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Předloženou Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rok 
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Seznam použitých zkratek 
 
Zkratka  Význam zkratky 

AK Akademická knihovna 

ASW Aplikační software 

AV Audiovizuální (technika) 

CI Corporate Identity 

CIT Centrum informačních technologií 

CRM Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky) 

CRP Centralizovaný rozvojový projekt 

CTT Centrum transferu technologií 

CŽV Celoživotní vzdělávání 

ČR Česká republika 

ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze 

DS Diploma Supplement (Dodatek k diplomu) 

DZ 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti 

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System (Evropský kreditový systém) 

EF Ekonomická fakulta 

EFIN 
Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a 
vývojových organizací 

EI Elektroinstalace 

EU Evropská unie 

EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (dokument Evropské komise) 

FF Filozofická fakulta 

FRIM Fond reprodukce investičního majetku 

FROV Fakulta rybářství a ochrany vod 

Full Cost Vykazování úplných (přímých i nepřímých) nákladů 

ICT Information and Communication Technologies (Informační a komunikační technologie) 

IPn  Individuální projekt národní  

IRP  Institucionální rozvojový plán  

IS Informační systém 

JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

JVS Jednotný vizuální styl 

KaM Koleje a menzy 

KTT-BC Kancelář transferu technologií Biologického centra Akademie věd České republiky, v.v.i. 
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Zkratka  Význam zkratky 

KTT-JU Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

k.ú. Katastrální území 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

PF Pedagogická fakulta 

PO Prioritní oblast 

ProgFin Programové financování 

PřF Přírodovědecká fakulta 

„Příspěvek“ 
Příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost 

PZ Projektový záměr 

REK Rektorát 

SP Strategický projekt 

SR Státní rozpočet 

ŠZP Školní zemědělský podnik 

TF Teologická fakulta 

TVS Tělesná výchova a sport 

U3V Univerzita třetího věku 

VaV Výzkum a vývoj 

VS Výpočetní středisko 

VŠ Vysoká škola 

v.v.i. Veřejná výzkumná instituce 

VVŠ Veřejná vysoká škola 

ZF Zemědělská fakulta 

ZSF Zdravotně sociální fakulta 

ZTI Zdravotně technická instalace 
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1. Úvod 

Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2013 vychází z priorit jejího Dlouhodobého záměru 
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro roky 2011-
2015 (http://www.jcu.cz/documents/strategic_plan/dlohodoby-zamer-ju-na-obdobi-2011-2015) a dále 
z doporučení MŠMT, obsažených v Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2013 
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/aktualizace-dlouhodobeho-zameru-pro-oblast-vysokych-skol-pro-3).  
 
Priority rozvoje JU v roce 2013 zohledňují její dlouhodobý záměr profilovat se jako vědeckovýzkumná 
univerzita s výrazným přesahem vlivu za hranice regionu i ČR. JU si klade za cíl podporovat excelenci ve 
vědecké a pedagogické činnosti i ve spolupráci s aplikační sférou. Tomuto záměru odpovídá volba 
prioritních oblastí rozvoje i dílčích cílů v jejich rámci.   
 
Dílčí cíle stanovené pro rok 2013 budou naplňovány v aktivitách, které spadají do čtyř kategorií:  

 Tvorba koncepčních materiálů, tvorba nových postupů či nástrojů (kategorie aktivity č. 1) 

 Pilotní ověření nových postupů, pilotní provoz nových zařízení (kategorie aktivity č. 2) 

 Implementace nových postupů na celé JU (kategorie aktivity č. 3) 

 Kvantitativní rozšíření či zkvalitnění stávajících činností (kategorie aktivity č. 4). 
 
V Aktualizaci DZ jsou zahrnuty zejména aktivity týkají se celé univerzity. Dále jsou zahrnuty ty rozvojové 
aktivity jednotlivých fakult, které mají charakter koncepce či pilotního ověření nových postupů a  
u nichž se předpokládá možnost rozšíření na dalších fakulty JU v dalších letech. Zmíněny jsou také 
fakultní aktivity, které svým významem přesahují danou fakultu či které příslušná fakulta zajišťuje pro 
celou JU.  
 
Cíle Aktualizace DZ budou naplňovány zejména v aktivitách projektů připravených k řešení v rámci 
Institucionálního rozvojového plánu pro rok 2013 (příloha č. 1, 2), dále v aktivitách připravovaných 
centralizovaných rozvojových projektů (příloha č. 3) a již probíhajících nebo zahajovaných projektů 
z operačních programů EU (OP VaVpI, OP VK; příloha č. 4). Součástí Aktualizace DZ je též rozvoj a 
obnova infrastruktury JU (příloha č. 5). Všechny aktivity jsou těsně koordinovány s hlavními činnostmi 
financovanými z Příspěvku MŠMT na vzdělávací činnost a rozvoj výzkumné organizace (dále jen 
„příspěvku“).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jcu.cz/documents/strategic_plan/dlohodoby-zamer-ju-na-obdobi-2011-2015
http://www.msmt.cz/vzdelavani/aktualizace-dlouhodobeho-zameru-pro-oblast-vysokych-skol-pro-3
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2. Kvalita a relevance hlavních činností 

2.1.  VaV a další tvůrčí činnosti 

Jihočeská univerzita bude v roce 2013 rozvíjet aktivity směřující k  posílení pozice univerzity jako 
výzkumné instituce, a to jak v národním, tak mezinárodním měřítku. Ve spolupráci s domácími  
i zahraničními partnery bude Jihočeská univerzita a její jednotlivé fakulty rozvíjet hlavní směry své 
výzkumné činnosti, usilovat o koncepční rozvoj VaV a dosažení excelence v předmětných oblastech 
výzkumu a v dalších tvůrčích činnostech včetně činnosti umělecké. Diseminace výsledků výzkumu a 
vývoje bude podpořena ustavením univerzitního nakladatelství. Důraz bude kladen rovněž na těsnější 
propojení výzkumu s pedagogickou praxí a na podporu zapojení studentů do aktivit VaV. Zapojení 
studentů magisterských a doktorských studijních programů do vědeckovýzkumné činnosti bude nadále 
podporováno prostřednictvím týmových a individuálních projektů Grantové agentury JU.  
 

Cíle pro rok 2013  
Kategorie 
aktivity č. 

Součást 
Hlavní zdroj 
financování 

Podpora excelence ve VaV a dalších tvůrčích činnostech; 
podpora nových a fungujících excelentních VaV týmů  

1, 4 JU  
IRP č. 15, 19, 34 
SP č. 1, 8, 9, 10 

Formulace koncepce rozvoje VaV  1 
EF, FF, FROV, TF, 

ZSF 
IRP č. 15, 19, 34 

SP č. 1 

Zkušební provoz univerzitního nakladatelství 1, 4 JU IRP č. 4 

Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti 1, 2 FF, FROV 
IRP č. 19 
SP č. 1 

Ověření nových způsobů zapojení studentů bakalářských a 
magisterských studijních programů do VaV na vybraných 
součástech JU 

2, 4 FROV, ZSF 
IRP č. 28, 44 

SP č. 1  
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2.2. Vzdělávání 

Dlouhodobým záměrem JU v oblasti vzdělávání je nabídka kvalitních, jasně profilovaných studijních 
programů na základě existující poptávky s maximální podporou individuálního přístupu k uchazečům a 
studentům. Rozvoj studijních programů ve všech typech a formách studia bude i v dalším období 
realizován s ohledem na budoucí potřeby společnosti a na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 
V roce 2013 bude Jihočeská univerzita usilovat o rozšíření nabídky studijních příležitostí o bakalářské 
programy technického zaměření. Tento záměr reaguje na konkrétní požadavky průmyslových podniků 
jihočeského regionu, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem technicky vzdělaných odborníků. Ve 
vzdělávací oblasti bude rovněž kladen důraz na vytváření podmínek pro rozvoj excelence doktorských 
studijních programů, na aktivní vyhledávání a následnou podporu nadaných studentů i na rozvoj 
poradenských a informačních služeb poskytovaných nejen studentům, ale i zaměstnancům Jihočeské 
univerzity. Mimořádná pozornost bude věnována také rozvoji celoživotního vzdělávání (CŽV), včetně 
Univerzity třetího věku (U3V).  
 

Cíle pro rok 2013  
Kategorie 
aktivity č. 

Součást 
Hlavní zdroj 
financování 

Příprava projektu vzdělávání ve vybraných technických 
oborech bakalářského studia na JU 

1 PřF, REK „příspěvek“ 

Podpora excelence doktorských studijních programů 3, 4 EF, PřF IRP č. 16, 31 

Příprava a realizace koncepčních a kvalitativních změn ve 
studijních programech  

1, 3, 4  JU  
IRP č. 16, 20, 25  

CRP č. 3 
SP č. 11, 12 

Systémová podpora tvorby a využití multimediálních 
výukových materiálů 

3, 4  JU 
IRP č. 7, 16, 39 

CRP č. 1 
SP č. 12 

Podpora rozvoje aktivit a infrastruktury CŽV a U3V na JU 1, 4 JU 
IRP č. 7, 25 

SP č. 13 

Podpora odstraňování úzkých míst v profesní připravenosti 
zaměstnanců JU prostřednictvím CŽV 

3, 4 JU IRP č. 7, 16, 25 

Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 3, 4 JU CRP č. 1 

Rozvoj informačních a poradenských služeb pro studenty a 
zaměstnance JU jako součást kariérního poradenství 
(pedagogicko-psychologická poradna) 

2  PF pro JU IRP č. 5 

Pilotní ověření systému podpory mimořádně nadaných 
studentů 

2 ZSF IRP č. 45 

Vytvoření modelu interní fyzioterapeutické ambulance pro 
realizaci odborné praxe studentů  

2 ZSF IRP č. 45 

Příprava simulačního centra pro výuku odborných 
předmětů zdravotnických oborů 

2 ZSF „příspěvek“ 
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3. Otevřenost 

3.1. Internacionalizace  

Jihočeská univerzita bude i v roce 2013 rozvíjet mezinárodní aktivity s cílem posílit mezinárodní 
konkurenceschopnost Jihočeské univerzity a postavení univerzity jako mezinárodně otevřené instituce. 
Důraz bude kladen na výraznější zapojení studentů všech typů studia a akademických pracovníků 
univerzity do mezinárodní spolupráce, bude podporováno působení význačných zahraničních expertů 
na Jihočeské univerzitě a jejich zapojení do výuky, bude rozšiřována nabídka studia v cizích jazycích  
i nabídka letních škol pro zahraniční studenty. Jihočeská univerzita bude rovněž aktivně vyhledávat 
nové zahraniční partnery s důrazem na takové formy spolupráce, které přispějí k nárůstu počtu 
zahraničních studentů (samoplátců) na Jihočeské univerzitě.  
 

Cíle pro rok 2013  
Kategorie 
aktivity č. 

Součást 
Hlavní zdroj 
financování 

Vypracování vlastní strategie mezinárodní spolupráce ve 
vzdělávání a VaV 

1 FROV  SP č. 1  

Příprava na udělení ECTS/DS Label 1, 2 JU „příspěvek“ 

Rozvoj bilaterální a multilaterální spolupráce se 
zahraničními institucemi prostřednictvím zahraničních 
mobilit akademických pracovníků  

4  JU 
IRP č. 8, 17, 21, 26, 

30, 35, 40, 46 
SP č. 10 

Podpora tvorby mezinárodního prostředí na JU zvyšováním 
jazykových kompetencí zaměstnanců i studentů,  
vytvářením podmínek pro začleňování zahraničních 
studentů do výuky a rozšířením působení význačných 
zahraničních odborníků na JU 

4 JU 
IRP č. 7, 17, 26, 31, 

46 
SP č. 1, 8, 9, 10 

Podpora mobilit studentů JU 4 JU 
IRP č. 17, 21, 26, 30, 

32, 35, 40, 46 
SP č. 1, 10 
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3.2. Komunikace, propagace a marketing 

Jihočeská univerzita bude v roce 2013 realizovat soubor systematických opatření v oblasti komunikace, 
propagace a marketingu s cílem posílit image univerzity a povědomí veřejnosti o kvalitě Jihočeské 
univerzity v oblasti vzdělávací i tvůrčí činnosti, a to na úrovni regionální, národní i mezinárodní. Tyto 
aktivity budou diferencovány pro specifické cílové skupiny (studenti, absolventi, zaměstnanci, 
sponzoři, municipality apod.), přičemž velký důraz bude kladen na posílení spolupráce s absolventy 
univerzity. V roce 2013 bude implementována nová jednotná vizuální identita Jihočeské univerzity, 
která se mimo jiné promítne i do nového univerzitního informačního a navigačního systému. V roce 
2013 bude také vytvořena nová koncepce univerzitního portálu Jihočeské univerzity, zohledňující 
současné trendy tvorby portálů a nový vizuální styl univerzity. 

 

Cíle pro rok 2013  
Kategorie 
aktivity č. 

Součást 
Hlavní zdroj 
financování 

Posílení image univerzity a povědomí veřejnosti  
o aktivitách JU realizací systematických opatření v oblasti 
propagace, komunikace a marketingu JU 

3, 4 JU 
IRP č. 11, 27, 36, 41  

SP č. 1, 7  

Implementace jednotné vizuální identity JU 3 JU IRP č. 11 

Koncepce nového univerzitního portálu  1 JU IRP č. 9 

Příprava informačního a navigačního systému JU 
v jednotném vizuálním stylu (1. etapa) 

1 JU IRP č. 10 

Pilotní implementace systému CRM (řízení vztahu se 
zákazníky) 

2 JU 
IRP č. 3, 28 

SP č. 1  

Posílení kontaktu s absolventy budováním a rozvojem 
fakultních klubů absolventů  

1, 4 EF, TF, ZF, ZSF IRP č. 36, 43, 47  
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3.3. Spolupráce s veřejností a praxí 

Jihočeská univerzita bude rozvíjet spolupráci s aplikační sférou zejména ve dvou směrech. Prvním je 
spolupráce s významnými zaměstnavateli budoucích absolventů Jihočeské univerzity. Tato spolupráce 
zahrnuje zapojení klíčových zaměstnavatelů do praktické výuky, vytváření podmínek pro kvalitní 
průběh odborných praxí a stáží studentů ve vybraných společnostech, institucích a firmách, periodické 
zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zaměstnavatelů s kvalitou absolventů, monitoring budoucích 
požadavků trhu práce na absolventy různých úrovní a oborů vzdělání či řešení konkrétních problémů 
z praxe v rámci semestrálních, bakalářských, diplomových a disertačních projektů. Všechny tyto aktivity 
budou realizovány s cílem dosáhnout dlouhodobě vysoké uplatnitelnosti absolventů Jihočeské 
univerzity na trhu práce. Druhým směrem spolupráce je rozvoj dlouhodobých partnerství s aplikační 
sférou ve výzkumu a vývoji a přenos výsledků tvůrčí činnosti Jihočeské univerzity do praxe.  
 

Cíle pro rok 2013  
Kategorie 
aktivity č.  

Součást 
Hlavní zdroj 
financování 

Podpora transferu výsledků VaV do praxe prostřednictvím 
nově zřízené Kanceláře transferu technologií 

2, 3 JU SP č. 1, 4 

Rozvoj spolupráce s klíčovými zaměstnavateli a partnery 
v ČR včetně regionálních samospráv 

1, 4 JU 
IRP č. 23, 28, 37, 42, 

43  
SP č. 1, 13 

Rozvoj strategických partnerství s aplikační sférou  
v  zahraničí 

4 FROV 
IRP č. 28 
SP č. 1 

Realizace pracovního veletrhu European Jobdays 3 EF Externí zdroje 
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4. Efektivní instituce 

Jihočeská univerzita bude v roce 2013 pokračovat v aktivitách vedoucích ke zlepšení efektivity 
hlavních, řídících a podpůrných procesů. V oblasti lidských zdrojů bude vytvořena koncepce 
jednotného systému vnitřního hodnocení kvality na JU. Důraz bude rovněž kladen na rozvoj 
infrastruktury a materiálně technické základny pro realizaci vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační 
činnosti a na rozvoj podmínek pro tělovýchovnou, sportovní, uměleckou a další tvůrčí činnost 
studentů. V oblasti financování se Jihočeská univerzita zaměří na vytváření předpokladů pro snížení 
závislosti univerzity na finančních prostředcích z MŠMT. V reakci na narůstající potřebu úplného, 
transparentního a objektivního přiřazování nákladů k realizovaným činnostem přistoupí Jihočeská 
univerzita k vytvoření a  pilotnímu ověření metodiky Full Cost. 

4.1. Řízení  

Cíle pro rok 2013  
Kategorie 
aktivity č. 

Součást 
Hlavní zdroj 
financování 

Implementace vybraných doporučení vzešlých z výsledků 
procesní analýzy realizované v rámci IPn EFIN  

3  JU „příspěvek“ 

Personální a organizační podpora řídících a podpůrných 
procesů 

4 REK IRP č. 4, 11, 12 

Zefektivnění řídících a podpůrných procesů na vybraných 
součástech 

1, 2, 3 FROV, ZF, ZSF 
IRP č. 43 
SP č. 1 

Podpora a supervize strategických projektů JU 4 JU IRP č. 12 

Sjednocení pravidel hodnocení pracovníků JU 1, 4 JU IRP č. 14, 24 

4.2. Investiční rozvoj a rozvoj materiálně technické základny 

Cíle pro rok 2013  
Kategorie 
aktivity č. 

Součást 
Hlavní zdroj 
financování 

Rozvoj a obnova infrastruktury JU včetně přístrojového 
vybavení  

4 FROV, PřF, ZF  SP č. 1, 2, 3, 5, 6, 13 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií - 
podpora dostupnosti a kvality ICT vybavenosti na JU  

4 JU 
IRP č. 2, 18, 29, 33, 

38, 39, 48 
CRP č. 2 

Rozvoj knihovnicko-informačních služeb pořízením kolekce 
české studijní literatury v podobě e-knih 

4 AK pro JU IRP č. 1 

Rozvoj podmínek pro tělovýchovnou a sportovní činnost  
studentů  

4  PF pro JU IRP č. 6 

Rozvoj ubytovacích a stravovacích služeb 4 FROV SP č. 13 
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4.3. Financování 

Cíle pro rok 2013  
Kategorie 
aktivity č. 

Součást 
Hlavní zdroj 
financování 

Vytvoření a pilotní ověření metodiky hrazení režijních 
nákladů na bázi „full cost“ 

2 JU IRP č. 13 

Podpora komercionalizace výsledků tvůrčí činnosti 2, 3 JU SP č. 1, 4 

Identifikace komplementárních finančních zdrojů; 
fundraising 

1, 4 FF IRP č. 22 
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Úvodní slovo rektora JU 

 

Vážení kolegové, 

 

jako každoročně byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeny 
Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy pro rok 2013. Rozvojové 
programy naplňuje instituce zejména prostřednictvím svého Institucionálního 
rozvojového plánu. V institucionálním rozvojovém plánu vysoká škola deklaruje 
záměr dosáhnout konkrétních cílů, které si pro rok 2013 stanoví na 
základě svého dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a s přihlédnutím k doporučením 
MŠMT, obsaženým v Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 
vysokých škol pro rok 2013. 

 
V rámci IRP pro rok 2013 byly stanoveny vedením univerzity následující prioritní oblasti rozvoje:  
 

1. Kvalita a efektivita VaV a dalších tvůrčích činností 
2. Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání 
3. Internacionalizace 
4. Komunikace, průzkum trhu, propagace a marketing 
5. Spolupráce s veřejností a praxí 
6. Efektivní instituce. 

Na základě těchto prioritních oblastí předložila každá ze součástí JU projektové záměry, jejichž cílem je 
přispět k rozvoji této součásti a JU jako celku. Projektové záměry vybrané pro financování jsou 
začleněny do institucionálního rozvojového plánu na rok 2013. Takto koncipovaný IRP 2013 představuje 
základní rámec pro splnění cílů obsažených v Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2013. 

Věřím, že s Vaší pomocí se nám podařilo koncipovat IRP pro rok 2013 tvořivě a konstruktivně a děkuji za 
vzájemnou spolupráci. 

 

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.  
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Vize JU 

JU se chce stát vysoce konkurenceschopnou univerzitou 21. století, která si upevnění své významné postavení v žebříčku českých univerzit. JU chce zajišťovat a 
realizovat vzdělávání, vědu a spolupráci s praxí v nejvyšší kvalitě a s vysokou přidanou hodnotou prostřednictvím vysoké profesionality svých činností.  

Prioritní oblast Globální cíl 

Alokace 

Kč % IRP 

1 Kvalita a efektivita VaV a dalších tvůrčích 
činností 

JU bude cíleně podporovat excelentní výzkum a těsné spojení 
výzkumu s pedagogickou praxí.  

570 400  2% 

2 Kvalita, efektivita a otevřenost 
vzdělávání 

JU bude nabízet kvalitní, jasně profilované studijní programy a 
programy celoživotního vzdělávání na základě existující poptávky 
s maximální podporou individuálního přístupu k uchazečům a 
studentům. 

 5 572 850  23% 

3 Internacionalizace 
JU posílí svou mezinárodní konkurenceschopnost ve vzdělávání a 
tvůrčích činnostech a stane se mezinárodně otevřenou institucí. 

5 063 260 21% 

4 Komunikace, průzkum trhu, propagace a 
marketing 

JU bude rozvíjet portfolio svých činností na podkladě 
zpětnovazebních mechanismů a posilovat povědomí veřejnosti o 
své kvalitě a prestiži na regionální, národní i mezinárodní úrovni.  

3 310 420 14% 

5 Spolupráce s veřejností a praxí 

JU bude usilovat o uplatňování výsledků poznání v praxi a nabízet 
společensky relevantní studijní programy, jejichž náplň bude 
vycházet ze spolupráce se zaměstnavateli s cílem dlouhodobě 
vysoké uplatnitelnosti absolventů. 

           586 720  2% 

6 Efektivní instituce  
JU bude efektivní institucí s vysokou profesionalitou ekonomické, 
finanční a organizační agendy, které budou zabezpečovat její 
konkurenceschopnost ve všech činnostech svého poslání.  

9 130 350 38% 

Orientační limit pro IRP 2013 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl MŠMT stanoven na 24 234 000,- Kč. MŠMT si vyhrazuje právo dodatečně změnit výši 
přidělených finančních prostředků.  
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Prioritní oblast: 1 2 3 4 5 6 

 Kvalita a efektivita VaV a dalších tvůrčích činností 
Globální cíl: JU bude cíleně podporovat excelentní výzkum a těsné spojení výzkumu s pedagogickou praxí.  

Současný 
stav: 

Realizace infrastrukturních projektů 
Zvyšující se důraz na aplikované výsledky výzkumu a vývoje.  
Nestabilní a do budoucna nejasný vnější rámec státní podpory výzkumné a vývojové činnosti 

Strategie: 

Dílčí cíle: 
 Podpora excelence ve vědeckovýzkumných a dalších tvůrčích činnostech  

 Posílení vztahu mezi tvůrčí činností a výukou  

Nástroje 
pro 
dosažení 
(aktivity): 

 Formulace koncepce VaV aktivit a podpora nových a fungujících excelentních VaV týmů  

 Vytvoření mapy tvůrčích činností na součástech JU 

 Začlenění vlastních výsledků VaV do výuky 

 Zapojení studentů bakalářských a magisterských programu do VaV 

  

Indikátory: 

Koncepce strategického 
rozvoje  

5 - dokumentace sloužící jako podklad pro stanovení strategie pracoviště a 
priorit svých aktivit 

Motivační systém pro 
studenty  

2 - Na vybraných součástech JU bude navržen a pilotně ověřen systém práce 
s talentovanými studenty a motivační systém pro studenty obecně 

Webová platforma  1 - Aplikace sdílení výsledků VaV činnosti 

 Alokace: 

Kč               570 400 

Z toho INV 0 

% IRP 2 
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Prioritní oblast: 1 2 3 4 5 6 

 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání 
Globální cíl: 

JU bude nabízet kvalitní, jasně profilované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání na základě 
existující poptávky s maximální podporou individuálního přístupu k uchazečům a studentům. 

Současný 
stav: 

 Studenti s rozdílnou motivací, nároky i předpoklady ke studiu 

 Rostoucí role CŽV a U3V 

 Vysoký počet studentů na učitele  

 Změna role učitele ve prospěch předávání nejnovějších znalostí a dovedností 

 Nedostatečné zavádění nových trendů do výuky (multimediální a interaktivní prvky) 

 Nízké propojení potřeb trhu práce s profily absolventů 

Strategie: 

Dílčí cíle: 

 Podpora excelence vybraných studijních programů 

 Podpora kvality a efektivity vzdělávání  

 Rozšiřování nabídky kurzů CŽV  pro studenty v doposud netradičních skupinách 
společnosti 

 Rozvoj poskytování (a podpora vytváření sítě) programů CŽV na základě poptávky 
v regionu 

 CŽV zaměřené na zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců JU 

Nástroje pro 
dosažení 
(aktivity): 

 Systémová podpora talentovaných studentů  

 Zhodnocení a další rozvoj studijních programů z hlediska stávající či potenciální 
excelence 

 Zapojení talentovaných studentů do modernizace předmětů i celých studijních 
programů 

 Systémová podpora tvorby multimediálních výukových materiálů 

 Zdokonalení periodického hodnocení studia z hlediska kvality vzdělávacího procesu, 
spokojenosti studentů, spokojenosti absolventů a z hlediska uplatnění absolventů 
v praxi 

 Systémová opatření ke snižování studijní neúspěšnosti při současném zachování 
požadavků na kvalitu absolventů  

 Posílení efektivity doktorského studia 

 Rozvoj nabídky programů CŽV pro studenty v dosud netradičních skupinách společnosti 

 Rozvoj poskytování programů CŽV zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace na 
podkladě poptávky v regionu 

 Podpora rozvoje pedagogických kompetencí studentů doktorských studijních programů, 
akademických a dalších pracovníků  

 Podpora CŽV zaměřeného na zvyšování odborných kompetencí studentů doktorských 
studijních programů, akademických a dalších pracovníků JU v otázkách komunikace, 
informatiky (např. jazykové kurzy, kurzy IT) 

Indikátory: 

Systém Pedagogicko-psychologické 
poradny 

Na vybrané součásti bude vytvořen a pilotně ověřen systém 
poradenských činností pro studenty a zaměstnance na JU 

Koncepční materiál 2 – Koncepce prioritních směrů výuky na vybraných součástech 

Počet kurzů v rámci CŽV 40 – kurzů CŽV, U3V a nultých ročníků 

Webová platforma  Rozšíření portálu pro CŽV, U3V a další formy nadstavbového vzdělávání 

Systém hodnocení doktorandské 
práce na JU  

Na vybraných součástech bude navržen a implementován systém 
hodnocení doktorandské práce, Implementace bude probíhat i v 
elektronickém prostředí MOODLE 

Počet školení pro pedagogy  
15 - workshop pro pedagogy – například: ICT gramotnost, možnosti 
tvorby multimediálních výukových materiálů, jazykové kompetence 

Motivační systém pro studenty  
Na vybraných součástech JU bude navržen a pilotně ověřen systém  
práce s talentovanými studenty  

 Alokace: 

Kč               5 572 850 

Z toho INV 656 522     

% IRP 23 
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Prioritní oblast: 1 2 3 
4 5 6 

 Internacionalizace 
Globální cíl: JU posílí svou mezinárodní konkurenceschopnost a stane se mezinárodně otevřenou institucí. 

Současný 
stav: 

 Pomalu rostoucí míra zapojení akademických pracovníků do mezinárodní spolupráce 

 Nerovnoměrné geografické rozložení prestiže a atraktivity univerzity v zahraničí 

 Omezená nabídka studijních programů realizovaných v angličtině 

 Nízký počet vyučujících ze zahraničí mezi kmenovými zaměstnanci 

 Rozvinutá spolupráce v rámci mobilitních programů, univerzitní sítě a bilaterální dohody o spolupráci 

Strategie: 

Dílčí cíle: 

 Podpora tvorby mezinárodního prostředí na JU 

 Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol ve vědě a výzkumu 

 Rozvoj bilaterální i multilaterální spolupráce se zahraničními institucemi (double degree a 
joint degree programy) 

 Podpora tvorby studijních programů v cizích jazycích 

 Příprava na udělení ECTS/DS Labels 

 Podpora zahraničních mobilit studentů 

 Zvyšování počtu cizinců - studentů samoplátců 

Nástroje 
pro 
dosažení 
(aktivity): 

 Komplexní celouniverzitní řešení výuky českého jazyka 

 Vypracování strategie mezinárodní spolupráce JU ve vzdělávání a VaV 

 Podpora rozvoje programů Joint degree a Double degrese 

 Podpora zavádění ECTS, příprava pro získání certifikátu Evropské komise „ECTS Label“ a „DS 
Label“. 

 Zvýšení podílu zahraničních akademických pracovníků na výuce JU 

 Rozvoj nabídky letních škol pro zahraniční studenty 

 Podpora mezinárodních studentských mobilit 

 Zkvalitnění služeb univerzitních koordinátorů mobilit (podpora asistenčního 
přístupu účastníkům a uchazečům o mobilitní programy) 

 Podpora zapojení personálu JU do mobilitních programů 

 Systémová opatření ke zvýšení počtu cizinců – samoplátců na JU  

Indikátory: 

Počet vyjíždějících studentů 
(studentoměsíce) 

200 

Počet vyjíždějících akademiků 28 

Počet zahraničních expertů 5 

Počet realizovaných letních škol 2 

Nárůst počtu uzavřených smluv o 
spolupráci 

4 

 Alokace: 

Kč 5 063 260 

Z toho INV 0 
% IRP 21 
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Prioritní oblast: 1 2 3 4 5 6 

  Komunikace, průzkum trhu, propagace a marketing 
Globální cíl: JU posílí povědomí veřejnosti o své kvalitě a prestiži za hranicemi jihočeského regionu. 

Současný 
stav: 

JU vnímána jako regionální univerzita 
Implementace nového vizuálního stylu 
Uchazeči a široká veřejnost vnímá terciární vzdělávání v ČB jako jeden celek = neexistence jednoznačné 
identifikace JU 
JU není prezentována jako jeden kompaktní celek – velmi diferencované propagační aktivity jednotlivých 
součástí 
Rozvoj nástrojů pro implementaci komunikační strategie vůči jednotlivým cílovým skupinám 

Strategie: 

Dílčí cíle: 

 Implementace jednotné vizuální identity JU  

 Rozvoj diferencovaných komunikačních aktivit pro specifické cílové skupiny (studenti, 
absolventi, zaměstnanci, firmy, sponzoři, municipality apod.)  

 Posílení mediální prezentace JU a jejích aktivit v rámci i za hranicemi jihočeského regionu 

Nástroje 
pro 
dosažení 
(aktivity): 

 Tvorba a rozvoj nástrojů k zvýšení informovanosti (např. webové portály, informační 
systémy) 

 Posílení kontaktu s vybranými cílovými skupinami (např. klub absolventů, akce pro sponzory, 
dny otevřených dveří a další akce pro potenciální studenty) 

 Systém řízení vztahu se zákazníky (všechny cílové skupiny – SŠ, studenti, aplikační sféra, 
absolventi, veřejnost apod.) 

 Koordinace informací v rámci webové a tištěné prezentace JU 

 Zajištění kooperačních a barterových smluv s mediálními partnery a s významnými partnery 
(Budvar, JE Temelín, E-on, BOSCH, Kooperativa, KPMG, JčK, MM ČB a další) 

 Zapojení vlastních kapacit do propagačních a komunikačních aktivit 

 Zajištění registrace ochranných známek JU  

 Koncepce komplexní sítě poradenských a informačních služeb na JU (pro uchazeče, studenty, 
absolventy, personál a veřejnost) 

 Tvorba systémových dokumentů, metodik a nařízení vedoucích k jednotné prezentaci JU 
(např. implementace jednotné vizuální identity na JU) 

 Pořízení marketingových a prezentačních materiálů pro účely propagace JU a jejích součástí 
ve vazbě na vzdělávání, VaV a spolupráci s aplikační sférou.  

 Návrh na ustanovení obchodních aktivit JU (např. fundraising a další prvky vícezdrojového 
financování) 

Indikátory: 

Zvýšení informovanosti  Realizace mixu aktivit pro zvýšení povědomí o činnosti a výsledcích JU;  

Webová platforma  
Internacionalizace webové platformy JU a začlenění moderních prvků a 
dobré praxe 

Klub absolventů  
Vytvoření koncepčního materiálu - Strategického rámce klubů absolventů 
na vybraných součástech JU  

Etický řád pro fundrising 1 – koncepční dokument pro vybranou součást JU 

Implementace JVS  Soubor opatření komplexního začlenění corporate identity do struktur JU 

Ochranné známky Soubor podaných přihlášek o registraci ochranných známek 

CRM systém Vytvoření a pilotní odzkoušení CRM systému na vybrané součásti JU 

 Alokace: 

Kč 3 310 420 

Z toho INV 627 800     
% IRP 14 
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Prioritní oblast: 1 2 3 4 5 
6 

 Spolupráce s veřejností a praxí 
Globální cíl: 

Cílem JU je usilovat o uplatňování výsledků poznání v praxi a nabízet společensky relevantní studijní programy, 
jejichž náplň bude s cílem dlouhodobě vysoké uplatnitelnosti absolventů vycházet ze spolupráce se 
zaměstnavateli. 

Současný 
stav: 

 JU jako jeden z největších zaměstnavatelů regionu  

 JU je součástí rozsáhlé sítě společenských vztahů 

 Příklady dobré praxe v oblasti spolupráce se zaměstnavateli 

 Spolupráce s praxí je na jednotlivých součástech JU výrazně nevyvážená 

 Historicky krátká existence podpůrných nástrojů  

 Přetrvávají administrativní, ekonomické, ale i institucionálně kulturní překážky rozvoje inovačních aktivit 

Strategie: 

Dílčí cíle: 

 Podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe 

 Rozvoj strategických partnerství s aplikační sférou 

 Zlepšování uplatnitelnosti absolventů 

 Získávání soukromých zdrojů financování pro běžné akademické činnosti 

Nástroje pro 
dosažení 
(aktivity): 

 Budování a stabilizace strategických partnerství s aplikační sférou 

 Personální a organizační podpora spolupráce s aplikační sférou 

 Začlenění výsledků spolupráce s aplikační sférou do kariérního postupu personálu JU 

 Vytvoření mechanismu pro podporu zpětné vazby excelentních výzkumných týmů a 
profesionály s oblasti transferu technologií 

 Spolupráce s klíčovými zaměstnavateli v regionu při sestavování a inovaci studijních 
programů  

 Zapojení odborníků z aplikační sféry do vzdělávací a VaV činnosti (např. kurzy 
vyučované odborníky z aplikační sféry, praxe studentů v podnicích) 

 Spolupráce s klíčovými zaměstnavateli při hledání uplatnění absolventů JU. 

Indikátory: 

Nárůst počtu uzavřených 
smluv o spolupráci  

8 

Systém praxí  
1 - Koncepční dokument, který bude řešit zkvalitnění systému praxí pomocí 
supervize, metodických dokumentů, školení a spolupráce s aplikační sférou.  

Navýšení počtu stáží 
studentů u aplikační sféry  

5 

Analýza vytvoření kariérního 
centra 

1 - soubor analytických hodnocení jako základu vytvoření kariérního centra na 
vybrané součásti JU 

 Alokace: 

Kč                          586 720 

Z toho INV 0 
% IRP 2 
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Prioritní oblast: 1 2 3 4 5 6 
 Efektivní instituce 

Globální cíl: 
JU bude efektivní institucí s vysokou profesionalitou ekonomické, finanční a organizační agendy, které budou 
zabezpečovat její konkurenceschopnost ve všech činnostech svého poslání. (vzdělávání, Výzkum a vývoj a 
spolupráce s praxí) 

Současný 
stav: 

 Nástup změny systému financování VŠ 

 Závazky a rizika související s realizací velkých infrastrukturních projektů 

 Atraktivnost organizace na trhu práce 

 Podpora kvalitního personálního zajištění strategických projektů 

 Vysoká zátěž akademických pracovníků administrativní a ekonomickou agendou 

 Příprava a počínající realizace strategických projektů 

 Stabilní podpora administrativních a ekonomických procesů 

 podpora dostupnosti ICT vybavenosti  

 Nízké ztotožnění pracovník a studentů s vizí a cíli JU 

Strategie: 

Dílčí cíle: 

 Zvýšení efektivity vnitřních procesů 

 Kompetenční a motivační systém 

 Zvýšení efektivity využívání materiálních i lidských zdrojů  

 Podpora realizace investičních programů  

 Podpora informačních a komunikačních technologií a systémů (Ekonomické, studijní, 
výzkumné a další administrativní procesy) 

 Rozvoj služeb pro klienty a zaměstnance  

 Identifikace komplementárních finančních zdrojů   

 Příprava hrazení režijních nákladů na bázi "full cost" 

Nástroje 
pro 
dosažení 
(aktivity): 

 Zpracování návrhu a implementace organizačních změn na podkladě doporučení 
vyplývajících z procesní analýzy EFIN 

 Tvorba strategie JU a jejích součástí  

 Opatření ke snížení administrativní zátěže pracovníků (např. jednotná databáze výkonů 
akademických pracovníků komunikující s databázemi STAG a OBD, elektronický oběh 
finančních dokumentů)  

 Plnění technických požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 
pokyny orgánů státní správy. 

 Zavedení jednotného systému hodnocení akademických pracovníků 

 Zavedení jednotného systému hodnocení neakademických pracovníků 

 tvorba a zavedení kariérního řádu  

 Koordinace využití materiálních i lidských zdrojů posilováním spolupráce mezi součástmi JU 

 Zpracování návrhu a implementace monitoringu rizik strategických projektů 

 Příprava a realizace strategických projektů v rámci OP VaVpI a OP VK a dalších dotačních 
programů 

 Rozvoj informačních a komunikačních technologií (včetně softwarových produktů); 

 Příprava na založení univerzitního vydavatelství 

 Vytvoření metodiky hrazení režijních nákladů na bázi „Full cost“ 

 Personální a organizační podpora efektivního řízení procesů  

Indikátory: 

Zkvalitnění poskytovaných 
služeb 

1 - Soubor technických opatření k zabezpečení ICT pro studenty a 
zaměstnance JU 

Systém nakladatelské 
činnosti na JU  

1 - Sada koncepčních materiálů/vnitřních předpisů 

Akční plán 2013  1 - Strategický dokument managementu kvality na vybrané součásti JU 

Systém hodnocení 
1 - Koncepční dokument nastavující pravidla hodnocení akademických, 
vědeckých a ostatních pracovníků JU  

Systém Full Cost  1 - Bude navržena a pilotně ověřena metodika FullCost na JU 

Podpora strategických 
projektů 

2 - podpořené strategické projekty 

 Alokace: 

Kč 9 130 350 

Z toho INV 5 562 678     

% IRP 38 
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Hodnotící řízení IRP 2013 a centralizovaných rozvojových projektů 2013 

 

JU v rámci systému kontroly kvality projektů uspořádá hodnotící řízení, které bude posuzovat úspěšnou 
realizaci projektů v rámci IRP 2013 a centralizovaných RP13. Hodnotící komise bude složena z vybraných 
členů vedení JU. Komise bude posuzovat efektivní a hospodárnou realizaci projektů na základě jejich 
závěrečných zpráv z realizace. Bude posuzováno, zda zrealizované výstupy odpovídají závazkům 
definovaným v rámci jednotlivých projektů.  

 

Hodnocení bude probíhat pro jednotlivé oblasti IRP 13 a centralizovaných RP13: 

1. IRP 2013   

Bude hodnocena míra dosažení stanovených cílů a množství i kvalita výstupů u všech 
dílčích projektů. Součástí hodnocení bude posouzení, zda provedené změny mimo rámec 
pravidel realizace (stanovených před samotnou realizací projektů s platností pro IRP 2013) 
byly provedeny správně a s péčí řádného hospodáře. 

2. Centralizované RP13  

Bude hodnocena míra dosažení stanovených cílů a množství i kvalita výstupů dílčí části 
projektu.  

 
Výsledek hodnocení IRP 2013 bude následně poskytnut správní radě JU, jako podklad pro vyjádření k 
naplňování institucionálního rozvojového plánu pro MŠMT. 
 
Součástí systému kontroly kvality IRP 2013 a centralizovaných RP13 bude provedena následná kontrola 
podle zákona o finanční kontrole, jež se bude týkat alespoň 30% celkové finanční částky přidělené na 
řešení IRP 2013 a centralizovaných RP13. Výsledky kontroly budou k dispozici do 31. března 2014 
k případnému vyžádání ze strany MŠMT. 
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Harmonogram termínů IRP 2013 

 

1. Zveřejnění výzvy IRP 2013       13. 7. 2012 

2. Koncepční seminář pro proděkany a prorektory   24. 7. 2012 

3. Seminář pro žadatele – podmínky financování   13. 8. 2012 

4. Ukončení 1. kola předkládání projektových záměrů   31. 8. 2012 

5. 1. kolo hodnocení projektových záměrů    5. 9. 2012 

6. Zveřejnění výsledků 1. kola hodnocení    10. 9. 2012 

7. 2. kolo hodnocení projektových záměrů    17. 9. 2012 

8. Zveřejnění výsledků 2. kola hodnocení    24. 9. 2012 

9. Předložení IRP 2013 MŠMT      31. 10. 2012 

10. Start realizace projektů      1. 1. 2013 

11. Ukončení realizace projektů      15. 12. 2013 

12. Předložení závěrečných zpráv a prezentací    10. 1. 2014 

13. Oponentní řízení       do 17. 1. 2014 
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Seznam zkratek  

 
 *.doc Soubor dokumentu Microsoft Word 
 *.pdf Soubor v Adobe Portable Document format 
 *.ppt Soubor Microsoft Power-point prezentace 
 CSP Centrum strategických projektů 
 DZ Dlouhodobý záměr 
 ICT Informační a komunikační technologie 
 IRP Institucionální rozvojový plán 
 JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 JčK Jihočeský kraj 
 MM Magistrát města 
 MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 NNO Nestátní neziskové organizace 
 OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
 PO Prioritní oblast 
 PZ Projektový záměr 
 U3V Univerzita třetího věku 
 VaV Výzkum a vývoj 
 VVI Výzkum, Vývoj a Inovace 

 
 

Kontakty  

 
doc. RNDr. Hana Čížková, CSc. 
Prorektorka pro rozvoj 
tel.: 389 032 003 
fax: 385 310 373 
e-mail: prorektor-rozvoj@jcu.cz  

 

Ing. Tomáš Lysenko-Chvíla 
Metodik strategických projektů 
tel.: 389 032 053 
fax: 385 310 373 
e-mail: lysenko@jcu.cz   

 

Rektorát JU - Centrum strategických projektů 

Branišovská 1645/31a 

370 05, České Budějovice 

http://www.jcu.cz/centrum_strategickych_projektu 

 

Přílohy 

 

1. Tabulky pro rozvojové programy 2013 
2. Seznam projektů JU podpořených v rámci IRP 2013 

 

mailto:vlukes@jcu.cz
mailto:lysenko@jcu.cz
http://www.jcu.cz/centrum_strategickych_projektu/kontakty-personalni-obsazeni1/
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Příloha č. 2: Seznam projektů v rámci Institucionálního rozvojového plánu JU pro rok 2013 
 

 

Sloupec „Indikátory“ obsahuje informace v tomto pořadí: Kategorie indikátoru – indikátor – (hodnota/popis indikátoru). 

 
Kategorie indikátoru: 

1. KONCEPČNÍ MATERIÁL 

2. PILOTNÍ OVĚŘENÍ POSTUPU 

3. IMPLEMENTACE 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ 

 

IRP 
č. 

PO 
Fakulta/
Součást 

Název projektu Řešitel 
Doba 
reali-
zace   

Požadované prostředky  
součástmi (v Kč) 2013 Indikátory 

NIV INV Celkem 

1 PO6 
průřezový 

AK 
Kolekce české studijní 
literatury v podobě e-knih 

Hanák M., 
Mgr. 

01/13 - 
12/13 

203 000 0 203 000 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zkvalitnění poskytovaných služeb 
(1 - Soubor technických opatření) 

2 PO6 
průřezový 

CIT 

Rozvoj infrastruktury, 
průřezových služeb a 
bezpečnosti v oblasti IT na JU 

Milota J., 
RNDr. 

01/13 - 
12/13 

203 407 3 699 500 3 902 907 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zkvalitnění poskytovaných služeb 
(1 - Soubor technických opatření) 

3 PO4 
průřezový 

EF 
CRM systém 

Škodová 
Parmová D., 
doc. Dr. Ing. 

01/13 - 
12/13 

201 700 290 000 491 700 
2. PILOTNÍ OVĚŘENÍ POSTUPU – 
CRM systém (1 - Vytvoření a pilotní 
odzkoušení CRM systému) 

4 PO6 
průřezový 

FF 

Ustavení univerzitního 
nakladatelství a příprava jeho 
činnosti 

Papoušek V., 
prof. PaedDr. 
CSc. 

01/13 - 
12/13 

515 300 0 515 300 

1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – Systém 
nakladatelské činnosti (1 - sada 
koncepčních materiálů/ vnitřních 
předpisů)  
 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zřízení pozice Šéfredaktora 

5 PO2 
průřezový 

PF 

Koncepce rozvoje 
pedagogicko-
psychologického poradenství 
a diskuse systému 
poradenských činností pro 
studenty a zaměstnance na 
Jihočeské univerzitě v 
Českých Budějovicích 

Vančura M., 
Mgr, Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

195 750 0 195 750 

2. PILOTNÍ OVĚŘENÍ POSTUPU – 
Systém Pedagogicko-psychologické 
poradny (1 - Vytvoření a pilotní 
ověření systému poradenských 
činností)  

6 PO6 
průřezový 

PF 

Návrh na provedení 
nezbytných úprav 
tělovýchovného pavilonu JU 
po sloučení kateder TVS PF a 
ZF JU a zlepšení technického 
a bezpečnostního zajištění 
tělesné výchovy a sportu na 
JU 

Štumbauer 
J.,Doc. 
PaedDr. CSc. 

01/13 - 
12/13 

380 000 950 000 1 330 000 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zkvalitnění poskytovaných služeb 
(1 - Soubor technických opatření) 

7 PO2 
průřezový 

REK 

Podpora rozvoje aktivit a 
infrastruktury 
celoživotního vzdělávání na 
JU  

Lopourová J., 
Ing. Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

1 997 519 220 000 2 217 519 

1. KONCEPČNÍ MATERIÁL –  
Akreditační materiály (1 - soubor); 
Analýza poptávky CŽV (1) 
 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Realizace odborných kurzů (24-
CŽV, 45 - nulté ročníky, 5 - U3V); 
webová platforma (1 - Aplikace pro 
CŽV)  

8 PO3 
průřezový 

REK 

Podpora nových 
mezinárodních smluv s 
klíčovými partnerskými 
univerzitami 

Škodová 
Parmová D., 
doc. Dr. Ing. 

01/13 - 
12/13 

400 000 0 400 000 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – Počet 
vyjíždějících akademiků (1); Nárůst 
počtu uzavřených smluv o 
spolupráci (3) 

9 PO4 
průřezový 

REK 
Vstupní brána na JU – nový 
univerzitní portál – I. Etapa 

Čížková H., 
doc. RNDr. 
CSc. 

01/13 - 
12/13 

180 400 0 180 400 
1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – Analýza 
stávajícího stavu (1); Koncepce 
tvorby www prezentace JU (1) 

10 PO4 
průřezový 

REK 
Informační a navigační 
systém JU – 1. etapa 

Kropáčková 
H., Ing. 

01/13 - 
12/13 

2 500 123 000 125 500 
1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – 
Informační systém JU (1)  
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IRP 
č. 

PO 
Fakulta/
Součást 

Název projektu Řešitel 
Doba 
reali-
zace   

Požadované prostředky  
součástmi (v Kč) 2013 Indikátory 

NIV INV Celkem 

11 PO4 
průřezový 

REK 

Implementace jednotného 
vizuálního stylu a rozvoj 
optimalizace vybraných 
oblastí vnějších vztahů a 
komunikace JU 

Váňa J., Mgr. 
01/13 - 
12/13 

1 281 000 120 000 1 401 000 

3. IMPLEMENTACE - Implementace 
JVS (Interní opatření komplexního 
začlenění CI JU) 
 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zvýšení informovanosti  (realizace 
mixu aktivit); Ochranné známky 
(soubor podaných přihlášek); 
Technické vybavení (1 komplet 
vybavení redakce)   

12 PO6 
průřezový 

REK 
Podpora a supervize 
strategických projektů 

Čížková H., 
doc. RNDr. 
CSc. 

01/13 - 
12/13 

676 657 170 118 846 775 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Podpora strategických projektů (2) 

13 PO6 
průřezový 

REK 
Full Cost model – pilotní 
ověření 

Kropáčková 
H., Ing. 

01/13 - 
12/13 

442 700 0 442 700 
2. PILOTNÍ OVĚŘENÍ POSTUPU – 
Systém Full Cost  (1); 

14 PO6 
průřezový 

REK 
Hodnocení kvality na JU 

Klimpera T., 
Bc. 

01/13 - 
12/13 

86 300 0 86 300 

1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – Analýza 
tvorby metodiky hodnocení (1) 
 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Systém školení (3 workshopy) 

15 PO1 EF 
Podpora vzniku nových 
výzkumných týmů na EF JU 

Jílek M., doc. 
Ing. Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

149 000 0 149 000 
1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – 
Koncepce VaV aktivit (ustanovení 
prioritních směrů VaV EF JU) 

16 PO2 EF 
Kvalita, efektivita a 
otevřenost vzdělávacího 
procesu na EF JU 

Klufová R., 
RNDr. Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

681 265 0 681 265 

3. IMPLEMENTACE - Systém 
hodnocení Doktorandské práce na 
JU (1) 
 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ –  
Systém školení (15 workshopů) 

17 PO3 EF 
Internacionalizace na EF JU v 
roce 2013  

Vojtko V., Ing. 
Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

418 500 0 418 500 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – Počet 
vyjíždějících studentoměsíců (6); 
Počet vyjíždějících akademiků  (2); 
Počet zahraničních expertů (2); 
Nárůst počtu pořádaných letních 
škol (1) 

18 PO6 EF 
Informační podpora 
výzkumných, vzdělávacích a 
administrativních procesů EF 

Friebel L., Ing. 
Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

85 000 198 000 283 000 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zkvalitnění poskytovaných služeb 
(1 - Soubor technických opatření) 

19 PO1 FF 

Myšlenková mapa tvůrčí 
činnosti pro novější ústavy 
Filozofické fakulty Jihočeské 
univerzity 

Jiroušek B., 
doc. PhDr. Dr. 

01/13 - 
12/13 

105 400 0 105 400 
1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – 
Koncepce VaV aktivit (ustanovení 
prioritních směrů VaV FF JU) 

20 PO2 FF 

Příprava studijního oboru 
nově vytvořeného Ústavu 
germanistických areálových 
studií 

Novotný M., 
doc. PhDr. 
CSc. 

01/13 - 
12/13 

235 400 0 235 400 
1. KONCEPČNÍ MATERIÁL –  
Akreditační materiály (1- soubor) 

21 PO3 FF Internacionalizace FF JU  
Král P., PhDr. 
Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

515 500 0 515 500 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – Počet 
vyjíždějících studentoměsíců (24); 
Počet vyjíždějících akademiků (4)  

22 PO4 FF 
Fundraising a další prvky 
vícezdrojového financování 
FF JU 

Král P., PhDr. 
Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

97 200 0 97 200 

1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – Etický 
řád fundrisingu (1)  
 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zvýšení informovanosti  (realizace 
mixu aktivit) 

23 PO5 FF 

Monitoring klíčových 
zaměstnavatelů absolventů 
FF JU jako základ budoucího 
Kariérního centra FF JU 

Novotný M., 
doc. PhDr. 
CSc. 

01/13 - 
12/13 

115 200 0 115 200 
1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – Analýza 
vytvoření kariérního centra 
(soubor analytických hodnocení) 

24 PO6 FF 

Vypracování kariérního řádu 
a zavedení jednotného 
systému hodnocení akade-
mických pracovníků na FF JU 

Hondlíková I., 
Ing. 

01/13 - 
12/13 

132 000 0 132 000 
1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – Systém 
hodnocení VaV (sjednocený systém 
hodnocení); Kariérní řád (1) 

25 PO2 FROV 
Podpora rozvoje kompetencí 
zaměstnanců a CŽV na FROV 
JU 

Kocour M., 
Ing. Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

641 500 0 641 500 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – Počet 
proškolených osob (42) 
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26 PO3 FROV 
Podpora internacionalizace 
FROV JU 

Kašpar V., Ing. 
Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

695 000 0 695 000 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – Počet 
vyjíždějících studentoměsíců (10); 
Počet vyjíždějících akademiků (8); 
Počet zahraničních expertů (3); 
Nárůst počtu pořádaných letních 
škol (1) 

27 PO4 FROV 
Komunikace, průzkum trhu, 
propagace a marketing na 
FROV JU 

Nebeský V., 
Ing. 

01/13 - 
12/13 

281 000 0 281 000 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zvýšení informovanosti  (realizace 
mixu aktivit); Nárůst počtu 
uzavřených smluv o spolupráci (5)  

28 PO5 FROV 
Rozvoj spolupráce s 
veřejností a praxí na FROV JU 

Nebeský V., 
Ing. 

01/13 - 
12/13 

250 000 0 250 000 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Navýšení počtu stáží studentů u 
aplikační sféry (o 5); Nárůst počtu 
uzavřených obchodních smluv (7) 

29 PO2 PF 
Rozvoj informační 
infrastruktury PF 

Vacikar P., Bc. 
01/13 - 
12/13 

264 674 239 022 503 696 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zkvalitnění poskytovaných služeb 
(1 - Soubor technických opatření) 

30 PO3 PF 
Internacionalizace PF 
prostřednictvím zahraničních 
výjezdů 

Hošpesová A., 
doc. PhDr. 
Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

738 000 0 738 000 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – Počet 
vyjíždějících studentoměsíců (30); 
Počet vyjíždějících akademiků (6)  

31 PO2 PřF 
Rozvoj školy doktorských 
studií 

Šmilauerová 
M., doc. 
RNDr. Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

580 000 0 580 000 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Rozšíření knihovního fondu (35 ks 
odborné literatury a disertačních 
prací);  Počet vyjíždějících 
studentoměsíců (11)   

32 PO3 PřF 
Posílení mezinárodních vazeb 
ve výuce PřF JU 

Vácha F.,prof. 
RNDr. Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

600 000 0 600 000 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – Počet 
vyjíždějících studentoměsíců (100)  

33 PO6 PřF 

Obnova připojení Blažkova 
pavilonu do páteřní sítě JU, 
obnova AV techniky, obnova 
počítačů v učebnách PřF 

Dostálková I., 
doc. RNDr. 
Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

423 500 0 423 500 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zkvalitnění poskytovaných služeb 
(1 - Soubor technických opatření) 

34 PO1 TF 
Vytvoření koncepce VaV 
aktivit pro roky 2014-2016 

Opatrný M., 
Mgr. Dr.theol. 

01/13 - 
12/13 

192 200 0 192 200 
1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – 
Koncepce VaV aktivit (ustanovení 
prioritních směrů VaV TF JU) 

35 PO3 TF 
Podpora mobilit studentů a 
pracovníků na TF JU 

Šťastná L., 
Mgr. 

01/13 - 
12/13 

258 400 0 258 400 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – Počet 
vyjíždějících studentoměsíců (8); 
Počet vyjíždějících akademiků (3)  

36 PO4 TF Zkvalitnění propagace TF JU 
Svoboda R., 
ThDr. Th.D. 

01/13 - 
12/13 

72 160 0 72 160 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zvýšení informovanosti  (realizace 
mixu aktivit); Databáze absolventů 
(1) 

37 PO5 TF 
Vytvoření konceptu vedení 
odborné praxe studentů na 
klinickém pracovišti  

Ehrlichová M., 
Mgr. 

01/13 - 
12/13 

109 520 0 109 520 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ –  
Systém praxí (zkvalitnění systému 
praxí pomocí supervize, 
metodických dokumentů a školení) 

38 PO6 TF 
Rozvoj technického zázemí 
pro studenty i zaměstnance 

Hledíková J., 
Ing. 

01/13 - 
12/13 

57 440 199 460 256 900 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zkvalitnění poskytovaných služeb  
(1 - Soubor technických opatření) 

39 PO2 ZF 
Podpora tvorby a využití 
multimediálních výukových 
materiálů na ZF 

Bruna J., Bc. 
02/13 - 
12/13 

42 000 187 500 229 500 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zkvalitnění poskytovaných služeb 
(1 - Soubor technických opatření); 
Systém školení (1 workshop) 

40 PO3 ZF 

Zahraniční mobility 
magisterských studentů, 
doktorandů a rozvoj 
zahraniční spolupráce 
Zemědělské fakulty JU  

Konvalina 
P.,Ing, Ph. D. 

01/13 - 
12/13 

520 000 0 520 000 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – Počet 
vyjíždějících studentoměsíců (20); 
Počet vyjíždějících akademiků (6)  

41 PO4 ZF Propagace ZF  
Suchý K., Ing. 
Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

406 500 0 406 500 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zvýšení informovanocti (realizace 
mixu aktivit); Webová platforma 
(internacionalizace www)  



Příloha č. 2 

4 

IRP 
č. 

PO 
Fakulta/
Součást 

Název projektu Řešitel 
Doba 
reali-
zace   

Požadované prostředky  
součástmi (v Kč) 2013 Indikátory 

NIV INV Celkem 

42 PO5 ZF 

Vytvoření modelu praxí ve 
spolupráci s potencionálními 
zaměstnavateli  v oblasti 
zemědělství 

Pincová P. 
01/13 - 
12/13 

112 000 0 112 000 

1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – Systém 
praxí (systému praxí provázán s 
aplikační sférou)  
 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Nárůst počtu uzavřených smluv o 
spolupráci (3) 

43 PO6 ZF Kvalita řízení na ZF 
Marušák M., 
Mgr. 

01/13 - 
12/13 

180 000 0 180 000 
1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – Akční 
plán 2013 (Strategický dokument 
managementu kvality)  

44 PO1 ZSF 
Zapojení studentů ZSF JU do 
VaV 

Bulava A., 
doc. MUDr. et 
Mgr. Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

123 800 0 123 800 

2. PILOTNÍ OVĚŘENÍ POSTUPU – 
Motivační systém pro studenty (1) 
 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
webová platforma (databáze 
sdílení výsledků VaV činnosti) 

45 PO2 ZSF 

Využití potenciálu 
talentovaných a všestranně 
nadaných studentů na 
Zdravotně sociální fakultě JU 

Chloubová I., 
Mgr. 

01/13 - 
12/13 

278 220 10 000 288 220 

2. PILOTNÍ OVĚŘENÍ POSTUPU – 
Motivační systém pro studenty (1), 
Fyzioterapeutická ambulance 
(vytvoření a pilotní provoz 
ambulance pro praxi studentů) 

46 PO3 ZSF 
Podpora a rozvoj 
zahraničních vztahů ZSF JU 

Prouza D., 
JUDr. Ing., 
Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

917 860 0 917 860 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – Počet 
vyjíždějících studentoměsíců (30); 
Počet vyjíždějících akademiků (2); 
Počet zahraničních expertů (2); 
Nárůst počtu uzavřených smluv o 
spolupráci (3) 

47 PO4 ZSF Klub absolventů ZSF JU 
Kahoun V., 
prof. JUDr. 
Ph.D. 

01/13 - 
12/13 

160 160 94 800 254 960 

1. KONCEPČNÍ MATERIÁL – Klub 
absolventů (Strategický rámec)   
 

4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zvýšení informovanosti (realizace 
mixu aktivit)  

48 PO6 ZSF 
Virtualizace serverů  pro 
učebny ZSF JU 

Bednář J., Ing. 
01/13 - 
12/13 

182 368 345 600 527 968 
4. KVALITATIVNÍ ROZŠÍŘENÍ – 
Zkvalitnění poskytovaných služeb 
(1 - Soubor technických opatření) 

CELKEM  17 387 000 6 847 000 24 234 000   
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Příloha č. 3: Seznam centralizovaných projektů s účastí JU pro rok 2013 
 

CRP 
č. 

Název projektu 
Koordinující 

VVŠ 
Anotace 

1 

Sdílená distribuovaná 
infrastruktura pro záznam, 
publikaci, adaptaci a správu 
multimediálních vzdělávacích 
objektů na bázi technologie 
vícedruhových médií 
přizpůsobených pro studenty 
se speciálními potřebami 

Vysoká škola 
báňská – 

Technická 
univerzita 
Ostrava 

Hlavním cílem projektu je nasazení nových progresivních technologií 
pro záznam, publikaci, adaptaci a správu záznamů prezentací na bázi 
technologií vícedruhových médií a jejich aplikaci ve výukovém 
procesu všech forem studia na participujících univerzitách. 

2 
SIT-F: Koordinovaný rozvoj IS 
sítě škol 

České vysoké 
učení technické  

v Praze 

Hlavním cílem projektu je rozvoj a podpora efektivního využívání 
stávajících kapacit (technických a personálních) zúčastněných VVŠ 
s možností okamžité aplikace výstupů projektu do celé sítě škol při 
procesu racionalizace struktury VVŠ, zvyšování kvality poskytovaných 
služeb pro studenty, vytváření mezinárodního prostředí na VVŠ a 
otevřenosti vůči zahraničním studentům. Tento hlavní cíl bude 
naplňován prostřednictvím dílčích cílů – hlavních priorit projektu: 

 Cíl 1: S = Součinnost - koordinace mezi VVŠ 

 Cíl 2: I = Integrace - sdílení informací napříč aplikacemi IS 

 Cíl 3: T = Technologie - společná příprava na technologický upgrade 
IS 

 Cíl 4: F = Funkcionalita - zlepšení poskytovaných služeb ASW  

3 

Podpora vzájemné spolupráce 
ČZU v Praze a JU v Českých 
Budějovicích v oblasti 
technických předmětů 
zaměřených na zemědělské  
a komunální stroje a zařízení 

Česká 
zemědělská 
univerzita  

v Praze 

Hlavním cílem projektu je vytvořit síť mezi ČZU v Praze a JU v Českých 
Budějovicích v oblasti výuky technicky zaměřených předmětů. Tato 
spolupráce umožní výuku v laboratořích vybavených současnými 
moderními mechanismy strojů (komunální technika, technika pro péči 
o veřejnou zeleň, stroje pro zakládání a udržování trávníků 
fotbalových, golfových, parkových a dalších areálů, stroje pro účelné 
nakládání s rostlinnou biomasou apod.) a zařízeními pro tvorbu a 
využívání moderních interaktivních výukových pomůcek.  
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Příloha č. 4: Seznam strategických projektů JU 
 

SP 
č. 

Název projektu  
Operační 
program 

Anotace 

1 
Jihočeské výzkumné centrum 
akvakultury a biodiverzity 
hydrocenóz (CENAKVA) 

VaVpI 

Cílem projektu je vybudovat v jihočeském regionu špičkové regionální 
VaV centrum s mezinárodním dosahem, zejména ve středoevropském 
prostoru, které se bude specializovat na oblast akvakultury a 
biodiverzity hydrocenóz a posílení základního, aplikovaného a 
technologického výzkumu v rybářství včetně vzdělávání. 

2 

Rozvoj výzkumných a výukových 
kapacit pro přírodovědné a 
technické obory JU v Českých 
Budějovicích – Přírodovědecká 
fakulta (Rozvoj PřF JU) 

VaVpI 

Cílem projektu je realizace investiční akce zaměřené na vytvoření 
infrastrukturních podmínek především pro rozvoj přírodovědných a 
technických oborů PřF JU. Stěžejní součástí investiční akce je realizace 
novostavby v lokalitě areálu JU k. ú. České Budějovice 2 a zajištění 
přístrojového a dalšího vybavení předmětného objektu. 

3 

Rozvoj výzkumných a výukových 
kapacit pro přírodovědné a 
technické obory JU v Českých 
Budějovicích – Zemědělská fakulta a 
Fakulta rybářství a ochrany vod 
(Rozvoj ZF a FROV JU) 

VaVpI 

Cílem projektu je realizace investiční akce zaměřené na vytvoření 
infrastrukturních podmínek pro rozvoj přírodovědných a technických 
oborů ZF JU a FROV JU. Stěžejní součástí investiční akce je realizace 
novostavby v lokalitě areálu JU k. ú. České Budějovice 2 a zajištění 
přístrojového a dalšího nezbytného vybavení předmětného objektu. 

4 
Jihočeské Univerzitní a Akademické 
CTT (JCTT) 

VaVpI 

Hlavním cílem projektu je: 

 ustanovení a zprovoznění CTT resp. KTT-JU a KTT-BC, 

 vymezení základních materiálních, finančních i provozních 
předpokladů pro efektivní provoz CTT, 

 zabezpečení pilotního provozu a eventuální optimalizace podmínek 
fungování CTT a 

 současně podpoření vybraného počtu výsledků výzkumu 
s potenciálem uplatnění na trhu. 

5 Modernizace FROV JU VaVpI 

Předmětem projektového záměru je komplexní modernizace/ 
rekonstrukce vybraného objektu na Husově ulici a doplněním 
přístrojového vybavení dosáhnout cílového stavu kvalitních materiálně-
technických podmínek pro přírodovědně orientované obory 
magisterského a především doktorského stupně s vazbou na výzkumně-
vývojovou činnost dynamicky se rozvíjející FROV JU. 

6 Modernizace ZF JU VaVpI 

Předmětem projektového záměru je prostřednictvím kompletní 
rekonstrukce infrastruktury a doplnění přístrojového vybavení vytvořit 
kvalitní podmínky pro rozvoj technických a přírodovědných oborů 
magisterského a především doktorského studia. Realizací projektu 
dojde ke zkvalitnění výukových a výzkumných aktivit ekologických a 
zootechnických oborů ZF JU. 

7 
ScienceZOOM – popularizace VaV  
na JU 

VK 

Projekt ScienceZOOM je zaměřen na systematizaci, profesionalizaci, 
integraci a následnou realizaci vybraných aktivit směřujících 
k popularizaci VaV a jeho výsledků pro společnost; rozvoji systematické 
práce s talenty v oblasti seznamování se s VaV interaktivní, zajímavou a 
srozumitelnou formou; a dalšímu vzdělávání pracovníků VaV a 
ostatních pracovníků VŠ a VVI v oblasti řízení, popularizace a 
komunikace, identifikace, ochraně, transferu a šíření výsledků VaV.  
Vyvážený mix aktivit odpovídá VaV zaměření JU, identifikovaným 
potřebám široké cílové skupiny a reflektuje potřeby definované ve 
významných strategiích VaV jako jsou např. EVROPA 2020, Národní 
politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 a Strategií 
rozvoje lidských zdrojů pro ČR. 
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SP 
č. 

Název projektu  
Operační 
program 

Anotace 

8 
Rozvoj postdoktorandských pozic na 
JU (RPP JU) 

VK 
Projekty jsou cíleny na uplatňování absolventů doktorských studijních 
programů, na jejich další kariérní rozvoj a na vznik nových 
postdoktorandských pozic na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích. Velmi silný důraz je kladen na internacionalizaci, 
multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci s VaV pracovišti 
v zahraničí. V rámci projektů bude vytvořeno 10 resp. 19 (tj. celkem 29) 
postdoktorandských pozic, přičemž silný důraz bude kladen na výběr 
externích postdoktorandů. Každý postdoktorand  bude absolvovat stáž 
na špičkovém zahraničním pracovišti, což se promítne jak na kvalitě 
VaV činnosti, tak v kvalitě výuky. To bude mít zásadní kvalitativní dopad 
nejen na studenty VŠ, ale také na celou výzkumnou komunitu, protože 
zvýší její kvalitu, posílí mobilitu, přinese inspiraci a nové metody ze 
zahraničí, posílí soutěživost a efektivitu práce. 

9 

Vytvoření postdoktorandských pozic 
na Jihočeské univerzitě a podpora 
intersektorální mobility formou 
odborných stáží (Postdok JU) 

VK 

10 
Posílení excelence vědeckých týmů 
na FROV JU 

VK 

Základním cílem projektu je zvýšení kvality výstupů VaV činnosti 
prostřednictvím posilování a rozvoje VaV týmů zapojených do činnosti 
FROV JU s důrazem na jejich internacionalizaci, multidisciplinaritu a 
spolupráci s jinými subjekty.  

11 
Inovace výuky románských jazyků na 
FF JU v letech 2010-2013 

VK 

Projekt je zaměřen na inovaci výuky románských jazyků na FF JU  
v existujících bakalářských oborech francouzský jazyk a literatura, 
španělský jazyk a literatura, italský jazyk a literatura a v odpovídajících 
oborech navazujícího magisterského studia.  
Cílem je stabilizace a zatraktivnění uvedených oborů prostřednictvím 
modernizace didaktických metod v kurzech praktického jazyka a 
současně i zkvalitnění personálního a materiálního vybavení pracoviště 
zabezpečujícího daný obor - Ústavu romanistiky. 

12 
Inovace prezenčního studia 
bakalářského studijního oboru 
Rybářství 

VK 

Cílem projektu je inovovat a zkvalitnit bakalářské studium oboru 
Rybářství na FROV JU, a to prostřednictvím tří klíčových aktivit, kterými 
jsou: vytvoření kognitivních map, zavedení e-learningových kurzů a 
zkvalitnění praktické i teoretické výuky. 

13 

Mezinárodní environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační 
středisko ochrany vod Vodňany 
(MEVPIS) 

ŽP 

Cílem projektu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí 
prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 
zvýšením vzdělanosti a informovanosti veřejnosti v otázkách ochrany 
vodního prostředí. Tento cíl bude naplňován v novém středisku, které 
vznikne rekonstrukcí skladových prostor bývalého Wölflů mlýna FROV 
JU ve Vodňanech. 
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Příloha č. 5: Rozvoj a obnova infrastruktury JU pro rok 2013 s výhledem na léta 2014 - 2015  
a skutečností roku 2012 (v mil. Kč) 
 
 
Akce připravované pro spolufinancování z prostředků státního rozpočtu (programové financování a další formy podpory) 

 

Akce 

Termíny 
realizace  

od do 2012 *) 2013 2014 2015 

A
kc

e
 p

ři
p

ra
vo

va
n

é
 p

ro
 s

p
o
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n
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 p
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u
 (

p
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a
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o
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vá

n
í a

 d
a

lš
í f

o
rm

y 

p
o

d
p

o
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) 

A
kc

e
 s

 p
ře

d
p

o
kl

ad
e

m
 f

in
an

co
vá

n
í v

 

rá
m

ci
 p

ro
gr

am
u

 1
3

3
 2

1
Y

 2
0

1
1

 -
 2

0
1

5
 ZSF - Nástavba, přístavba a stavební úpravy 

budovy ZSF JU Vltava - 3. etapa 
2013 2013 

 
53,000 

  

PF - Výstavba víceúčelové posluchárny nad 
tělocvičnou Dukelská s kapacitou 200 míst 
**) 

2012 2013 1,288 38,722 
  

EF - Rekonstrukce K400 (vnitřní - rozvody 
elektřiny, vody,...) 

2014 (2018) 
  

30,000 

ZF - Rekonstrukce a oprava pavilonu B  - 
celková vnitřní rekonstrukce 

2015 2015 
   

75,000 

ZF - zateplení, výměna oken a vrat pavilonu 
údržby, zateplení a výměna oken pavilonu M 

2012 2012 3,989 
   

PřF - Rekonstrukce objektu Na Zlaté stoce 3 
(pro Centrum polární ekologie) ***) 

2012 2013 10,000 16,029 
  

A
kc

e
 z

ař
az

e
n

é
 

d
o

d
at

e
čn

ě
 d

o
 

p
ro

gr
am

u
 2

3
3

 3
4

0
 -

 

ro
k 

2
0

1
2

 

PF - Rekonstrukce a modernizace 
výměníkové stanice Jeronýmova 

2012 2012 2,127 
   

PF - Zpevněné plochy - pavilon TV 2012 2012 0,799 
   

ZF - Rekonstrukce terénní stanice Vomáčka 2012 2012 0,310 
   

ZF - Nákup elektronické laserové střelnice 2012 2012 0,118 
   

ZF - Nákup nové generace dojírny 2012 2012 0,588 
   

ZF - Výměna termoskel v areálu skleníků 2012 2012 0,567 
   

A
kc

e
 z

 

jin
ýc

h
 

zd
ro

jů
 

SR
 PřF - CZECH POLAR - výstavba polární stanice 

Ny-Alesund - Svalbard 
2012 2013 0,500 30,000 

  

A
kc

e
 z

ah
aj

o
va

n
é

 z
 

vl
as

tn
íc

h
 z

d
ro

jů
 ..

. 

x)
 

PF - Pavilon tělovýchovy - rekonstrukce 
vnitřních rozvodů EI, ZTI a stavební části -  
II. etapa 

2013 2013 
 

15,900 
  

JU - Vnitroareálové úpravy (včetně akad. 
náměstí, zeleně, vodních ploch, sportovišť ) 

2015 
    

152,200 

JU - dostavba Auly JU 2015 
    

190,000 

A
kc

e
, n

a 
kt

e
ré

 s
e

 

p
ře

d
p

o
kl

ád
á 

zí
sk

at
 

o
st

at
n

í z
d

ro
je

 S
R

 (
n

ap
ř.

 

IR
P

) 

PF - rekonstrukce tenisových kurtů  
(IRP 2012) 

2012 2012 2,900 
   

PF - rekonstrukce a modernizace 
technického zázemí výukové a 
experimentální fakultní zahrady (kombinace 
IRP 2012 + FRIM) 

2012 2012 0,564 
   

TF - Rekonstrukce výměníku na posluchárnu 
Kněžská 8 (majetek Krajského úřadu) 

2014 2015 
  

14,000 

  
Celkem 

  
638,601 

  
z toho dotace ProgFin 

  
173,393 

  
          vlastní zdroje k ProgFin 

  
49,144 

  
          ostatní dotace 

  
375,966 

  
          vlastní zdroje k ostatním dotacím 

  
40,098 

 
 
*) Skutečnost 
**) Aktualizovaný rozpočet akce podle projektové dokumentace - navýšený proti objemům obsaženým v programu. 
***) Nově zařazeno; v roce 2012 financováno z projektu VaV CzechPolar. 
x) Akce zahajované z vlastních zdrojů, dále s předpokladem vazby na programové financování v dalším období, resp. na schválený program 
v případě úspor. 
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Akce schválené, předložené či připravované ve vazbě na evropské strukturální fondy 

 

Akce 

Termíny 
realizace   

od do 2012 2013 2014 2015 
A

kc
e

 s
ch

vá
le

n
é

, p
ře

d
lo

že
n

é
 č

i p
ři

p
ra

vo
va

n
é

 v
e

 v
a

zb
ě

 n
a 

e
vr

o
p

sk
é

 

st
ru

kt
u

rá
ln

í f
o

n
d

y 

PřF - OP VaVpI - Rozvoj výzkumných a 
výukových kapacit pro přírodovědné a 
technické obory - prior. osa 4 - realizační 
fáze, investice celkem 

2012 2014 290,988 
 

ZF+FROV - OP VaVpI - Rozvoj výzkumných a 
výukových kapacit pro přírodovědné a 
technické obory - prior. osa 4  - realizační 
fáze, investice celkem 

2012 2015 229,071 

FROV - OP VaVpI - Jihočeské výzkumné 
centrum akvakultury a biodiverzity 
hydrocenóz CENAKVA - prior. osa 2 - 
Vodňany 

2011 2013 110,157 
   

FROV - OP ŽP - Mezinárodní environmentální 
vzdělávací, poradenské a informační 
středisko ochrany vod - Wölflův mlýn  

2011 2013 70,377 
  

FROV - OP VaVpI, prior. osa 4, výzva 2 - 
Rekonstrukce budovy FROV JU - Husova ul. 
458/1025 

2012 2015 39,280 
 

ZF - OP VaVpI, prior. osa 4, výzva 2 - 
Rekonstrukce budov ZF JU - Pavilon kateder, 
ZOO pavilony 

2012 2015 82,350 
 

ZF - Norské fondy - Rekonstrukce a opravy 
terénní stanice Vomáčka 

2013 2014 
 

14,000 
 

  
Celkem 

  
836,223 

  
z toho dotační zdroje EU a SR 

  
728,543 

  
          spoluúčast 

  
107,680 
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Akce, na jejichž financování jsou plánovány vlastní zdroje JU  
(centrální FRIM, resp. prostředky FRIM jednotlivých součástí JU) nebo ostatní zdroje nedotačního charakteru 

 
Akce 

Termíny 
realizace  

od do 2012 2013 2014 2015 

A
kc

e
, n

a 
je

ji
ch

ž 
fi

n
an

co
vá

n
í j

so
u

 p
lá

n
o

vá
n

y 
vl

as
tn

í z
d

ro
je

 J
U

 (
ce

n
tr

á
ln

í F
R

IM
, r

e
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. 
p

ro
st

ře
d

ky
 F

R
IM

 je
d

n
o
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ýc
h
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u
čá

st
í J

U
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n
e

b
o
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at
n

í z
d

ro
je

  

n
e

d
o

ta
čn

íh
o

 c
h

ar
ak

te
ru

 

JU 

JU - Relaxační zázemí v areálu JU Čtyři Dvory 2013 2013 
 

3,500 
  

JU - Vjezdová brána k PřF 2013 2013 
 

0,300 
  

JU - Investice vyvolané stavbou PřF - 
teplovodní přípojka, úpravy vnitřních 
rozvodů, regulace topné soustavy 

2013 2013 
 

0,400 
  

JU - Výkup pozemku - Vranovský p.č. 1296/13 
(8 672 m2) 

2014 2014 
  

22,000 
 

JU - Parkovací dům G1 - Branišovská 2014 2015 
  

68,500 

JU - Parkovací dům G3 - Na Zlaté stoce 2014 2015 
  

142,000 

JU - Autoprovoz Na Sádkách 2013 2013 
 

5,700 
  

JU - rekonstrukce objektu VS (nyní EF) 2013 2014 
 

8,000 
 

EF 

EF - učebny VS na K400 2015 2015 
   

3,000 

EF - výtah pro vozíčkáře - venkovní přístavba 
K400 

2012 2012 2,500 
   

PF 

PF - Zřízení parkoviště pro budovu 
Jeronýmova 8, 10 

2014 2014 
  

2,300 
 

PF - Zpevnění povrchu dvora - Dukelská 2013 2013 
 

0,500 
  

PF - Výstavba technického zázemí - dvůr 
Jeronýmova 8 

2015 2015 
   

3,000 

PF - Rekonstrukce výměníku U Tří lvů 2015 2015 
   

1,000 

PF - Polyuretanový povrch atletické dráhy a 
sektorů pro skoky a vrhy 

2014 2014 
  

12,000 
 

PF - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení 
stadionu 

2014 2014 
  

5,000 
 

TF 
TF - Rekonstrukce budovy Kněžská 8  
(zdroje vlastníka objektu) 

2011 2015 7,500 

ZSF 

ZSF - Teplofikace objektu Nerudova 53a 2012 2013 0,600 
  

ZSF - U Výstaviště - simulační místnost a 
labor. pro zdravotnické obory 

2013 2014 
 

0,950 
 

ZSF - Rekonstrukce výukové základny  
Hradce 

2014 2015 
  

4,000 

ZF 

ZF - Celková rekonstrukce objektu K200 - 
kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů 

2014 2015 
  

5,000 5,000 

ZF - komunikace mezi pavilonem údržby a 
novým objektem ZF a FROV  

2013 2013 
 

0,850 
  

FROV 
FROV - Přesun haly - Vodňany 2012 2013 1,000 

  
FROV - Oprava sádek Vodňany 2013 2014 

 
2,000 

 

KaM 

KaM - Opláštění budovy koleje K5, výměna 
oken a rekonstrukce ústředního topení 

2013 2013 
 

37,383 
  

KaM - Rekonstrukce sociálního zařízení koleje 
K5 

2014 2014 
  

30,000 
 

KaM - Modernizace výtahů na kolejích 2014 2015 
  

2,000 2,000 

KaM - Menza - pravidelné obměny 
technologií 

2012 2015 2,000 2,000 2,000 2,000 

KaM - Koleje K1, K2, K3, menza - 
rekonstrukce střechy 

2013 2015 
 

3,000 6,000 4,000 
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Akce, na jejichž financování jsou plánovány vlastní zdroje JU  
(centrální FRIM, resp. prostředky FRIM jednotlivých součástí JU) nebo ostatní zdroje nedotačního charakteru (pokračování) 

 
Akce 

Termíny 
realizace  

od do 2012 2013 2014 2015 

A
kc

e
 f

in
an

co
va

n
é

 z
 v

la
st

n
íc

h
 z

d
ro

jů
 

JU
 a

 o
st

at
n
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h
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d
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jů

  (
p

o
kr

ač
o

vá
n

í)
 

ŠZP 

ŠZP - Rozšíření stájové technologie 
(rekonstrukce - napájecí systém, lehací boxy) 
- Haklovy Dvory 

2013 2013 
 

1,000 
  

ŠZP - vytvoření zpevněného hnojiště - 
Haklovy Dvory 

2013 2013 
 

2,000 
  

ŠZP - hala s čističkou a skladem obilí - 
rekonstrukce - Haklovy Dvory 

2015 2015 
   

1,000 

ŠZP - Haklovy dvory - multifunkční hala 2015 2015 
   

2,000 

ŠZP - projekt Selský dvůr - Čtyři Dvory 2015 2015 
   

15,000 

ŠZP - Rekonstrukce obytného a provozního 
objektu Čtyři Dvory (oprava střech 
hospodářských objektů a obytného domu  
v areálu) 

2013 2013 
 

2,000 
  

  

Celkem 

  

421,983 
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