké fakultě JU, které 
by mělo být plně dokončeno v roce 2011. 

4.7. Oblast financování 

4.7.1. Evropské strukturální fondy 

Pro další programovací období evropských strukturálních fondů 2007 - 2013 se připravuje 
Jihočeská univerzita na účast především v Operačních programech Výzkum a vývoj pro inovace 
(OP VaVpI) a Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).  
 
Projekty připravovanými do OP VaVpI jsou „Rozvoj kapacit pro přírodovědné obory“ 
v Českých Budějovicích a „Evropské rybářské vědecko-výzkumné centrum“ ve Vodňanech. Ve 
vazbě na OP VK kromě dílčích projektů připravovaných jednotlivými součástmi Jihočeské 
univerzity budou připravovány rovněž projekty celouniverzitního zaměření.  
 
Jihočeská univerzita bude v souvislosti se svými záměry jak na úseku využití evropských 
strukturálních fondů, tak na úseku svých hlavních investičních záměrů spojených s dostavbou 
kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (viz část 4.7.2.) usilovat o začlenění svých 
rozvojových záměrů do připravovaného Integrovaného plánu rozvoje města Českých Budějovic, 
jehož konečná podoba by měla být hotova v roce 2008. Rozvojové aktivity a potenciál Jihočeské 
univerzity i Biologického centra AV ČR, s nímž univerzita sdílí společný univerzitní a  
akademický kampus, mohou významnou měrou přispět k rozvoji města jako celku.  
 
Ekonomická fakulta JU předpokládá v roce 2008 podání projektu v rámci OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost pod názvem Zvyšování praktických dovedností studentů vybraných 
oborů EF JU.  
 
Filozofická fakulta JU zpracuje v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost dva projekty 
v oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání (podpora realizace nového 
interdisciplinárního, mezioborového studijního programu Středoevropská studia a podpora 
zvyšování jazykových kompetencí akademických pracovníků v oblasti cizojazyčné komunikace). 
 
Na Přírodovědecké fakultě JU se společně s převzetím akreditací učitelství pro SŠ od 
Pedagogické fakulty JU a se vznikem několika nových studijních oborů objevila potřeba dalších 
výukových a výzkumných prostor. V prvním roce náběhu nových akreditací (2008/2009) je 
tento problém řešen prostřednictvím pronájmu kancelářských a laboratorních prostor od 
Biologického centra AV ČR a optimalizací rozvrhu umožňující výužívání výukových kapacit 
Přírodovědecké fakulty JU s maximální efektivitou. Vedení fakulty se bude snažit získat finanční 
podporu na výstavbu nového pavilonu matematicko-fyzikálně-chemických oborů ze 
strukturálních fondů EU pro roky 2008 - 2013. 
 
V roce 2008 bude Zdravotně sociální fakulta JU pokračovat v realizaci již schválených 
grantových projektů:  
• Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a 

mládeže - řešitel: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., termín ukončení březen 2008; 
• Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékařských profesích - řešitel: doc. PhDr. Valérie Tóthová, 

Ph.D., R.N., termín ukončení červen 2008; 
• Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti problematiky seniorů - řešitel: doc. 

MUDr. Vladimír Vurm, CSc., termín ukončení červen 2008. 
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Kontinuálně pokračuje účast Zemědělské fakulty JU v přípravě programů pro OP Výzkum a 
vývoj pro inovace. Jde zejména o program 1.3 zaměřený na posílení výzkumných kapacit, 
připravovaný v koordinaci JU a Biologického centra AV ČR a program 3.1 zaměřený na posílení 
výukových kapacit, na němž se budou podílet Přírodovědecká a Zemědělská fakulta JU. 
 
Ústav fyzikální biologie JU chce využít prostředků operačních programů zaměřených na 
vzdělávání (MŠMT), spolupráce s průmyslem (MPO), zemědělstvím (MZ), ochranu životního 
prostředí (MŽP) i regionální rozvoj (MMR) a programů regionální spolupráce (ČR - Rakousko, 
INTERREG IVC) pro další rozvoj a zkvalitnění výzkumu i vzdělávání. Konkrétně jsou 
připraveny projekty Virtuální vědeckotechnický park (TU Eindhoven, Polytechnická univerzita 
v Barceloně – koordinátor, Středošvédská univerzita v Sundsvallu) pro INTERREG IVC, 
projekt magisterského studia Biomedicínského inženýrství (Donau Universität Krems – 
koordinátor, FH Krems, TU Liberec). U obou projektů se podání předpokládá ještě v průběhu 
podzimu 2007. 
 
Ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém JU je plánováno využití především 
následujících operačních programů: 
• OP VK pro období od roku 2008 pro podporu lidských zdrojů ve výzkumu a celoživotního 

vzdělávání; 
• OP Životní prostředí pro realizaci zateplení hlavní budovy VÚRH JU a podpory 

vzdělávacích programů od roku 2008; 
• OP Rybářství pro řešení pilotních projektů výzkumu od roku 2009, nákup rybářské techniky 

a vzdělávání od roku 2008; 
• OP přeshraniční spolupráce s Rakouskem (Interreg) - podpora výzkumu. 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU bude vytvářet předpoklady pro zapojení do 
projektů v rámci 7. RP, a to tzv. velkých vědecko-výzkumných projektů, COST programu se 
zaměřením na reprodukci ryb, malých vědecko-výzkumných projektů se zaměřením na kvalitu 
potravin a jeseterovité ryby a podnikatelských projektů tzv. CRAFT s orientací na rozvoj chovu 
lína obecného a candáta obecného.  

4.7.2. Rozvoj materiálně technické základny pro realizaci akreditovaných 
studijních programů v roce 2008 a realizaci investičního rozvoje 

V roce 2007 měla být stavebně zahájena významná investiční akce tohoto období – výstavba 
pavilonů univerzitní knihovny a Filozofické fakulty s rektorátem JU. Vzhledem k tomu, že              
v harmonogramu realizace této akce dochází k výrazným změnám, bude rok 2008 prvním 
rokem faktické realizace, nikoli rokem dokončení první etapy – tedy pavilonu pro Filozofickou 
fakultu a rektorát JU. Z tohoto důvodu bude třeba hledat alternativní způsoby prostorového 
zajištění výuky Filozofické fakulty JU (pronájmy vhodných prostor zejména ve spolupráci se 
statutárním městem České Budějovice) a dále odsunout připravovanou centralizaci 
ekonomických agend o jeden rok (viz část 4.5.).  
 
Zásadní význam pro rozvoj infrastruktury Jihočeské univerzity budou mít připravované projekty 
do OP Výzkum a vývoj pro inovace. Ačkoli schválení konečné podoby tohoto operačního 
programu se neustále odsouvá a nejsou tedy dosud známy všechny potřebné podrobnosti pro 
přípravu projektů, zahájila Jihočeská univerzita s ohledem na jejich zamýšlený rozsah a charakter 
(jedná se o projekty, jejichž příprava je z velké části přípravou investiční akce) práce na 
projektech již v roce 2007. Příprava, která je financována zčásti z vlastních prostředků Jihočeské 
univerzity a zčásti z finanční podpory Jihočeského kraje, bude pokračovat v roce 2008 alespoň 
do té míry, do jaké v současné době lze bez většího rizika neefektivně vynaložených prostředků. 
O připravovaných projektech a jejich dalších souvislostech je zmínka v části 4.7.1.  
 
Ekonomická fakulta JU se zaměří na rozšíření a zkvalitnění prostor pro výuku v intencích 
potřeb moderních forem výuky, na zpřístupnění prostor fakulty pro handicapované studenty a 
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na zlepšení elektronické komunikace v rámci intranetového a internetového rozhraní fakulty, 
včetně zkvalitnění e-learningových aplikací. V případě úspěšnosti připravovaného projektu na 
snížení energetické náročnosti objektu děkanátu fakulty, budovy K400 (zateplení a výměna 
oken) v OP Životní prostředí by byla v roce 2008 realizována další část dlouhodobých 
investičních záměrů Jihočeské univerzity. Tento objekt, alternativně v Dlouhodobém záměru 
uvažovaný pro využití odpovídající jeho původnímu určení, tedy jako kolej, je v souladu s novou 
urbanistickou a dislokační koncepcí Jihočeské univerzity určen jako hlavní budova Ekonomické 
fakulty JU po jejím vyčlenění z fakulty zemědělské a v tomto směru jsou rovněž aktualizovány 
investiční záměry Jihočeské univerzity.  
 
S ohledem na odkládané dokončení nové budovy Filozofické fakulty JU bude fakulta 
v akademickém roce 2008/2009 nadále využívat budovu na Mlýnské stoce a část výuky 
zajišťovat v již zmíněných pronajatých prostorách. Filozofická fakulta JU dále žádá o podporu 
přípravy akreditace navazujících magisterských oborů Učitelství dějepisu a českého jazyka pro 
střední školy a Románská filologie: francouzský, španělský a italský jazyk v rámci Rozvojových 
programů MŠMT. Část prostředků bude využita na rozšíření zejména knihovních fondů i na 
další materiální zabezpečení oborů.  
 
Na Pedagogické fakultě JU bude realizována kompletní rekonstrukce největší posluchárny 
Pedagogické fakulty JU, a to posluchárny J340 (náklady cca 1,8 mil. Kč; zdroj financování: 0,8 
mil. Kč z rozvojového programu MŠMT, 1 mil. Kč z rozpočtu fakulty). Dovybavení nových 
výukových prostor a laboratoře Oddělení výchovy ke zdraví bude realizováno v rámci 
rozvojového projektu JU na rok 2008.  
 
Na přelomu roku 2007/2008  bude na Přírodovědecké fakultě JU vybudováno společné servisní 
a výukové pracoviště  Přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR - Laboratoř 
nano-separací a proteomických analýz. Přírodovědecká fakulta JU bude také v příštích letech 
budovat stabilní základnu pro matematicko-informační obory prostřednictvím nákupu 
počítačového klastru a jeho vybavení specializovaným softwarem s cílem zapojení 
Přírodovědecké fakulty JU do celorepublikového projektu METACENTRA. Jedním z hlavních 
projektů na rok 2008 je také obnova počítačové sítě zahrnující pořízení nového fakultního 
serveru a rozmístnění tzv. přemosťovačů v budově A a B. 
 
Na Teologické fakultě JU proběhne dokončení realizace 2. – 3. etapy projektu Rozšíření a 
optimalizace prostor objektu TF JU započaté v červnu 2007. Projekt je  zaměřen na přestavbu a 
úpravu objektu za účelem zkvalitnění zázemí a rozšíření kapacit pro výuku a badatelskou činnost 
akreditovaných univerzitních studijních oborů a pro uskutečňování kurzů CŽV. V úvahu 
připadá rovněž pokračování 4. a 5. etapy projektu v návaznosti na finanční možnosti Teologické 
fakulty JU. Na Teologické fakultě JU bude dále realizován rozvoj přístrojového vybavení a 
zavádění moderních technologií formou rozvojových projektů – obnova počítačů v nových 
prostorách kateder, vybavení nových učeben hudební a výtvarné výchovy audiovizuální 
technikou. 
 
Na Zdravotně sociální fakultě JU je v oblasti materiálně technického a prostorového 
zabezpečení potřebné v návaznosti na zpracovaný stavební program ZSF JU na období 2008 - 
2013 zahájit proces stabilizace a optimalizace zázemí pro výuku a vědecko-výzkumnou činnost 
jednotlivých kateder. K naplnění tohoto cíle je záměrem Zdravotně sociální fakulty JU 
dlouhodobě pronajmout Pavilon H v horním areálu Nemocnice České Budějovice, a.s. V rámci 
účelových dotací bude v roce 2008 pro tento objekt zakoupena IT technologie – Switche. Dále 
je plánováno rozšíření pronájmu v objektu základní školy E. Destinové. To umožní ukončit 
pronájmy některých, již ne zcela vyhovujících prostor, zejména v objektu Česká a Staroměstská. 
Finanční prostředky budou soustředěny zejména na další vybavení kateder moderními učebními 
pomůckami. Na úseku investic bude věnována pozornost přípravě a realizaci investičního 
záměru rekonstrukce objektu Nerudova a přípravě rekonstrukce objektu Jírovcova. V rámci 
finančních prostředků, poskytovaných prostřednictvím rozvojových programů, bude v roce 
2008 realizována část předpokládané investice do budovy U Výstaviště 26/517 instalací 
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bezbariérové plošiny a na ní navazujícího výtahu (navrženo jako priorita JU v rámci 
centralizovaných projektů MŠMT na rok 2008).  
 
Po rozdělení Zemědělské fakulty JU bylo nutné najít pro fakultu důstojné prostory pro 
pracoviště děkanátu a pro fytotechnicky zaměřené katedry, které sídlí v současné době v budově 
K400 a částečně i v jiných pavilonech. Tomu odpovídá i původní Dlouhodobý záměr – 
vybudování nového pavilonu zemědělských a technických disciplin. Ze zpracované urbanistické 
koncepce areálu Jihočeské univerzity vyplývá, že tohoto záměru lze dosáhnout realizací 
rekonstrukce pavilonu zemědělské techniky a přistavěním nového vícepodlažního objektu 
v prostoru zpevněné plochy mezi pavilonem zemědělské techniky a budovou údržby a na místě 
současné budovy údržby Zemědělské fakulty JU. Tyto plány jsou obsaženy v aktualizaci 
dlouhodobého investičního záměru JU, jehož první varianta byla předložena MŠMT v polovině 
roku 2007. V průběhu roku 2008 bude Jihočeská univerzita hledat a konkretizovat možnosti 
získání potřebných finančních prostředků na realizaci této akce. Současně si je Zemědělská 
fakulta JU vědoma nutnosti udržovat ostatní budovy v majetkové evidenci Zemědělské fakulty 
JU a realizovat změny (opravy) vyvolané rizikovým stavem části budov. Jedním z objektů 
Zemědělské fakulty JU je terénní stanice „Vomáčka“ v katastru obce Zliv (historický objekt 
rybářské bašty). Podle zpracované studie na rekonstrukci terénní stanice je nutné investovat do 
stanice postupně 5 - 10 mil. Kč. Tím by byla dokončena rekonstrukce a modernizace tohoto 
objektu zahájená z fakultních a univerzitních prostředků v roce 2004. Budova slouží rovněž k 
terénním praxím studijních programů Přírodovědecké a Pedagogické fakulty JU. V rámci 
rozvojových projektů JU na rok 2008 bude dále řešen rozvoj přístrojového vybavení laboratoří 
molekulární biologie, výživy a krmení ryb a didaktických technologií.  
 
Pokud se podaří připravit akreditace, předpokládá Ústav fyzikální biologie JU materiální zajištění 
nových programů z prostředků zmíněných v bodě 4.7.1. 

 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU plánuje v roce 2008 obnovu PC doktorandů. Na 
základě zpracované dokumentace „Reprodukce majetku VÚRH JU“ na léta 2006 - 2010 bude 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU realizovat v roce 2008 následující akce: 
• spolu se SRŠ ve Vodňanech a Městem Vodňany realizovat v roce 2008 výstavbu kanalizace a 

vodovodu pro SRŠ a VÚRH JU s využitím prostředků společného FRIM JU v částce 1,8 mil. 
Kč (VÚRH JU má výjimku vypouštění odpadních vod do rybníku do konce roku 2009); 

• z prostředků OP Životní prostředí realizovat v roce 2008 zateplení hlavní budovy VÚRH JU 
s výměnou oken v roce 2007 na podkladě energetického auditu v částce 7,1 mil. Kč s 15% 
podílem (1,065 mil. Kč) ze společného FRIM JU a FRIM VÚRH JU; 

• v průběhu roku 2008 realizovat další výkup pozemků v areálu pokusnictví VÚRH JU 
v odhadované částce 0,4 mil. Kč z FRIM VÚRH JU;  

• v průběhu roku 2008 dopracovat ve vazbě na podmínky OP VaVpI projekt „Evropské 
vědecko-výzkumné centrum“, jehož realizace předpokládá rekonstrukci a přístavbu hlavní 
budovy, rekonstrukci pokusnictví, rekonstrukci experimentální budovy a výstavbu budovy 
v prostoru líhně včetně nové technologie 2009 - 2013; 

• v průběhu roku 2008 připravit projekční podklady pro rekonstrukci Wölflova mlýna jako 
podklad pro připravované projekty pro operační programy.   

4.8. Oblast rozvoje informačních a komunikačních 
technologií 

V oblasti informační infrastruktury budou na Jihočeské univerzitě i nadále posilovány a 
inovovány páteřní spoje, včetně nezbytných aktivních prvků (s větším počtem gigabitových 
portů a s podporou protokolů pro efektivnější a bezpečnější komunikaci). Infrastruktura optické 
sítě bude směřovat k zakruhování tak, aby byly zajištěny redundantní cesty a v případě přerušení 
jednoho kabelu byl výpadek sítě na dotčených součástech minimální. Bezdrátová (WiFi) síť 
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bude i v roce 2008 rozvíjena podle požadavků jednotlivých součástí Jihočeské univerzity a 
postupně začleněna do systému budované jednotné správy uživatelů a do systému Eduroam. 
Bude rozšířeno společné datové úložiště pro centrální servery a provedena hardwarová inovace 
zastaralých databázových serverů tak, aby vzniklo robustní řešení, které umožní efektivnější a 
spolehlivější provoz centralizovaných služeb. Bude vyzkoušen pilotní provoz registrační autority 
pro vydávání elektronických certifikátů bezpečně uložených na identifikačních kartách. I nadále 
bude kladen důraz na zvyšování počtu PC dostupných studentům v rámci počítačových 
studoven a pracovišť na jednotlivých součástech Jihočeské univerzity, stejně jako na nezbytnou 
inovaci a vybavení poslucháren multimediální technikou. Cílem bude rovněž zvýšení 
spolehlivost a efektivnosti ADTS (tj. Akademické digitální telefonní sítě), její rozšíření o další 
funkcionality a ve spolupráci se součástmi pokrytí dalších lokalit.  
 
V oblasti informačních systémů bude pokračovat jejich vzájemné propojování a snaha o jejich 
bezpečnější a efektivnější provoz. S ohledem na složitost a rozsah problematiky bude Jihočeská 
univerzita využívat spolupráci s dalšími VVŠ v rámci společných projektů, zejména v oblasti 
ekonomických systémů (např. bezhotovostní interní platební systém, nasazení workflow, 
centralizace ekonomických agend), nasazení PKI (pilotně bude vyzkoušeno použití PKI na 
vybrané ekonomické aplikaci) či studijního systému. Systém jednotné správy identit bude 
postupně propojován s dalšími informačními systémy. V roce 2008 bude zahájen upgrade licencí 
Oracle a jejich rozšíření tak, aby Jihočeská univerzita co nejefektivněji využila vynaložené 
finanční prostředky a pokryla licenční potřeby rozrůstajícího se počtu aplikací a uživatelů 
informačních systémů na Jihočeské univerzitě.  
 
Významnou akcí Jihočeské univerzity v oblasti informačních systémů v roce 2008 je zavedení 
novelizované verze informačního systému Studijní agenda (IS STAG), a to již v podobě 
samostatného portálu. Nová verze by měla být plně kompatibilní se stávajícím systémem tak, 
aby všechna dosud uložená data se stala její součástí. Hlavním důvodem k novelizaci a rozšíření  
možností a funkcí IS STAG je jeho předpokládané a nutné využití k zajištění webové 
dostupnosti informací o studiu v jednotlivých studijních programech na Jihočeské univerzitě, a 
to jak v české, tak v anglické jazykové mutaci. Tím se nová verze IS STAG stane potřebným 
technologickým zázemím pro získání European Credit Transfer System Label a Diploma 
Supplement Label.  
 
Jihočeská univerzita se rovněž zapojí do projektu „Odhalování plagiátů v závěrečných pracích“, 
který koordinuje Masarykova univerzita v Brně. 
 
V oblasti bezpečnosti bude dokončeno nasazení workflow na životní cyklus identit, a to navíc ve 
vztahu k identifikačním kartám s čipy pro ukládání certifikátů (rovněž ve spolupráci s dalšími 
VVŠ). Bude odladěno nasazení systému prevence a detekce průniků, který byl pilotně 
zprovozněn v roce 2007. Podle požadavků součástí bude i nadále rozšiřován přístupový a 
kamerový systém. Tyto systémy se osvědčily jako nástroje k zajištění aktivní i pasivní 
bezpečnosti a ochrany hmotného majetku. Bude provedena bezpečnostní analýza v oblasti IT 
s cílem odhalit slabá místa a nastartovat procesy vedoucí k definování bezpečnostní politiky v IT 
oblasti a k odstranění zjištěných rizik.  
 
Ekonomická fakulta JU plánuje v roce 2008 dovybavit pavilon učeben pevně zabudovanými 
dataprojektory, k těmto účelům budou využívány prostředky rozvojových programů MŠMT. 
Výpočetní ústav Ekonomické fakulty JU bude v roce 2008 realizovat příslušná školení pro 
akademické pracovníky fakulty tak, aby byly vytvořeny podmínky pro tvorbu multimediálních 
pomůcek včetně poskytnutí HW a SW prostředků. Prostředky RP MŠMT budou v roce 2008 
dále využity na vytvoření nové počítačové učebny na Ekonomické fakultě JU a na zlepšení 
síťové infrastruktury. V roce 2007 byl dokončen přechod webových stránek fakulty do 
redakčního systému Plone. Pro rok 2008 plánuje Ekonomická fakulta JU jeho další rozšiřování 
tak, aby byl využíván i na jednotlivých katedrách a přispěl k rozvoji e-learningu pro všechny 
formy výuky na fakultě. Pro zlepšení síťové infrastruktury v roce 2008 plánuje fakulta 
dokončení přechodu páteřní fakultní sítě na rychlost 1Gb/s. 
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Na Pedagogické fakultě JU bude pořízeno nové datové úložiště, které umožní navýšení diskové 
kapacity pro studenty a zaměstnance (zdroj financování: Rozvojové projekty 2008, částka 450 
tis. Kč). Dále bude realizován přechod z 100Mb/s technologie na gigabitovou technologii pro 
servery i pracovní stanice v budovách Jeronýmova a Dukelská ul. (zdroj financování: státní 
dotace, částka cca 380 tis. Kč).  
 
Vzhledem k vysoké zátěži serveru katedry Botaniky Přírodovědecké fakulty JU - distribuce 
studijních materiálů (pro kurzy zajišťované katedrami Botaniky, Biologie ekosystémů a 
Fyziologie rostlin), provozování www stránek fakulty, kateder (Botaniky, Biologie ekosystémů a 
Fyziologie rostlin) a www stránek celofakultních projektů (studentské hodnocení přednášek, 
Filmárum, databáze sinic a řas) - je nutno pořídit server odpovídající provozním požadavkům.  
 
Na Zdravotně sociální fakultě JU budou spolu s Centrem informačních technologií JU hledána 
potřebná technická a organizační řešení, která povedou k efektivnímu využívání telefonních 
linek. Na úseku ekonomickém a personálním bude pokračováno v trendu využívání 
nadstavbových modulů ekonomického softwaru iFIS a mzdového softwaru Odysea. Zdravotně 
sociální fakulta JU se bude aktivně podílet na realizaci celouniverzitního projektu „Pasportizace 
– naplnění databáze IS AMI – zefektivnění správy majetku JU“.  

 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU bude maximálně efektivně využívat dostupné IT 
na ústavu s důrazem na pohotovou dostupnost VTI prostřednictvím síťové komunikace a 
služeb. Ústav bude dále udržovat a modernizovat stávající PC, LAN a telefonní sítě (především 
aktivní prvky) v dostatečném počtu a ve stavu aktuálního standardu a v neposlední řadě také 
provádět průběžná a systematická školení ve využívání dostupných IT a VTI pro uživatele ve 
Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém JU. 

5. Oblast kvality a kultury akademického 
života 

5.1. Oblast sociálních záležitostí 

5.1.1. Stipendia na podporu sociálně znevýhodněných studentů 

Sociální stipendium (jeho kategorie vymezená § 91 současného znění vysokoškolského zákona a 
prostředky státního rozpočtu na něj Jihočeské univerzitě přidělované) je a bude i nadále 
přiznáváno a vypláceno striktně podle pravidel plynoucích z této právní normy.  
 
Jako ubytovací stipendium rozděluje Jihočeská univerzita studentům s přiznaným nárokem beze 
zbytku částku přidělenou na tento účel ze státního rozpočtu.  

5.2. Podpora osob se zdravotním postižením 

 Vzhledem k narůstající stabilizaci umístění fakult a součástí Jihočeské univerzity do vlastních 
objektů považuje vedení univerzity za klíčový úkol zajistit postupně ve všech vlastních objektech 
bezbariérový přístup pro handicapované osoby. Proto byly fakulty a součásti Jihočeské 
univerzity v roce 2006 vyzvány k provedení soupisu nedořešených potřeb a předložení 
požadavků tak, aby mohly být postupně zařazovány do rozvojových projektů nebo řešeny 
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s použitím vlastních zdrojů Jihočeské univerzity. Řešení dalších objektů univerzity by mělo 
pokračovat i v roce 2008.  
 
Na Ekonomické fakultě JU bude podpora osob se zdravotním postižením realizována 
vybudováním bezbariérového přístupu a individuálním přístupem k těmto studentům. 
 
Na Pedagogické fakultě JU bude v roce 2007 realizována výstavba výtahu v budově fakulty 
v Jeronýmově ulici č. 10. Tím budou všechny budovy Pedagogické fakulty JU bezbariérově 
přístupny pro zdravotně handicapované studenty i zaměstnance.  
 
Teologická fakulta JU pro zlepšování možností zapojení se do studia studentů s postižením 
zamýšlí provést v rámci zmíněného záměru rekonstrukce ve spolupráci s vlastníkem objektu 
stavební úpravy budovy fakulty pro dosažení úplného bezbariérového přístupu. 
 
Na Zdravotně sociální fakultě JU v budově U Výstaviště 26/517 bude vybudován bezbariérový 
přístup umožňující handicapovaným studentům účastnit se výuky a naplnit tak požadavek na 
zabezpečení rovných příležitostí přístupu ke studiu na VVŠ. Tento projekt je navržen jako 
rozvojový projekt JU na rok 2008 v rámci centralizovaných programů.  
 
Snahou Zemědělské fakulty JU je vytvářet takové podmínky, které by i při studiu 
technologických oborů umožnily účast také tělesně handicapovaným studentům. 

5.3. Informační a poradenské služby 

Tyto služby jsou studentům Jihočeské univerzity poskytovány buď v působnosti jednotlivých 
fakult nebo pracovištěm jedné z fakult pro studenty celé univerzity.  
 
Ekonomická fakulta JU bude poskytovat poradenskou činnost pro Ministerstvo zemědělství 
v rámci problematiky „Budoucí rozvoj zemědělství“. V rámci DG Agri Brusel bude 
Ekonomická fakulta JU realizovat expertní činnost. Dále bude poskytována poradenská činnost 
v oblasti účetnictví, daní, řízení a ekonomiky podniku a logistiky za účasti studentů vyšších 
ročníků. 
 
Pedagogická fakulta JU bude podporovat pokračování činnosti Vysokoškolské psychologické 
poradny působící pro celou Jihočeskou univerzitu.  
 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU bude aktualizovat a on-line zpřístupňovat 
vlastní stávající databáze a tvorbu, dále zajišťovat aktualizaci a on-line zpřístupňování nových 
databází VTI včetně digitalizace archivních materiálů a jejich katalogizace.  

5.4. Podpora mimořádně nadaných studentů 

Ekonomická fakulta JU podporuje mimořádně nadané studenty organizováním SVOČ. Dále 
poskytuje podporu těmto studentům v rámci Centra pro inovace a aplikovaný výzkum. 
V neposlední řadě fakulta také pro tyto studenty organizuje stáže v zahraničí a ve vybraných 
českých podnicích. 

 
Filozofická fakulta JU bude cíleně pracovat se skupinami talentovaných středoškoláků. Pomocí 
přednáškových cyklů a motivací k samostatné tvůrčí činnosti podchytí jejich zájem o studium na 
fakultě. O podporu projektu se žádá v rámci rozvojových programů MŠMT. 
 
Studenti Pedagogické fakulty JU, kteří se podílejí na výzkumných úkolech, jsou odměňováni 
z prostředků na specifický výzkum. Stipendia jsou přiznávána studentům, kteří reprezentovali 
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fakultu na soutěžích SVOČ, ale i ve sportovních a uměleckých soutěžích. Pedagogická fakulta 
JU bude v této praxi pokračovat i nadále. 

 
Ústav fyzikální biologie JU dlouhodobě, zejména prostřednictvím mezinárodních letních škol, 
vyhledává a podporuje talentované studenty z České republiky i ze zahraničí.  

 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU bude rozvíjet tvůrčí činnost doktorandů 
druhého a třetího ročníku formou interních cestovních grantů do zahraničí podporovaných ze 
specifického výzkumu. Vědecky nejvýznamnější původní práce mladých pracovníků ústavu do 
35 let budou odměněny cenou ředitele VÚRH JU. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 
JU dále zvýší péči o vynikající studenty DSP Rybářství, podchytí jejich zájem v průběhu studia a 
bude je motivovat k akademické dráze (zahraniční pobyty, účast na řešení výzkumných 
projektů). 

5.5. Ubytovací a stravovací služby 

Koleje a menzy JU v bilanci potřeb financování dlouhodobého záměru uvažují pro rok 2008 
vybudování osobního výtahu na koleji K2 (náklady: 1 mil. Kč) a osobního výtahu na koleji K3 
(náklady: 1 mil. Kč). Rekonstrukce výtahů je vyžadována předpisy evropské unie zvláště pak 
ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy osobních, nákladních výtahů. Investiční prostředky ve výši 
2 mil. Kč budou hrazeny z FRIM Kolejí a menz JU. Pro rok 2008 neuvažují Koleje a menzy JU 
s investiční finanční potřebou ze státního rozpočtu. 

5.6. Podmínky pro tělovýchovnou, sportovní, uměleckou a 
další činnost studentů 

Zájmové aktivity studentů Pedagogické fakulty JU v tělesné výchově nabízí sportovní organizace 
Slavia, jejíž činnost je Pedagogickou fakultou JU podporována bezplatným poskytováním 
tělovýchovných prostor. Na Ekonomické fakultě JU budou podmínky pro tělovýchovnou 
činnost vytvářeny v rámci katedry tělesné výchovy a již zmiňované dobrovolné sportovní 
organizace Slavia. Další prostor pro rozvoj zájmové TV otevře reorganizace struktur 
zajišťujících TV na Jihočeské univerzitě, kterou v roce 2008 uskuteční vedení Jihočeské 
univerzity.  

 
 

 


