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1. Úvod  

Aktualizace Dlouhodobého záměru 2006 - 2010 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
pro rok 2006 vychází z Dlouhodobého záměru Jihočeské univerzity na roky 2006 - 2010. 
Současné zpracování Dlouhodobého záměru 2006 - 2010 a jeho Aktualizace pro rok 2006 
umožnilo plně respektovat celkovou koncepci Dlouhodobého záměru rovněž v jeho aktualizaci 
a rozšířit ji o jednotlivé úkoly zejména zařazené do Rozvojových projektů na rok 2006. 
 

 Hlavními prioritami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích i v roce 2006 jsou: 
1) Optimalizace vnitřní struktury školy. Prvým krokem v tomto směru je vznik Filozofické 

fakulty JU dnem 1. 1. 2006. Rok 2006 bude pro tuto fakultu obdobím budování a stabilizace. 
Filozofická fakulta JU by pak měla v odpovídajících oborech a předmětových kombinacích 
převzít i přípravu středoškolských učitelů akreditovanou na JU. Dalším úkolem v oblasti 
optimalizace vnitřní struktury by měla být v roce 2006 intenzivní příprava k vydělení 
ekonomických oborů ze stávající Zemědělské fakulty JU do připravované ekonomicky 
zaměřené fakulty.  

2) Další kroky potřebné k dovršení přestavby studijních programů do strukturované podoby,    
a to zejména v pedagogických oborech, kde se tato přestavba dosud připravuje. 

3) Další a intenzivnější rozvoj kvalifikační struktury - zrychlení přírůstku počtu habilitovaných 
docentů a jmenovaných profesorů - zařazeno jako rozvojový projekt. 

4) Přiblížení systému vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků kriteriím a 
ukazatelům vnějších hodnotících systémů. 

5) Příprava dalších studijních programů akreditovaných k uskutečňování souběžně v české         
i cizojazyčné verzi i přeshraničních programů akreditovaných ke společnému uskutečňování 
se zahraničním partnerem jen v cizojazyčné verzi - rozvojové projekty. 

 
 
 

2. Oblast internacionalizace 

2.1. Zapojení JU do mezinárodních programů 
 Pokračovat v mezinárodní spolupráci prostřednictvím programů SOCRATES, AKTION, 

CEEPUS, TEMPUS, LEONARDO DA VINCI a prostřednictvím přímé spolupráce jednak 
smluvně podložené (pobyty „free movers“) a jednak spolupráce jednotlivých akademických 
pracovníků. 

 
 Na Filozofické fakultě JU připravit rozvoj tzv. areálových studií, tj. středoevropských studií ve 

spolupráci s Universität Passau a Univerzitou Konštantina Filozofa v Nitře. Program bude 
koncipován jako studium souvislostí daného areálu v oblasti historické, jazykové, obecně 
kulturní, ekonomické a právní. Jeho cílem bude připravit absolventa na orientaci v daném 
kulturním prostoru. Přičemž bude kladen důraz na přeshraniční kontakt jihočeského a 
bavorského regionu. Absolvent by měl získat schopnost pohybovat se v českém i německém 
prostředí, vyhledávat oblasti společné možné spolupráce a realizovat je v konkrétních 
podnikatelských či nepodnikatelských aktivitách. Program bude postaven jako společný projekt 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity v Pasově. Program je zařazen jako 
rozvojový projekt. 

 
 Ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém JU v roce 2006 spolupracovat 

s pracovišti v Číně na dvou projektech, v Rusku také na dvou projektech a v Maďarsku na 
jednom projektu.  
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2.2. Společné studijní programy 
 Na Biologické fakultě JU připravit nový bakalářský obor Biological Chemistry (Biologická 

chemie) tak, aby první ročník studentů mohl nastoupit v akademickém roce 2007/2008. Jde o 
společný studijní program s Keplerovou univerzitou v Linci, který bude zakončen společným 
diplomem obou spolupracujících univerzit (joint degree). Počáteční rozvoj programu 
předpokládá využití prostředků rozvojových programů MŠMT. 

 
 Dále na Biologické fakultě JU připravit pro otevření v akademickém roce 2007/2008 

jednosemestrální studijní modul Quantitative Ecology (Kvantitativní ekologie), nabízený v rámci 
magisterských studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce především zájemcům ze 
zahraničních univerzit,  ale i českým studentům Biologické fakulty JU. Biologická fakulta JU 
předpokládá podporu počátečního rozvoje modulu Quantitative Ecology z prostředků 
rozvojových programů MŠMT. 

 
 Zdravotně sociální fakulta JU otevře v roce 2006 alespoň jeden z oborů jednotlivých studijních 

programů v anglickém či německém jazyce. 
 

 Na Zemědělské fakultě JU bude připraven k realizaci paralelní studijní programu v anglickém 
jazyce k navazujícímu magisterskému studijnímu programu Ekonomika a Management oboru 
Účetnictví a finanční řízení podniku. 

2.3. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje 
Historický ústav Filozofické fakulty JU se v rámci přeshraničního regionu Jižní Čechy -
Bavorsko - Horní Rakousko v letech 2006 - 2007 zapojí do programu pasovské univerzity 
(historická geografie). 

 
 Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU se v roce 2006 bude podílet minimálně na dvou 

projektech EU z 6. Rámcového programu.  

2.4. Internacionalizace v oblasti lidských zdrojů 
Předpokladem internacionalizace je jazyková vybavenost učitelů i administrativních pracovníků 
JU. K tomu cíli je orientován systém jazykových kurzů pro pracovníky JU, které budou v roce 
2006 dále pokračovat. Program je zařazen jako rozvojový projekt. 
 
 
 

3. Oblast vzdělávací činnosti 

3.1. Rozvoj nových studijních oborů 

3.1.1. Biologická fakulta JU 

 Na Biologické fakultě JU připravit spoluúčast fakulty na zajištění nového profesního 
bakalářského oboru Biologie a ochrana zájmových organismů ve spolupráci se Zemědělskou 
fakultou JU, na které je tento obor akreditován, se  zahájením výuky od akademického roku 
2006/2007. 
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3.1.2. Filozofická fakulta JU 

 Na Filozofické fakultě JU v souvislosti se vznikem nové fakulty od 1. 1. 2006 dobudovat, resp. 
vybudovat základní strukturu jednotlivých ústavů, oddělení i administrativního zázemí: 
• v roce 2006 se v rámci Historického ústavu JU nově vytvoří, resp. transformují oddělení  

středověkých a raně novověkých dějin, oddělení nových a nejnovějších dějin, oddělení 
historiografie a filozofie dějin, oddělení středověkých a raně novověkých edic, 

• v roce 2006 se postupně z Historického ústavu JU vyčlení jako samostatná pracoviště Ústav 
archeologie a Ústav archivního studia a pomocných věd historických, 

• v roce 2006 nově vznikne jako zakládající součást Filozofické fakulty JU Ústav bohemistiky, 
v jehož rámci se postupně zformují oddělení literární historie a teorie, oddělení moderní 
lingvistiky, oddělení historických jazykových studií a oddělení češtiny pro cizince, 

• ze specializovaných částí Ústavu bohemistiky a Historického ústavu se v roce 2006 nově 
utvoří Ústav estetiky a dějin umění, 

• v roce 2006 rovněž nově vzniknou nezbytné administrativní úseky nové fakulty - 
ekonomické oddělení (2 pracovníci), studijní oddělení (2 pracovníci), v následujících letech 
dojde k jejich rozšíření s ohledem na rozvoj fakulty. 

 
Všechny stávající i nově koncipované studijní programy nové fakulty budou od roku 2006 
v požadované třístupňové struktuře. 

 
Filozofická fakulta JU bude v roce 2006 usilovat o převedení akreditací některých učitelských 
programů pro střední školy z Pedagogické fakulty JU - v prvé řadě půjde o aprobaci dějepis -
český jazyk (fakticky bude ze 2/3 zajišťována novou fakultou). V akademickém roce 2006/2007 
bude ve spolupráci s Teologickou fakultou JU nabízen celouniverzitní modul základů 
humanitního vzdělání. 

 
 Filozofická fakulta JU bude rozvíjet i nové studijní programy:  

• v roce 2006 budou k akreditaci předloženy tyto obory: Environmentální archeologie, 
Kulturní historie, Archivnictví (navazující magisterské studium), Dějiny umění, Management 
divadla a kultury (bakalářské studium), Základy práce v médiích (bakalářský program 
Žurnalistika). 

 
Po jejich získání se Ústav bohemistiky Filozofické fakulty JU bude v roce 2006 ucházet o získání 
akreditace k habilitačnímu řízení pro obor dějiny novější literatury. 

3.1.3. Pedagogická fakulta JU 

Na Pedagogické fakultě JU se zaměřit na přestavbu a dovršení strukturovaného uspořádání 
studijních programů. 
 

 Nové bakalářské obory: 
• Psychologické asistentství - rok 2006, 
• Výchova ke zdraví - rok 2006. 

 
 Doktorské studium: 

• Didaktika matematiky - rok 2006/2007. 

3.1.4. Teologická fakulta JU 

  Na Teologické fakultě JU připravit v roce 2006 akreditaci nových studijních oborů: 
• navazující magisterské studium Etika v sociální práci, 
• pro studenty bakalářských programů na JU Základy humanitní vzdělanosti ve spolupráci 

s Filozofickou fakultou JU. 
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3.1.5. Zdravotně sociální fakulta JU 

Na Zdravotně sociální fakultě JU zajistit v roce 2006 možnost pokračovat v navazujícím 
magisterském programu i pro bakalářské obory Ochrana veřejného zdraví a dokončit 
akreditaci v bakalářských oborech: 
• Fyzioterapie (prezenční studium), 
• Speciální pedagogika, vychovatelství (prezenční a kombinované studium),  
• Speciální pedagogika (prezenční a kombinované studium).  

3.1.6. Zemědělská fakulta JU 

 Na Zemědělské fakultě JU připravit akreditaci studijních oborů, které budou harmonizovány se 
standardy studijních oborů na VŠ v EU včetně studijních programů nabízených v anglickém 
jazyce: 
• Matematické modelování v ekonomii - rok 2005/2006,  
• Biologie a ochrana zájmových organismů - rok 2005/2006,  
• Kvalita a bezpečnost potravinových zdrojů - akreditace v roce 2006/2007,  
• Řízení a ekonomika podniku - rok 2006/2007.  

3.1.7. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU 

Ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém JU iniciovat rozšíření akreditace 
magisterského oboru Rybářství na Zemědělské fakultě JU na anglický jazyk především pro 
cílovou skupinu studentů z EU (Francie, Německo, Belgie, Holandsko, Španělsko, Řecko, 
Rakousko).  

3.2. Uplatnění absolventů a spolupráce JU s absolventy 
Udržování kontaktů s bývalými studenty univerzity vytváří zpětnou vazbu nejen pro hodnocení 
užitečnosti jejich studia pro uplatnění v profesní praxi, ale přináší i podstatné informace              
o potřebách praxe a jejich vývoji. 
 

 V roce 2006 připravit a provést další průzkum situace bývalých absolventů a analýzu jejich 
výroků o studiu i o jejich uplatnění v praxi. Současně s tím bude zjišťována situace na trhu práce 
v regionu i mimo něj.  

 
  V průběhu roku 2006 se předpokládá i analýza údajů o absolventech získaných z úřadů práce. 
 
 
 

4. Oblast výzkumu a vývoje 

 V roce 2006 pokračovat především v řešení šesti výzkumných záměrů (jeden v kategorii A, pět 
v kategorii B). Dva z nich budou řešeny na nové Filozofické fakultě JU, po jednom na 
Biologické a Zemědělské fakultě JU a v obou vysokoškolských ústavech JU působících v dalším 
období.  

 
Filozofická fakulta JU v roce 2006 rozšíří svou stávající publikační platformu (Opera historica, 
zatím 1 - 10, 1991 - 2003, Monographia historica, zatím 1 - 5, 2000 - 2005) o vědecký časopis           
o raném novověku. 
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 Do roku 2006 se předpokládá dobudování Molekulární laboratoře Výzkumného ústavu 
rybářského a hydrobiologického JU pro potřeby všech vědecko-výzkumných oddělení ústavu. 
Od roku 2006 vznikne Laboratoř konfokální mikroskopie Výzkumného ústavu rybářského a 
hydrobiologického JU pro potřeby vědecko-výzkumných oddělení ústavu. 

 
 
 

5. Oblast rozvoje lidských zdrojů 

 Posilovat kvalifikační strukturu akademických pracovníků v souladu s plánem habilitací a 
jmenovacích řízení na jednotlivých součástech Jihočeské univerzity. Tři z předpokládaných 
habilitačních a jedno profesorské jmenovací řízení jsou podporovány v rámci rozvojových 
projektů. 

 
 
 

6. Oblast celoživotního vzdělávání 

6.1. Tvorba a inovace studijních programů celoživotního 
vzdělávání 

 V roce 2006 dokončit  přehled požadavků přicházejících z hospodářské sféry i státních orgánů 
v regionu a zpracovat plán možností jejich naplnění. 

 
  Zapojit Filozofickou fakultu JU do celouniverzitního programu Univerzity třetího věku (2006). 
 

 Na Pedagogické fakultě JU připravit nové studijní programy a kurzy (s perspektivou nabídky        
i do oblasti vzdělávání učitelů): „Filozofie pro děti“ ve spolupráci s Teologickou fakultou JU, 
dále „Výuka podporovaná počítačem“, společný program (modul) kateder informatiky, 
matematiky, fyziky a biologie v rámci přípravy strukturovaných učitelských programů. 

 
 Na Zdravotně sociální fakultě JU připravit a předložit k akreditaci neakreditované studijní 

programy Speciální pedagogika, obory Speciální pedagogika a Speciální pedagogika -
vychovatelství, připravit programy specializačního vzdělávání pro absolventy zdravotních a 
zdravotně sociálních oborů k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického a sociálně 
zdravotnického pracovníka. 

 
 Na Zemědělské fakultě JU zahájit studijní program Univerzity třetího věku „Člověk jako součást 

přírody a společnosti“.    
 
  Zapojit do systému celoživotního vzdělávání i Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU. 
 
 Projekt vzdělávacího programu Univerzity třetího věku je podporován rozvojovým projektem. 

6.2. Programy dalšího vzdělávání učitelů pro všechny 
stupně škol 

  V roce 2006 provést  vyhodnocení poměru požadavků a možností JU. 
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7. Oblast integrace vysoké školy 

 Pro lepší využití stávajících kapacit zajistit dovršení inventarizace použitelných výukových              
i dalších prostor na úrovni celé JU cestou pasportizace plánované na rok 2006 v rozsahu všech 
prostor v majetku i v nájemním užívání JU. 

 
 
 

8. Oblast financování  

8.1. Realizace investičního rozvoje v roce 2006 
 

Přehled jednotlivých investičních akcí celé JU pro období 2006 - 2010 je obsažen v Příloze 
Dlouhodobého záměru na roky 2006 - 2010 - tabulka č. 8, včetně akcí plánovaných na rok 2006. 
Některé zásadní akce oprav, rekonstrukcí a nové výstavby v letech 2006 - 2010 jsou již částečně 
obsaženy ve schváleném programu „Rozvoj a obnova MTZ veřejných vysokých škol“. 

 
Filozofická fakulta JU se v létě 2006 přestěhuje do budovy Na Mlýnské stoce - v souvislosti 
s tím bude zapotřebí provést v letech 2005 a 2006 některé dílčí stavební a jiné úpravy. 

 
 Pedagogická fakulta JU bude od roku 2006 užívat budovy v centru města v ulicích Jeronýmova, 

Dukelská, U Tří lvů, Na Sadech, Husova a loděnici na Zátkově nábřeží. Místně vzdálená budova 
v Rožnově bude nabídnuta k prodeji nejpozději v roce 2006 a ukončeno její užívání k září 2006. 
Budova Na Mlýnské stoce bude od září 2006 předána do užívání Filozofické fakultě JU a po 
přemístění Filozofické fakulty JU do nového pavilonu pak Pedagogická fakulta JU počítá 
s opětovným využitím této budovy pro svá pracoviště.   

 
Pro naplnění cílů Zdravotně sociální fakulty JU je limitující dokončení 2. části rekonstrukce 
objektu Vltava s nástavbou v roce 2006. Touto stavbou spolu s dílčími úpravami stávajících 
objektů budou prostorové požadavky fakulty uspokojeny. 

 
 Na Zemědělské fakultě JU v  roce 2006 realizovat výstavbu teplovodu dodávajícího teplou vodu 

do pavilonu kateder (ZOO - pavilon), výpočetního střediska a pavilonů zemědělské techniky 
(mechanizace) a údržby. V návaznosti na tuto stavbu budou provedeny úpravy v budovách 
v areálu zásobovaných teplem z hlavní výměníkové stanice. Předpokládané náklady: 7 mil. Kč. 

 
Koleje a menzy JU: v průběhu let 2006 - 2010 je nutné provést rekonstrukce a modernizace 
objektů ubytovacích prostor s ohledem na platnou legislativu oblasti energetické spotřeby, 
vycházející z energetického auditu a bezpečnosti provozu objektů. 

8.2. Rozvoj materiálně technické základny pro realizaci 
akreditovaných studijních programů v roce 2006 

8.2.1. Celouniverzitní akce 

 Rozvojovým projektem JU je podporován upgrade serverů, další rozvoj celouniverzitní sítě, 
inovace počítačových laboratoří, rozšíření verzí softwaru, zlepšení zabezpečení, atd. 
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8.2.2. Biologická fakulta JU 

 Rozvoj oboru Péče o životní prostředí a souvisejících oborů (inovace biologických a chemických 
laboratoří používaných pro výuku) - cca 2 mil. Kč (z toho 1.7 mil. Kč INV). 

8.2.3. Filozofická fakulta JU 

Potřebné vybavení poslucháren Filozofické fakulty JU v jejich konečné podobě v objektu Čtyři 
Dvory je součástí výstavby tohoto objektu. 

8.2.4. Zdravotně sociální fakulta JU 

 V současné době probíhá připojování objektů Zdravotně sociální fakulty JU k metropolitní síti 
JU optickým vláknem, což umožní vysokorychlostní provoz informačních technologií pro dva 
objekty v ul. U Výstaviště, objekt Vltava v ul. Boreckého a objekt Jírovcova ul. Tím bude 
připojeno osm kateder, děkanát, knihovna, informační centrum, tři počítačové učebny a další 
útvary Zdravotně sociální fakulty JU. 

 
V rámci stavby objektu Vltava bude vybaveno také sedm multimediálních učeben navzájem 
propojených, a to po dokončení II. etapy nástavby a rekonstrukce objektu Vltava v roce 2006. 
 
 
 

9. Oblast sociálních záležitostí 

 Provést revizi stipendijního systému JU, stipendijní politiky a hledání dalších zdrojů pro tvorbu 
stipendijních fondů, s cílem hledat mechanismy, které by více uplatnily motivační stránku 
stipendijního systému.  

 
 Spolupracovat s Magistrátem města České Budějovice v řešení problematiky bydlení budoucích 

akademických pracovníků.  

9.1. Podpora studia osob se zdravotním postižením 
Hlavním úkolem na celouniverzitní úrovni v této oblasti je technické zajištění bezbariérového 
přístupu a ostatních zařízení umožňujících těmto studentům plnohodnotné zapojení do 
akademického života. JU k tomu využije vlastních zdrojů i rozvojových programů. 
 

 V roce 2006 provést inventarizaci potřeb v objektech celé JU. 
 
 Zahájit řešení v objektu menzy (přístup pro handicapované do 1. poschodí). 
 
 


