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1. Úvod 

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rok 2012 
(dále jen Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2012) vychází z Dlouhodobého 
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 
činnosti Jihočeské univerzity na období 2011 - 2015 (dále jen Dlouhodobý záměr JU na 
období 2011 - 2015), z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy pro oblast vysokých škol pro rok 2012, z aktualizací dlouhodobých záměrů 
jednotlivých součástí Jihočeské univerzity, z doporučení vyplývajících z připravovaného 
Strategického rámce vysokoškolské politiky a dalších strategických dokumentů zabývajících 
se rozvojem vysokoškolského vzdělávacího prostoru v ČR.  
 
Smyslem a cílem Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2012 je zohlednit změny 
podmínek, okolností, potřeb a požadavků Jihočeské univerzity a jejích součástí, které 
nastaly v roce 2011, a změny, které jsou na základě upřesněných informací očekávány 
v roce 2012. Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2012 tedy blíže 
specifikuje, které z činností zahrnutých v Dlouhodobém záměru JU pro léta 2011 - 2015 
budou realizovány v roce 2012. 
 
Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2012 klade hlavní důraz na kvalitu a efektivitu 
činností realizovaných Jihočeskou univerzitou, na rozvoj Jihočeské univerzity jako univerzity 
výzkumné dosahující excelentních výsledků v řadě vědních oborů, univerzity aktivně 
uplatňující výsledky svého poznání v praxi, univerzity nabízející jasně profilované studijní 
programy včetně programů celoživotního vzdělávání, které odrážejí požadavky praxe a 
poskytují tak dlouhodobou vysokou uplatnitelnost jejich absolventům na trhu práce, 
univerzity otevřené, která aktivně spolupracuje s partnery na regionální, národní, evropské  
i mezinárodní úrovni, univerzity podporující individuální přístup ke svým studentům  
i uchazečům o studium, univerzity usilující o naplňování potřeb společnosti. V dalším období 
bude velmi důležité nalezení správné rovnováhy mezi jednotlivými činnostmi univerzity, 
zejména mezi výzkumnou excelencí v širokém spektru oborů na jedné straně a rozvojem 
kvalitního systému vzdělávání pro široké skupiny obyvatelstva na straně druhé. 
 
Pro rok 2012 byly Jihočeskou univerzitou stanoveny priority rozvoje tematicky pokrývající 
oblasti Kvalita a relevance, Otevřenost a Efektivita a financování, které vytváří širší základ 
pro opatření cílená na zlepšení kvality, efektivity a otevřenosti vzdělávání a VaVaI, 
internacionalizaci, propagaci a marketing, spolupráci s veřejností a praxí a na rozvoj 
Jihočeské univerzity jako efektivní instituce. Jednotlivé prioritní oblasti rozvoje jsou 
vzájemně provázané, a v některých částech tudíž může docházet k jejich překrývání.  
 
Do roku 2012 vstoupí Jihočeská univerzita s osmi fakultami. Ústav fyzikální biologie JU, který 
byl posledním vysokoškolským ústavem ve struktuře Jihočeské univerzity, ukončí s koncem 
roku 2011 svou činnost a od 1. 1. 2012 se rozdělí mezi Přírodovědeckou fakultu JU a Fakultu 
rybářství a ochrany vod JU, na které dá základ nově vytvořenému pracovišti - Škole 
komplexních systémů. Všechny fakulty Jihočeské univerzity již v současné době nabízí 
minimálně jeden doktorský studijní program, sedm fakult má práva k habilitačnímu řízení a 
pět fakult práva k řízení ke jmenování profesorem.  



5 

2. Prioritní oblast rozvoje: Kvalita a relevance 

2.1. Vzdělávací činnost 

Jihočeská univerzita bude i nadále nabízet kvalitní, jasně profilované studijní programy na 
základě existující poptávky s maximální podporou individuálního přístupu k uchazečům a 
studentům. Rozvoj zřetelně profilovaných studijních programů ve všech typech a formách 
studia, zahrnující jak přípravu programů nových, tak inovace programů stávajících, bude  
i v dalším období realizován s ohledem na budoucí potřeby společnosti a na uplatnitelnost 
absolventů těchto programů na trhu práce. Mimořádná pozornost bude věnována také 
snižování studijní neúspěšnosti, podpoře rozvoje obecných způsobilostí studentů, aktivní 
práci a podpoře mimořádně nadaných studentů i rozvoji nejrůznějších forem spolupráce 
s absolventy Jihočeské univerzity.  
 
Celouniverzitní cíle pro rok 2012 

 Postupné naplňování požadavků k podání žádosti o ECTS Label; získání DS Label. 

 Aktivní zapojení do projektu MŠMT zaměřeného na podporu přírodovědných a 
technických oborů. 

 Aktivní zapojení do projektu MŠMT, jehož cílem je zastřešit výstupy terciárního 
vzdělávání prostřednictvím kvalifikačního rámce. 

 Inovace studijních programů dle požadavků znalostní ekonomiky a trhu práce. 

 Rozvoj mezioborových studií. 

 Rozvoj profesně zaměřených bakalářských studijních programů. 

 Rozvoj navazujících magisterských studijních programů zaměřených na samostatnou 
tvůrčí práci studenta. 

 Zkvalitňování nabídky kombinovaného studia. 

 Rozvoj nabídky studia v cizích jazycích. 

 Otevření diskuse o dalším směřování a prostorovém zázemí Jazykového centra JU 
v souvislosti se změnou poptávky fakult JU po jazykovém vzdělávání zajišťovaným tímto 
pracovištěm. 

 Realizace opatření zaměřených na snižování studijní neúspěšnosti a podporu rozvoje 
obecných způsobilostí studentů. 

 Podpora rozvoje e-learningu a dalších výukových modulů. 

 Posílení individuálního přístupu ke studentům. 

 Zjednodušení a zefektivnění poskytování informací pro zájemce o studium a studenty 
Jihočeské univerzity (webová platforma). 

 Podpora mimořádně nadaných studentů (stipendia, zahraniční stáže, SVOČ, SIP, 
zapojování do projektů VaVaI, zřizování míst pomocných vědeckých sil apod.). 

 Sledování zaměstnanosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (zdroje MŠMT, úřady 
práce, statistiky Střediska vzdělávací politiky PF UK v Praze apod.). 

 Posílení spolupráce s absolventy.  

 Rozvoj spolupráce s veřejnými i soukromými vysokými školami v ČR. 
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Fakultní cíle pro rok 2012 
 
Ekonomická fakulta JU 

 Příprava na prodloužení platnosti akreditace oboru Obchodní podnikání v bakalářském 
stupni studia. 

 Zajištění studia v rámci „double degree“ s SZIU Gödöllö. 

 Příprava společného oboru Komplexní systémy s FROV JU a Fakultou strojní ČVUT. 

 Příprava navazujícího magisterského studijního oboru pro absolventy bakalářských oborů 
Ekonomická informatika a Finanční a pojistná matematika s názvem Kvantitativní metody 
v ekonomii. 

 Společně s FF JU příprava navazujícího magisterského oboru Evropská teritoriální studia - 
ČR a německy mluvící země pro absolventy stejnojmenného bakalářského studijního 
oboru FF JU, kde EF JU zajišťuje blok ekonomických předmětů. 

 Vymezení nových standardů závěrečných prací; vytvoření manuálu pro psaní 
závěrečných prací; nastavení systému zadávání, vypracovávání a hodnocení diplomových 
a bakalářských prací. 

 Uskutečnění analýzy opor profilových předmětů; definování minimálního standardu  
e-learningové podpory (zejména u státnicových předmětů). 

 Podpora rozvoje e-learningu (školení tvorby e-learningových kurzů v Moodle pro 
vyučující, upravení a zpřehlednění stránek Moodle, pomocí nichž je e-learning realizován, 
zajištění repetitoria z matematiky a modularizace). 

 Provedení revize rozsahu a náplní předmětů prvních ročníků bakalářského stupně studia 
v návaznosti na snahu o snížení neúspěšnosti studentů v prvním semestru studia. 

 Rozpracování systému průběžné práce a průběžného hodnocení, zejména v profilových 
předmětech studia jednotlivých studijních oborů a provádění pravidelného hodnocení 
důvodů neúspěšnosti studia. 

 Vytvoření personálního poradenského centra, které bude zprostředkovávat kontakt mezi 
zaměstnavateli a studenty končících ročníků a poskytovat poradenské služby. 

 Uspořádání mezinárodní vědecké konference Inproforum Junior pro posluchače 
doktorských studijních programů. 

 Spolupráce na každoročním udílení Ceny Ludwiga Scharingera za diplomovou práci 
z oblasti financí a bankovnictví.   

 Připravení konceptu „Alumni“ (Klub absolventů a partnerů Ekonomické fakulty). 
 

Fakulta rybářství a ochrany vod JU 

 Akreditace bakalářského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí, obor 
Ochrana vod (prezenční studium). 

 Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Aplikace přírodních věd, 
obor Komplexní systémy (prezenční a kombinované studium). 

  Akreditace doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd, obor Komplexní 
systémy (prezenční a kombinované studium) a doktorského studijního programu 
Aplikace přírodních věd, obor Complex systems (prezenční a kombinované studium). 

 Rozvoj spolupráce na profilaci studijních programů s EF JU a Fakultou strojní ČVUT. 

 Zpracování tzv. kognitivních map pro náročnější části odborných předmětů. 

 Rozšiřování či modernizace zázemí pro samostudium studentů. 

 Začlenění e-learningu do výuky oboru Rybářství; zajištění finančních prostředků pro 
rozšíření e-learningu i do dalších studijních oborů. 
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 Podpora rozvoje obecných způsobilostí studentů především formou provozních praxí, 
exkurzí a podporou publikování vědeckovýzkumných výsledků v rámci bakalářských a 
magisterských prací. 

 Postupné zavedení systému aktivního monitoringu uplatnění studentů na trhu práce 
(dotazníková šetření mezi absolventy, zpětná vazba od spolupracujících subjektů, 
vytvoření on-line platformy pro absolventy FROV JU s možností výměny informací mezi 
absolventy a zaměstnanci fakulty, v delším časovém horizontu pořádání setkání 
absolventů FROV JU).         

 Zlepšení uplatnitelnosti absolventů fakulty na trhu práce na základě dlouhodobé 
spolupráce s potencionálními zaměstnavateli.   

 Rozvoj aktivní spolupráce s absolventy (spolupráce v rámci VaVaI, letní školy, exkurze, 
návštěvy, workshopy, konference apod.). 

 
Filozofická fakulta JU 

 Příprava akreditace a zahájení studia nového navazujícího magisterského studijního 
oboru Kulturální studia včetně vytvoření pracoviště, které bude zajišťovat výuku a 
koordinovat pedagogické i vědecké aktivity v rámci daného oboru v následujících letech. 

 Příprava akreditací neučitelských navazujících magisterských oborů Evropská teritoriální 
studia a Archeologie.  

 Příprava akreditací učitelských navazujících studijních oborů Anglický jazyk a Německý 
jazyk. 

 Příprava reakreditace doktorského studijního programu Český jazyk. 

 Inovace výuky praktického jazyka v bakalářském oboru Románská filologie se specializací 
na francouzský, španělský a italský jazyk. 

 Příprava a uskutečnění vlastního dotazníkového šetření o uplatnění absolventů fakulty. 

 Vytvoření dosud chybějící pevné vazby mezi fakultou a jejími absolventy – ustavení Klubu 
absolventů FF JU. 

 
Pedagogická fakulta JU 

 Reakreditace bakalářských studijních oborů Psychologie (dvouoborové), Anglický jazyk se 
zaměřením na vzdělávání, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Hudební 
výchova se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Německý 
jazyk se zaměřením na vzdělávání, Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, 
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové), Hra na nástroj nebo zpěv se 
zaměřením na vzdělávání a Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové). 

 Reakreditace navazujících magisterských studijních oborů Učitelství anglického jazyka 
pro 2. stupeň základních škol, Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň 
základních škol, Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol, Učitelství 
informatiky pro 2. stupeň základních škol, Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních 
škol, Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol, Učitelství výchovy ke 
zdraví pro 2. stupeň základních škol a Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň 
základních škol.  

 Uskutečnění analýzy současného stavu studia, uplatnění absolventů v praxi, možností 
návaznosti na další studia (u bakalářských oborů) - výsledky této analýzy budou využity 
při vytvoření nového schématu těchto studií.  

 Rozvoj technických aspektů při přípravě učitelů (centralizovaný rozvojový projekt). 
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Přírodovědecká fakulta JU 

 Posílení prvků VaVaI ve výuce prostřednictvím modernizace praktických cvičení 
v jednotlivých přírodovědných oborech a zlepšení jejich technického zázemí.  

 Zvýšení kvality vzdělávací činnosti pomocí zlepšení technického zázemí pro výuku - 
obnova a optimalizace audiovizuální techniky, vznik laboratoře Mobilních systémů 
sloužící k výuce problematiky hardwaru a softwaru. 

 
Teologická fakulta JU 

 Akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Základy společenských věd  
(ve spolupráci s PF JU) a doktorského studijního oboru Aplikovaná etika. 

 Reakreditace bakalářského studijního oboru Sociální a charitativní práce a bakalářského 
a navazujícího magisterského studijního oboru Pedagogika volného času; vytvoření nové 
koncepce studijního oboru Pedagogika volného času. 

 Aktualizace stávajících a vytvoření nových studijních opor; vytvoření multimediální 
podpory pro studijní oblast teologie. 

 Zapojení nadaných studentů navazujícího oboru Filosofie do aktivit Katedry filosofie a 
religionistiky v rámci Setkání učitelů filosofie na teologických fakultách ČR a SR. 

 Navázání spolupráce s Klubem absolventů TF JU a podpora jeho činnosti. 
 
Zdravotně sociální fakulta JU 

 Akreditace bakalářského studijního oboru Sociální práce a navazujících magisterských 
studijních oborů Fyzioterapie a Speciální pedagogika. 

 Prodloužení platnosti akreditace navazujících magisterských studijních oborů 
Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a Civilní nouzová 
připravenost. 

 Inovace a modularizace nelékařských (humanitních i přírodovědných) studijních oborů a 
sociálních oborů fakulty. 

 Rozvoj sociálních oborů. 
 
Zemědělská fakulta JU 

 Reakreditace bakalářských studijních oborů Zootechnika, Agroekologie, Zemědělství a 
Zemědělské biotechnologie. 

 Reakreditace navazujících magisterských studijních oborů Agroekologie, Agropodnikání, 
Rostlinné biotechnologie, Živočišné biotechnologie, Zemědělské inženýrství, 
Fytotechnika, Zootechnika a Biologie a ochrana zájmových organismů. 

 Pokračování v monitoringu a analýzách studijní neúspěšnosti, především po prvním 
semestru studia.  

 Rozvíjení nových didaktických přístupů a metod především tvorbou elektronických 
multimediálních studijních opor. 

 Realizace šetření o uplatnění absolventů fakulty u významných regionálních  
i celostátních zaměstnavatelů. 
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2.2. Výzkum, vývoj a inovace a další tvůrčí činnost 

Jihočeská univerzita se dlouhodobě profiluje jako univerzita výzkumná s orientací zejména 
na problematiku přírodních, sociálních a humanitních věd. Výzkumnou povahu Jihočeské 
univerzity mimo jiné dokládají také v roce 2011 zveřejněné výsledky bibliometrické analýzy 
v rámci nezávislého mezinárodního auditu VaVaI v České republice, ze kterého vyplývá, že 
Jihočeská univerzita svou výzkumnou produkcí za léta 1993-2009 měřenou bibliometrickými 
indikátory CWTS/Web of Science zaujímá přední místo mezi veřejnými vysokými školami 
v České republice. Výzkumnou povahu Jihočeské univerzity také dokládá trvale se zvyšující 
podíl prostředků výzkumu a vývoje na celkovém objemu prostředků, se kterými Jihočeská 
univerzita v jednotlivých letech hospodaří. Také v následujícím období bude Jihočeská 
univerzita pokračovat v aktivitách směřujících k posílení postavení Jihočeské univerzity jako 
výzkumné instituce, a to nejen v národním, ale i evropském a 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 VaVaI a 
dosažení excelence v předmětných oblastech výzkumu. Jihočeská univerzita bude rovněž 
usilovat o zlepšení komunikace s aplikační sférou s cílem dosáhnout větší úspěšnosti 
univerzity v komercionalizaci výsledků vlastního výzkumu.  
 
Celouniverzitní cíle pro rok 2012 

 Rozvíjení činnosti Centra biologických technologií Nové Hrady, zejména aktivity v rámci 
projektu Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz Fakulty 
rybářství a ochrany vod JU a projekty pro komerční sféru. 

 Provoz Jihočeského vědeckotechnického parku České Budějovice - spolupráce se 
stávajícími klienty, v případě volné kapacity pak získávání klientů nových. 

 Vytvoření centrálního pracoviště pro oblast ochrany duševního vlastnictví a 
komercializaci výsledků VaVaI (Centrum transferu znalostí). 

 Pokračování v realizaci projektu Bridge4Innovation, jehož cílem je nastavit a rozvíjet 
spolupráci Jihočeské univerzity s aplikační sférou. 

 Uskutečnění naplánovaných aktivit v rámci projektu Rozvoj výzkumných a výukových 
kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích (v rámci OP VaVpI 
PO4), jehož cílem je podpořit rozvoj přírodovědných a technických oborů na Jihočeské 
univerzitě (Zemědělská fakulta JU, Fakulta rybářství a ochrany vod JU a Přírodovědecká 
fakulta JU), vytvořit podmínky pro zvýšení kvality vzdělávání (zlepšit materiální podmínky 
pro přípravu studentů Jihočeské univerzity v bakalářských, magisterských a zejména 
doktorských studijních oborech), modernizovat obory s výrazným důrazem na přípravu 
studentů pro VaVaI a pomocí konsolidace lokalizace a prostorového uspořádání nových 
kapacit investičně napomoci k posílení vnitřních reforem výše jmenovaných fakult 
směrem k celkové institucionální modernizaci. 

 Pokračování spolupráce v oblasti VaVaI s vysokými školami, výzkumnými pracovišti a 
dalšími institucemi v ČR i v zahraničí. 

 
Fakultní cíle pro rok 2012 
 
Ekonomická fakulta JU 

 Pokračování v rozvoji hlavních směrů výzkumné činnosti fakulty (ekonomika, financování 
a management podniků a regionálního rozvoje a matematické disciplíny) s aplikací do 
zmíněných oblastí. 
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 Zajištění účasti předních odborníků na práci redakčních rad vědeckých edicí vydávaných 
fakultou. 

 Nastavení jednotného systému ediční činnosti vědecko-výzkumných publikací na EF JU. 
 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU 

 Pokračování v uskutečňování výzkumu a vývoje spoluvytvářející světový trend 
v oblastech biologických, environmentálních a chovatelských aspektů rybářství při 
zachování biodiverzity hydrocenóz. 

 Prohlubování výzkumu a vývoje v oblastech: Kvalita rybího masa; Technologie produkce 
kaviáru; Inovace intenzivních metod produkce hospodářsky a sportovně významných 
druhů ryb; Vývoj a inovace systémů kontinuálního monitoringu kvality vody využívajících 
ryby a raky jako bioindikátory a inovativní postupy v rámci managementu vodárenských 
nádrží; Inovace sledování výskytu cizorodých látek v životním prostředí, hodnocení vlivu 
na exponované organismy a možností eliminace v čistírenských procesech; Vývoj zařízení 
pro využití ryb jako farmakologického modelu, zejména s důrazem na etologické chování 
jako je tvorba hejn a teritoriální chování pro farmakologii; Vývoj softwarů, zejména pro 
buněčnou biologii a etologii; Teoretická práce v oblasti teorie experimentu; Vývoj nových 
mikroskopických technik pro embryologii a další oblasti reprodukční medicíny, a to jak 
lidské, tak veterinární. 

 Rozvíjení výzkumu i nad rámec vlastního rybářství, a to zejména v technickém a 
medicínském směru. 

 Zlepšení kvality a efektivity VaVaI prostřednictvím projektového řízení fakultních VaVaI 
záměrů (provádění finančních analýz VaVaI záměrů). 

 Pokračování v realizaci projektu Jihočeského výzkumného centra akvakultury a 
biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA). 

 Realizace aktivit vedoucích k naplnění plánu činnosti Mezinárodního environmentálního 
vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod Vodňany. 

 
Filozofická fakulta JU 

 Směřování fakulty z hlediska výzkumných úkolů k rozvoji moderních kultur (kulturálních 
studií) ve středoevropském i západoevropském prostředí, ve složce historie, literatury, 
jazyka, ale i politiky a dalších diskurzivních rámců. 

 Vypracování strategie pro integraci vědeckých aktivit fakulty zahrnující možnosti vědecké 
spolupráce ústavů fakulty, včetně vertikální dimenze (zapojení doktorandů). 

 Zapojení do Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 
Ministerstva kultury ČR a realizace projektových aktivit směřujících k vytvoření výsledků 
využitelných pro ochranu, identifikaci, prezentaci a edukaci v oblasti nemovitého 
kulturního dědictví s důrazem na archeologické památky. 

 Zahájení práce na projektu Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech (rozvoj, 
posílení excelence a mezinárodních vazeb vědeckého týmu, jehož aktivity se zaměřují 
převážně na analýzu reprezentace a performativity v literárních textech).  

 
Pedagogická fakulta JU 

 Rozvíjení návaznosti oborových didaktik na pedagogicko-psychologické disciplíny; ve 
vybraných oblastech (především v přírodních a technických oborech) orientace vědecké 
práce na těsnější spolupráci didaktických a odborných výzkumných skupin. 

 Rozvíjení spolupráce s Krajským úřadem Jihočeského kraje a Ministerstvem životního 
prostředí CŘ v rámci projektu v evropském programu Life+. 
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Přírodovědecká fakulta JU 

 Zvýšení kvality VaVaI a publikačních výstupů, podpora mezinárodních aktivit a 
dostupnosti informačních zdrojů.  

 Posílení Školy doktorských studií založené ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR 
(podpora publikování výsledků Ph.D. studia, zajištění bezprostředních kontaktů Ph.D. 
studentů se světovými odborníky, zpřístupnění nejnovější odborné literatury). 

 
Teologická fakulta JU 

 Rozvíjení hlavních směrů výzkumné činnosti fakulty: filosofie (dějiny filosofie - druhá 
scholastika; filosofie pro děti); teologie (teologie mimokřesťanských náboženství; dějiny 
teologie); religionistika (islám v interkulturním a interreligiozním kontextu Evropy); etika 
(hodnotová a náboženská východiska sociální práce; etika a antropologie); pedagogika 
(náboženská pedagogika); sociální a charitativní práce (teorie a metody sociální a 
charitativní práce). 

 Podání alespoň jedné žádosti o meziinstituční grant GA ČR (spolupráce na výzkumu s FLÚ 
AV ČR - společná pracovní skupina pro post-středověkou scholastiku).   

 Vytvoření společné publikace věnující se společnému tématu působení křesťansky 
motivovaných osob u Policie ČR (spolupráce s Křesťanskou policejní asociací). 

 

Zdravotně sociální fakulta JU 

 Zlepšení efektivity provádění a řízení VaVaI činnosti (zlepšení citační činnosti, zlepšení 
práce VaVaI pracovníků se statistickými daty).  

 Zlepšení kvality a efektivity procesu vydávání fakultních vědeckých časopisů a vytvoření 
jednotného a uživatelsky komfortního rozhraní pro editorskou a publikační činnost.  

 Podpora publikačních aktivit akademických pracovníků, a to především v impaktovaných 
časopisech. 

 Uskutečňování společných výzkumných projektů s klinickými centry/centry excelence, 
které by splnily hlavní VaVaI záměr fakulty v oblasti ošetřovatelství, sociální problematiky 
a speciální pedagogiky. 

 Navázání hlubší spolupráce s Nemocnicí České Budějovice, a.s., jako zásadním partnerem 
při rozvíjení klinické praxe i VaVaI projektů, dosažení stabilního VaVaI prostředí 
podporovaného managementem této společnosti a podání společných grantových 
projektů (IGA, GA ČR, COST, GA JU apod.). 

 Rozšíření spolupráce s vybranými klinickými pracovišti při výzkumu zaměřeném na oblast 
sociální politiky, sociální práce a supervize. 

 Prohloubení spolupráce s klinickými pracovišti v oblasti výzkumu specificky zaměřeného 
na  integraci/inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Zapojení se do činnosti Vědecké rady pro sociální práci a zaměření do směrovaných 
tematických okruhů sociální práce. 

 
Zemědělská fakulta JU 

 Pokračování v činnosti BAT centra (BAT = Best Available Technologies) jako moderního 
výzkumného a vzdělávacího centra pro návrhy, vývoj a ověřování nejlepších dostupných 
technik využitelných v chovech hospodářských zvířat. 

 Rozvíjení prioritních oblastí fakultního výzkumu: aplikace nových molekulárně 
biologických, chemických, biochemických, genetických, biometrických a dalších metod do 
oblasti šlechtění, výživy, ochrany zdraví, technologie chovu zvířat a pěstování rostlin, 
ochrany biologické diverzity; ochrana a tvorba krajiny; nezemědělské využití 
zemědělských produktů a bioenergetika; kvalita potravinových surovin. 
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2.3. Zajišťování kvality realizovaných činností a rozvoj lidských zdrojů 

Jihočeská univerzita bude i nadále věnovat výraznou péči zajišťování kvality činností 
realizovaných Jihočeskou univerzitou a rozvoji lidských zdrojů. Z hlediska vnějšího 
hodnocení bude nadále klíčové hodnocení Akreditační komise promítající se do akreditací 
studijních programů a akreditací habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, 
stejně tak jako hodnocení výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti realizované 
podle Metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Tato metodika se ukazuje být v současné 
době již ne zcela vyhovující, proto bude Jihočeská univerzita společně s ostatními vysokými 
školami a výzkumnými institucemi aktivně spolupracovat na projektu MŠMT zaměřeném na 
vytvoření nového systému hodnocení, který rozšíří metodiku hodnocení výsledků na základě 
bibliometrických údajů o další ukazatele tak, aby více reflektovala kvalitu výsledků jak 
z hlediska excelence, tak z hlediska oborových specifik a jejich využitelnosti pro aplikace. 
Jihočeská univerzita bude také aktivně spolupracovat na projektu MŠMT zaměřeném na 
multikriteriální hodnocení kvality institucí terciárního vzdělávání, které bude východiskem 
pro budoucí diverzifikaci vysokoškolských institucí. Cílem Jihočeské univerzity je potvrdit 
prostřednictvím těchto připravovaných systémů hodnocení kvality své postavení v rámci 
vysokoškolského vzdělávacího prostoru jako univerzity dosahující excelence v různých 
aspektech nejen výzkumné, ale i vzdělávací činnosti. Zajišťování kvality činností 
realizovaných na Jihočeské univerzitě je nemyslitelné bez kvalitních lidských zdrojů. 
Jihočeská univerzita proto bude i nadále věnovat významnou pozornost kvalifikační 
struktuře s trvalou snahou zvýšit počet habilitovaných docentů a jmenovaných profesorů při 
zachování vysoké kvality habilitačních a jmenovacích řízení, podpoře rozvoje dalšího 
vzdělávání pracovníků univerzity a aktivní práci s mladými talentovanými pracovníky  
i studenty univerzity.   
 
Celouniverzitní cíle pro rok 2012 

 Trvalé zlepšování kvality a efektivity řízení VaVaI a vzdělávacích činností. 

 Zlepšování dosavadních systémů hodnocení pedagogických a vědeckých pracovníků. 

 Zapojení se do projektu přípravy nové metodiky hodnocení VaVaI. 

 Zapojení se do projektu zjišťování a hodnocení kvality institucí terciárního vzdělávání. 

 Podpora multidimenzionální klasifikace vysokých škol (U-multirank) - pilotní ověření 
probíhá v současné době na některých vysokých školách v České republice. 

 Uplatňování zásad Evropské Charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro 
přijímání výzkumných pracovníků. 

 Systémová podpora doktorského studia a postdoktorandů v zájmu zvýšení kvality 
výchovy a rozvoje mladých výzkumných pracovníků. 

 Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků Jihočeské univerzity. 

 Rozvoj pedagogických dovedností doktorských studentů a pracovníků Jihočeské 
univerzity. 

 Podpora studentského hodnocení výuky. 
 
Fakultní cíle pro rok 2012 
 
Ekonomická fakulta JU 

 Další zkvalitnění zavedeného systému hodnocení výkonů v pedagogické i vědecko-
výzkumné oblasti. 
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 Nastavení systému hodnocení pracovníků s ohledem na jejich výkony podle fakultních 
habilitačních kritérií. 

 Posílení ekonomické stimulace výkonů pracovníků fakulty. 

 Vytvoření a zavedení systému výkonového rozpočtování v oblasti VaVaI. 

 Zefektivnění a zintenzivnění práce fakultní akreditační komise. 

 Změna systému hodnocení závěrečných prací. 

 Vytvoření podpůrného systému pro administraci doktorských studijních programů. 

 Příprava programu rozvoje kvalifikační struktury na jednotlivých katedrách a jeho 
realizace. 

 Příprava programu podpory zpracování habilitačních prací; využití možnosti habilitace na 
EF JU.  

 Vymezení a nastavení nástrojů zajištění kvality a efektivnosti doktorských studijních 
programů. 

 Další vzdělávání vybraných pracovníků v klíčových kompetencích (např. jazykové 
vzdělávání, prezentační schopnosti, týmová spolupráce, metody testování, 
specializovaná profesní školení a další). 

 Uspořádání vzdělávacích kurzů pro mladé akademické pracovníky a posluchače 
doktorských studijních programů v oblasti pedagogických dovedností. 

 Doplnění celouniverzitního studentského hodnocení výuky vlastním hodnocením výuky 
s cílem zlepšit zpětnou vazbu od studentů a následné zkvalitnění výuky. 

 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU 

 Stabilizace a rozvoj personálního složení fakulty. 

 Uplatňování individuálního přístupu s cílem zaměstnat, udržet a rozvíjet ty nejlepší 
pracovníky. 

 Postupné začleňování kurzů CŽV do systému vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti. 

 Podpora mladých a perspektivních pracovníků a jejich rozvoje.  

 Posílení jazykových a odborných kompetencí studentů a zaměstnanců fakulty 
prostřednictvím realizace jazykových kurzů, kurzů asertivity a odborných kurzů a školení. 

 Zapojení studentů druhých a třetích ročníků doktorských studijních programů do vedení 
projektů na letních školách. 

 Zapojení studentů druhých až čtvrtých ročníků doktorských studijních programů do 
vedení bakalářských prací.  

 Získání kvalitních absolventů technických oborů do doktorského studia na projekty 
rozvíjející se nové laboratoře. 

 Analýza přínosu zavedeného fakultního systému studentského hodnocení výuky pro 
zlepšení kvality výuky a hodnocení vyučujících; na základě výsledků hodnocení pak 
upravení systému kvality výuky. 

 
Filozofická fakulta JU 

 Vytvoření vnitřního systému hodnocení pedagogických a vědeckých pracovníků  
v zájmu dosažení větší transparentnosti hodnocení přínosu zaměstnanců pro chod a 
vědecký výkon fakulty. 

 Vytvoření postdoktorandských pracovních pozic na FF JU s cílem přispět ke 
kvalitativnímu posílení pracoviště.  
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Teologická fakulta JU 

 Vytvoření vnitřního systému kvalitativního hodnocení vědecké a pedagogické práce, 
který bude poskytovat výchozí data pro hodnocení kvantitativní. 

 Vytvoření kariérního a motivačního řádu, který umožní identifikaci a podporu 
akademických pracovníků vytvářejících excelentní výsledky v oblasti VaVaI.  

 Rozvíjení pedagogických dovedností mladých akademických pracovníků a studentů 
doktorských studijních programů podílejících se na výuce. 

 Snaha o zvýšení vypovídací hodnoty studentského hodnocení výuky.  
 
Zdravotně sociální fakulta JU 

 Vytvoření systému pravidelného ročního hodnocení pracovníků fakulty (zásady 
hodnocení pedagogických a ostatních pracovníků fakulty) včetně dlouhodobého 
kariérního řádu. 

 Plánování kariérního rozvoje vědeckých a pedagogických pracovníků fakulty. 

 Vzdělávání akademických pracovníků (řízení VaVaI, práce se studentem se zaměřením na 
propagaci VaVaI, vysokoškolská pedagogika, konstruktivismus, prezentační a 
komunikační dovednosti apod.). 

 
Zemědělská fakulta JU 

 Snaha o zvýšení účasti studentů v hodnocení výuky. 

 Uskutečnění nezávislého studentského hodnocení výuky ve stěžejních předmětech 
s vysokou studijní neúspěšností a promítnutí zjištěných poznatků do těchto předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

3. Prioritní oblast rozvoje: Otevřenost 

3.1. Internacionalizace  

Jihočeská univerzita bude i v roce 2012 podporovat rozvoj mezinárodních aktivit ve všech 
oblastech své činnosti, bude podporovat výraznější zapojení studentů, začínajících 
výzkumných pracovníků (studentů doktorského studia) a akademických pracovníků do 
mezinárodní spolupráce, bude podporovat působení význačných zahraničních expertů na 
Jihočeské univerzitě, zintenzívní rozvoj společných studijních programů a rozšiřování studijní 
nabídky v cizích jazycích, bude rozvíjet spolupráci se stávajícími zahraničními partnery a 
aktivně vyhledávat partnery nové. Na základě dosavadních úspěchů v oblasti mezinárodních 
projektů ve vědecké a vzdělávací oblasti na jednotlivých součástech Jihočeské univerzity 
dojde i k propojení na interdisciplinární bázi. Cílem všech těchto aktivit v oblasti 
internacionalizace je posílit mezinárodní konkurenceschopnost Jihočeské univerzity a 
postavení univerzity jako mezinárodně otevřené instituce. 
 
Celouniverzitní cíle pro rok 2012 

 Rozvoj dvoustranných, příp. vícestranných, smluv o spolupráci s důrazem na konkrétní 
projekty vzájemné spolupráce. 

 Koordinované posílení mezinárodních aktivit VaVaI. 

 Zapojení se do evropských a mezinárodních výzkumných sítí. 

 Podpora mobilit studentů v rámci mobilitních programů i v rámci „free movers“. 

 Zvýšení počtu zahraničních studentů pobývajících na Jihočeské univerzitě minimálně 
jeden semestr. 

 Zvýšení počtu zahraničních studentů - samoplátců. 

 Podpora propagace univerzity a nabízených studijních možností v zahraničí. 

 Podpora společných studijních programů typu „double degree“ a „joint degree“. 

 Rozšíření nabídky studijních programů a předmětů v anglickém jazyce. 

 Postupné naplňování požadavků pro získání ECTS Label (podání přihlášky je plánováno do 
roku 2015); získání Diploma Supplement Label. 

 Posílení komunikace se zahraničními studenty a absolventy, řízení vztahů s nimi na bázi 
systému CRM. 

 Založení klubu absolventů ze zahraničních univerzit (Alumni klubu), kteří se účastnili 
pobytu na Jihočeské univerzitě v rámci studia celých studijních oborů, na bázi mobilit a 
letních škol. 

 Zvýšení počtu letních škol pro zahraniční studenty na Jihočeské univerzitě. 

 Zvýšení počtu akcí pro zahraniční studenty zajišťovaných přes ISC (International Students 
Club). 

 Podpora buddy systému. 

 Podpora mobilit akademických pracovníků Jihočeské univerzity s důrazem na zvyšování 
jejich vědecko-pedagogických hodností a dalších kompetencí. 

 Podpora působení význačných zahraničních odborníků na Jihočeské univerzitě, 
internacionalizace výuky. 

 Podpora zapojení Ph.D. studentů a mladých nadějných vědců do mezinárodní spolupráce 
s jinými zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti v Evropě i mimo Evropu 
formou realizace stáží. 
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 Průběžný rozvoj systému elektronické evidence mobilit. 

 Registrace univerzity na webovém portálu Study Portals či podobném. 
 
Fakultní cíle pro rok 2012 
 
Ekonomická fakulta JU 

 Příprava nových bilaterálních smluv s univerzitami mimo EU. 

 Příprava společného studijního programu „double degree“ pro obor Obchodní podnikání 
s Université de Bretagne-Sud. 

 Rozvoj nově zavedené specializace navazujícího magisterského studijního oboru 
Strukturální politika EU a rozvoj venkova s názvem „Regional Development and 
Agribusiness“, která bude uskutečňována formou „double degree“ ve spolupráci  
s SZIU Gödöllö. 

 Vytvoření opatření pro studium v „double degree“ programech. 

 Příprava podkladů pro akreditaci ekonomicky zaměřeného bakalářského studijního 
programu v anglickém jazyce. 

 Pokračování a zdokonalování systému zavedeného přípravného nultého ročníku pro 
uchazeče ke studiu ze zahraniční (zejména Ukrajiny). 

 Vytvoření opatření pro pobyt a fungování zahraničních studentů na EF JU.  

 Rozšíření fakultní nabídky předmětů v anglickém jazyce. 

 Uspořádání otevřených letních škol zaměřených na oblast mezinárodního obchodu a 
marketingu, regionálního rozvoje a práva EU pro studenty ze zahraničí i EF JU. 

 Pokračování ve stávajících mezinárodních projektech 7. RP GILDED a Interreg UNICREDS. 

 Zapojení se do mezinárodní sítě sdílení výzkumných publikací z oblasti ekonomie REPEC. 

 Organizace mezinárodních vědeckých konferencí INPROFORUM, CITEM. 
 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU 

 Příprava společného magisterského studia Aquaculture s pracovním názvem 
„AquaMaster“ ve spolupráci s Université Henri Poincaré v Nancy - předpokládá se 
udělování „joint degree MSc. in Aquaculture“.  

 Zkvalitňování studijních programů akreditovaných v cizích jazycích.  

 Uzavření exkluzivních smluv o spolupráci s Malajsií a Vietnamem. 

 Zapojení se do velkých projektů interdisciplinárního charakteru a dvou projektů 
KONTAKT. 

 Organizace kurzů proteinové krystalizace FEBS. 
 
Filozofická fakulta JU 

 Podpora výjezdů akademických pracovníků, zejména těch, kteří se podílejí na výuce ve 
studijních programech směřujících k udělení titulu „double degree“ (Université Paris 
Descartes, Université de Bretagne-Sud). 

 Podpora příjezdů zahraničních akademických pracovníků, kteří se podílejí na výuce ve 
studijních oborech akreditovaných na FF JU, zejména jde o působení učitelů  
z partnerské Universität Passau v rámci studijního oboru Evropská teritoriální studia – ČR 
a německy mluvící země. 

 Příprava „double degree“ studijního programu Mezinárodní teritoriální studia, 
bakalářského studijního oboru Evropská teritoriální studia, s Filozofickou fakultou 
Universität Passau (centralizovaný rozvojový projekt). 
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 Rozběh studia navazujícího magisterského oboru „Jazykovědné teorie a praxe/Théories 
et pratiques linguistiques“ („double degree“) ve spolupráci s Université Paris Descartes 
(centralizovaný rozvojový projekt). 

 Účast na projektu „60 let EU – kulturní krajiny a identity v rakousko-českém příhraničí“.  

 Účast na příhraničním projektu „Česko-bavorský dějepis“.  
 
Pedagogická fakulta JU 

 Zajištění výukového modulu v rámci magisterského studijního programu Erasmus 
Mundus s názvem „Migration and Intercultural Relations“. 

 Účast na projektu „Jak zvýšit zájem středoškolských studentů o matematiku – výměna 
zkušeností a hledání nových cest“.  

 Pokračování aktivní účasti fakulty na mezinárodním výzkumném a implementačním 
projektu S-TEAM (Science-Teacher Education Advanced Methods) zaměřeném na 
podporu přírodovědného vzdělávání (7. RP EU). 

 
Přírodovědecká fakulta JU 

 Podpora přeshraničního oboru „Biological Chemistry“, který probíhá ve spolupráci  
s Johannes Kepler Universität Linz. 

 Podpora nových přeshraničních oborů, např. „Bioinformatics“. 
 
Teologická fakulta JU 

 Organizace sekce na setkání Mezinárodní společnosti pro středověkou scholastiku 
v Mnichově a prohloubení mezinárodních vztahů v rámci této společnosti. 

 Spolupodílení se na organizaci konference „Sacramentum magnum“. 

 Zahájení výzkumného projektu na téma teorie a praxe sociální a charitativní práce ve 
spolupráci s Katholische Hochschule Freiburg. 

 
Zdravotně sociální fakulta JU 

 Rozvoj spolupráce s univerzitami a neziskovými organizacemi a navázání nových 
kontaktů ve vybraných asijských zemích. 

 Zvýšení propagace fakultních akreditovaných studijních programů a oborů v anglickém 
jazyce v zahraničí s cílem získání zahraničních studentů do těchto programů. 

 
Zemědělská fakulta JU 

 Zapojení se do společného „joint degree“ programu „The Environmental Agronomist 
BSc“ s univerzitami SZIU Gödöllö, SPU Nitra, BOKU Wien a University of Debrecen.  

 Podílení se na přípravě „joint degree“ programu ,,The Sustainable Agri-Environmental 
Engineering in CEE PhD“ ve spolupráci s univerzitami SZIU Gödöllö, „Politehnica“ 
University of Timisoara, University of Debrecen a Oradea University. 

 Spolupořádání mezinárodní letní školy "Multifunkční zemědělství v LFA" na ZF JU. 

 Podpora účasti na mezinárodním workshopu ENOAT (European Network Organic 
Agriculture Teachers). 

 Prohloubení spolupráce v rámci sítě „@groen“. 

 Prohloubení účasti fakulty včetně studentů doktorských studijních programů na 
společných projektech Rámcového programu EU, na projektech COST, Erasmus Mundus 
a projektech mezinárodní studentské spolupráce. 

 Rozšiřování spolupráce s mimoevropskými zeměmi (Čína, Japonsko, Jižní Amerika, 
Afrika). 
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3.2. Celoživotní vzdělávání 

Jihočeská univerzita si je vědoma rostoucího významu a potenciálu celoživotního vzdělávání, 
jehož základy byly na Jihočeské univerzitě položeny před dvaceti lety Zdravotně sociální 
fakultou JU. Cílem Jihočeské univerzity pro další období je výraznější zapojení fakult 
Jihočeské univerzity do aktivit celoživotního vzdělávání a vytvoření takové nabídky studia a 
příležitostí k učení, které uspokojí různé posluchače s různými schopnostmi, zkušenostmi, 
počáteční úrovní, ambicemi a očekáváními, včetně dospělých, kteří hledají první nebo další 
kvalifikaci či si jenom chtějí prohloubit nebo rozšířit své dosavadní vzdělání. Nabídka 
celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity zároveň musí pružně reagovat na vývoj a 
požadavky pracovního trhu.  
 
Celouniverzitní cíle pro rok 2012 

 Zajištění koordinovaného a dynamického rozvoje CŽV na Jihočeské univerzitě.  

 Podpora U3V jako specifické formy vzdělávání (celoživotního učení). 

 Zjednodušení a zefektivnění poskytování informací zájemcům o CŽV (webový portál CŽV). 

 Rozvoj nabídky programů, modulů a kurzů CŽV včetně U3V. 

 Zvýšení příjmů plynoucích z nabídky vzdělávacích programů CŽV. 

 Posílení vícezdrojového financování U3V. 

 Posílení spolupráce mezi JU a podniky při dalším vzdělávání zaměstnanců. 

 Rozvoj odborných kompetencí pracovníků CŽV v oblasti vzdělávání dospělých. 

 Zprovoznění Modulu CŽV pro centrální evidenci vzdělávacích aktivit CŽV. 

 Pilotní ověření evidenčního programu U3V vytvořeného Asociací U3V ČR s účastí 
zástupce U3V ZSF JU za účelem přechodu k novému způsobu financování U3V na českých 
vysokých školách. 

 
Fakultní cíle pro rok 2012 
 
Ekonomická fakulta JU 

 Kapacitní posílení nabídky mimořádného studia bakalářských studijních oborů 
Obchodních podnikání, Účetnictví a finanční řízení podniku a navazujících magisterských 
studijních oborů Obchodní podnikání, Účetnictví a finanční řízení podniku, Strukturální 
politika EU a rozvoj venkova. 

 Navázání na úspěšný pilotní kurz pro studenty doktorského studijního programu 
s názvem Lektorské dovednosti a stabilizace nabídky tohoto kurzu v rozšířené verzi pro 
všechny studenty doktorského studijního programu. 

 Rozvoj vzdělávání zahraničních studentů v rámci přípravného bloku ke studiu v řádném 
studiu na EF JU. 

 Otevření nového tříletého studijního oboru v rámci U3V s názvem Člověk jako součást 
ekonomiky, obchodu a služeb. 

 Rozšíření fakultativní nabídky vzdělávání seniorů o kurzy a moduly zaměřené např. na 
ochranu práv spotřebitele, právní otázky v seniorském věku, finanční gramotnost atd. 

 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU 

 Uskutečnění Letní rybářské školy pro studenty SŠ, VOŠ a VŠ ve Vodňanech.  

 Uskutečnění letních škol v Nových Hradech (Schola ludus, Letní akademické kurzy pro 
středoškoláky). 
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 Uskutečnění certifikovaných kurzů v rámci programu Vzdělávání pro jihočeský výzkum 
(klimatologie a statistika, ochrana duševního vlastnictví). 

 Uskutečnění tematických seminářů (rybožraví predátoři - pohledem rybáře a úředníka, 
ryby a kardiovaskulární onemocnění, vodárenské nádrže, problematika zarybňování a 
další). 

 Uskutečnění tematických večerů, výchovných programů, pobytových EVVO programů 
apod. 

 Úsilí o postupnou akreditaci vybraných kurzů CŽV. 

 Zvýšení intenzity poskytování informací o životním prostředí a aktivit podporujících 
povědomí a zájem o životní prostředí. 

 

Filozofická fakulta JU 

 Vytvoření a provedení analýzy možností rozvoje celoživotního vzdělávání a na jejím 
základě následné zpracování dlouhodobé strategie fakulty pro tuto oblast.  

 
Pedagogická fakulta JU 

 Provedení analýzy akreditovaných a plánovaných studijních programů CŽV se zaměřením 
na kvalitu a efektivitu s cílem optimalizovat studijní programy CŽV na PF JU vzhledem 
k potřebám praxe. 

 Vytvoření organizačního a odborného zázemí pro studium oboru Učitelství pro mateřské 
školy ve formě CŽV. 

 Vytvoření organizačního rámce a fakultního programu kurzů U3V. 
 
Teologická fakulta JU 

 Příprava nové koncepce fakultního rozvoje CŽV vycházející z analýzy potřeb organizací 
pracujících v sociální oblasti a oblasti volnočasových aktivit;  příprava kvalifikačních kurzů 
zaměřených na potřeby těchto organizací včetně kurzů, na které lze navázat řádným 
studiem. 

 Příprava ucelené koncepce fakultních kurzů U3V zohledňujících aktuální potřeby seniorů 
ve společnosti. 

 
Zdravotně sociální fakulta JU 

 Rozvoj poskytování a podpory vytváření sítě programů celoživotního vzdělávání 
zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace na základě poptávky regionu.   

 Podpora dalšího vzdělávání akademických pracovníků podílejících se na vzdělávací 
činnosti (vysokoškolská pedagogika, konstruktivismus), podpora rozvoje studijního 
poradenství a tvorby systému projektové podpory. 

 Podpora výuky v akreditovaných odborných kurzech dalšího vzdělávání. 

 Vydání nabídkového katalogu CŽV. 

 Vytvoření centrální nabídky vzdělávacích programů, modulů a kurzů U3V (na základě 
evaluace vzdělávání a analýzy poptávky). 

 Příprava a realizace celostátní konference U3V u příležitosti 20. výročí U3V na JU (ZSF 
JU). 

 Udržení excelence vzdělávání osob v pozdějším věku, rozvoj seniorského vzdělávání. 
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Zemědělská fakulta JU 

 Příprava mimořádného studia v rámci bakalářského studijního oboru Pozemkové úpravy 
a převody nemovitostí a jeho otevření v případě převisu poptávky po tomto oboru 
v rámci řádného studia.  

 Rozvoj nabídky profesního vzdělávání pro zájemce z praxe a aplikační sféry.  

3.3. Spolupráce s praxí 

Jihočeská univerzita bude i nadále podporovat a rozvíjet spolupráci s veřejnou a 
podnikatelskou sférou, se středními a vyššími odbornými školami, s neziskovými a dalšími 
organizacemi, bude prohlubovat svoji spolupráci s aplikační sférou při uplatňování výsledků 
VaVaI v praxi, bude posilovat zpětnovazební mechanismy zejména v oblasti vytváření, 
uskutečňování a hodnocení studijních programů s cílem zkvalitnit tyto studijní programy a 
dosáhnout dlouhodobě vysoké uplatnitelnosti absolventů Jihočeské univerzity na trhu 
práce.  
 
Celouniverzitní cíle pro rok 2012 

 Zlepšení komunikace s aplikační sférou. 

 Pokračování v aktivitách projektu EF-TRANS zaměřeného na efektivní transfer znalostí a 
poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití. 

 Pokračování v realizaci projektu Bridge4Innovation, jehož cílem je nastavit a rozvíjet 
spolupráci Jihočeské univerzity s aplikační sférou. 

 Podpora popularizace vědy a technologií a propagace výsledků VaVaI ve společnosti. 

 Podpora vědeckotechnických parků, center transferu technologií a podnikatelských 
inkubátorů. 

 Tvorba podmínek pro zakládání firem s aplikační sférou (spin-off společností). 

 Podpora získávání zkušeností ve výzkumné praxi v oblastech aplikovaného výzkumu  
u mladých výzkumných pracovníků. 

 Podpora praxí a stáží studentů u budoucích zaměstnavatelů. 

 Spolupráce s podniky v oblasti zaměstnávání absolventů. 

 Zapojení vynikajících odborníků z praxe do výuky, tvorby studijních programů, do VaVaI. 

 Tvorba studijních programů/oborů s ohledem na požadavky zaměstnavatelů. 

 Řešení konkrétních problémů z praxe v rámci semestrálních, bakalářských i diplomových 
projektů. 

 
Fakultní cíle pro rok 2012 
 
Ekonomická fakulta JU 

 Rozvíjení a posílení spolupráce s klíčovými partnery z podnikatelské sféry (stáže 
studentů, společné projekty, přednášková činnost). 

 Spolupráce s podnikatelskou sférou za účelem zajištění informačního zázemí studijních 
oborů. 

 Spolupráce s Institutem certifikace účetních ČR na vytváření podmínek pro uznání 
profesní kvalifikace absolventům oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. 

 Institucionální členství EF JU v České společnosti ekonomické a podpora činnosti 
regionální pobočky této společnosti; pořádání společných aktivit (seminářů a přednášek). 
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 Pokračování v  aktivitách Agentury profesního rozvoje, jejímž záměrem je zajistit 
prostřednictvím stáží propojení studia s praxí s následnou evaluací znalostí a dovedností 
studentů EF JU.  

 Založení personálního poradenského centra (viz Vzdělávací činnost). 

 Rozšíření aktivit Agentury profesního rozvoje o produkt stínování vrcholových manažerů 
vybraných středních a velkých organizací zejména v Jihočeském kraji. 

 Provedení opětovného průzkumu mezi potencionálními zaměstnavateli s cílem zjistit 
jejich požadavky na absolventy fakulty. 

 Zapojení se do mezinárodní studentské soutěže Trust by Danone. 

 Realizace preventivních programů ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.  

 Prohloubení spolupráce s VOŠ, se kterými má EF JU podepsané smlouvy o spolupráci,  
a to zejména v oblasti přípravy uchazečů z těchto škol ke studiu na EF JU. 

 Navázání partnerských dohod se středními školami ekonomického zaměření (účast 
studentů těchto škol na fakultních akcích, zapojení do připravované soutěže pro střední 
školy EconomIQ apod.). 

 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU 

 Úprava strategie rozvoje fakulty na tzv. akademicko-podnikatelskou. 

 Cílené oslovování institucí s konkrétními nabídkami spolupráce či využívání výsledků 
VaVaI; získání pevnějších vazeb s uživateli výsledků z aplikační sféry. 

 Profilace spolupráce na rybářskou, vodohospodářskou a podnikatelskou sféru a sféru 
zabývající se ochranou životního prostředí, a to jak v ČR, tak v EU.  

 Spolupráce s firmami z oblasti biomedicíny, softwarového inženýrství, materiálového 
inženýrství, případně síťových technologií (využití matematického know-how).  

 Rozvoj spolupráce s podnikatelskou sférou v Jihočeském kraji i mimo vlastní rybářství. 

 Pokračování v realizaci projektu Jihočeského výzkumného centra akvakultury a 
biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA). 

 Přenos technologií vzniklých v rámci projektu CENAKVA mimo jiné i do lidské reprodukční 
medicíny.  

 Mezinárodní rozšíření softwarů pro podporu a sledování experimentu v rámci konsorcií 
projektů Pickfiber, Aquaexcel a dalších mezinárodních spoluprací. 

 Propagace spolupráce s aplikační sférou; realizace aktivit projektu BioWes, jehož cílem je 
vybudování a sdílení znalostní základny v aplikované biologii. 

 
Filozofická fakulta JU 

 Příprava a organizační zabezpečení celofakultního modelu odborných – zejména 
pedagogických – praxí studentů fakulty, které představují důležitou součást přípravy 
budoucích středoškolských učitelů na FF JU. 

 Vytvoření sítě spolupracujících středních škol. 
 
Pedagogická fakulta JU 

 Posílení spolupráce s fakultními školami a klinickými pracovišti. 

 Uskutečnění workshopu se zástupci fakultních škol a klinických pracovišť, jehož závěry 
budou sloužit jako zpětná vazba pro inovaci zejména praktické části studia na PF JU. 

 Rozvoj neučitelských oborů v souladu s potřebami regionu (spolupráce s Jihočeskou 
hospodářskou komorou a významnými podniky v regionu). 
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Přírodovědecká fakulta JU 

 Podpora spolupráce s průmyslovou praxí (centralizovaný rozvojový projekt); propojení 
výzkumných aktivit zaměstnanců a studentů s aplikovanou sférou (např. v rámci 
spolupráce s Jadernou elektrárnou Temelín na projektu nasazení sítě senzorů do 
chladících věží apod.). 

 Posílení komunikace se základními a středními školami s cílem přispět ke kvalitě 
vzdělávání prostřednictvím poskytovaných didaktických materiálů a zajišťovaných 
vzdělávacích akcí (semináře a přednášky pro žáky i učitele) a zvýšit zájem studentů  
o studium přírodních věd a jejich informovanost o studijních možnostech na PřF JU 
(centralizovaný rozvojový projekt).  

 
Teologická fakulta JU 

 Rozvoj sítě klinických pracovišť TF JU (subjekty veřejné správy a soukromého sektoru  
v oblasti sociální práce a pedagogiky volného času).  

 Vytvoření nového modelu spolupráce s klinickými pracovišti, jehož aktivity budou 
zaměřeny na koordinaci a realizaci praktické přípravy studentů tak, aby odpovídaly 
požadavkům terénu a odborným poznatkům dané profese. 

 Vytvoření systému uznávání studia získaného na vyšších odborných školách  
v bakalářských studijních oborech. 

 Posílení spolupráce se Svatojánskou kolejí - VOŠ pedagogickou s cílem postupné 
integrace s TF JU. 

 
Zdravotně sociální fakulta JU 

 Rozvoj spolupráce s nejbližšími klinickými pracovišti ZSF JU (Nemocnice České 
Budějovice, a.s., zařízení poskytující sociální služby, školy a školská zařízení vzdělávající 
osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, orgány státní správy a samosprávy), kde 
mimo jiné probíhají také praxe studentů ZSF JU. 

 Příprava společných výzkumných projektů s institucemi veřejné a podnikatelské sféry. 
 
Zemědělská fakulta JU 

 Převod výsledků výzkumu beta-glukanů do praxe prostřednictvím klastru jihočeských 
výrobců (nealkoholický bílkovino-beta-glukanový nápoj pro diabetiky, cholesterolemiky a 
osoby trpící otylostí). 

 Posílení spolupráce s vybranými odbornými středními školami (např. využívání jejich 
technických možností a prostor pro odbornou výuku, zapojení nadaných studentů 
vybraných středních škol do aktivit SVOČ, zapojení do fakultních projektů apod.).  

 Optimalizace stávající smlouvy s VOŠ z hlediska možnosti dalšího studia absolventů VOŠ 
na ZF JU. 

3.4. Dostupnost vysokoškolského vzdělání, informační  
a poradenské služby 

Jihočeská univerzita bude i nadále usilovat o snižování bariér přístupu ke vzdělávání a 
v průběhu studia. Zvýšená pozornost bude věnována sociálně, kulturně a zdravotně 
znevýhodněným studentům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozvíjeny 
budou také informační a poradenské služby poskytované zájemcům o studium, studentům 
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s důrazem na studenty prvního ročníku, účastníkům celoživotního vzdělávání, pracovníkům 
Jihočeské univerzity, odborné i laické veřejnosti.  
 
Celouniverzitní cíle pro rok 2012 

 Podpora dostupnosti vzdělávání a rovnosti šancí v přístupu ke vzdělávání. 

 Podpora sociálně a zdravotně znevýhodněných studentů. 

 Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Posílení poskytovaných informačních a poradenských služeb. 

 Zajištění bezbariérových přístupů do objektů Jihočeské univerzity.  

 Zlepšování poskytovaného studijního servisu včetně možnosti sestavení individuálního 
studijního plánu.  

 Rozvíjení činnosti ročníkových poradců. 
 
Fakultní cíle pro rok 2012 
 
Ekonomická fakulta JU 

 Poskytování poradenských služeb studentům končících ročníků a absolventům fakulty 
v rámci fakultního personálního a poradenského centra. 

 Nabídka doplňkových služeb pro studenty kombinované formy studia (např. zajištění 
odborné literatury, komplexní vyřizování studijních záležitostí, poskytování informací  
o organizaci studia apod.). 

 

Fakulta rybářství a ochrany vod JU 

 Realizace intenzivního environmentálního poradenství. 
 
Pedagogická fakulta JU 

 Rozvíjení činnosti Vysokoškolské poradny, která poskytuje psychologické poradenské 
služby a psychoterapeutickou pomoc studentům a jejich rodinným příslušníkům, 
absolventům i zaměstnancům JU. 

 
Zdravotně sociální fakulta JU 

 Vytvoření poradenského centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami 
poskytujícího poradenství při řešení studijních problémů, technickou podporu a 
poradenství v sociální oblasti (poradenské centrum bude využitelné celouniverzitně, 
centralizovaný rozvojový projekt). 

 Příprava projektu studijního poradenství a poskytování poradenských služeb dospělým  
v pozdějším věku, zdravotně a sociálně znevýhodněným; zahájení poradenské činnosti  
v Centru U3V.            

 
Zemědělská fakulta JU 

 Dopracování systému studijního a sociálního poradenství a v návaznosti na spolupráci 
s partnery postupné zavedení kariérního poradenství. 
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3.5. Propagace a marketing 

Jihočeská univerzita se v roce 2012 zaměří na výrazné posílení svých aktivit v oblasti 
prezentace a propagace univerzity, nabízených vzdělávacích programů a výsledků 
vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační činnosti s cílem posílit image JU a zviditelnit 
univerzitní aktivity na úrovni regionální, národní i mezinárodní, zvýšit zájem odborných 
institucí, zaměstnavatelů a sponzorů o dění na univerzitě, rozšířit počet kvalitních zájemců  
o studium na Jihočeské univerzitě ve všech formách studia a posílit jednoznačnou 
identifikaci Jihočeské univerzity v očích veřejnosti jako nejvýznamnější instituce terciárního 
vzdělávání v Českých Budějovicích i jihočeském regionu, jako univerzity ambiciózní a 
dynamicky se rozvíjející.    
 
Celouniverzitní cíle pro rok 2012 

 Vytvoření jednotné Corporate Identity JU.  

 Vytvoření podpůrných instrumentů ke komunikaci mezi univerzitou a jejími klienty, 
širokou laickou i odbornou veřejností (mobilní panel/veletržní stánek včetně zařízení, 
fotobanka, koordinace informací na webech Jihočeské univerzity, Univerzitní noviny, 
panel odborníků pro komunikaci s medii, propagační předměty a merkantilní tiskoviny, 
ochranné známky, reklamní prostory - zajištění celoroční reklamy na Jihočeské univerzitě 
v rámci stejnojmenné zastávky MHD ČB). 

 Posílení propagace JU prostřednictvím médií včetně médií elektronických. 

 Posílení spolupráce s regionálními novinami, televizními a rozhlasovými stanicemi. 

 Rozsáhlejší využívání sociálních sítí. 

 Propagace VaVaI. 

 Účast na domácích i zahraničních veletrzích a výstavách zaměřených na oblast vzdělávání 
a VaVaI podle zaměření jednotlivých fakult JU. 

 
Fakultní cíle pro rok 2012 
 
Ekonomická fakulta JU 

 Zintenzivnění spolupráce se středními školami. 

 Uskutečnění soutěže pro studenty SŠ EkonomIQ. 

 Zkvalitnění fakultních webových stránek. 

 Rozsáhlejší využívání sociálních sítí. 

 Posílení propagace fakulty.  
 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU 

 Podpora propagace a marketingu směrem k potenciálním studentům FROV JU (studenti 
a absolventi středních odborných škol, gymnázií, VOŠ a VŠ). 

 Podpora propagace a marketingu směrem k potenciálním partnerům z veřejné sféry 
(podniky povodí, ČHMÚ, municipality či větší územně samosprávné celky, dále 
organizace jako AOPK, SFŽP, Český rybářský svaz a podobně) a soukromého sektoru. 

  
Filozofická fakulta JU 

 Vytvoření jednotného vzhledu webové prezentace ústavů fakulty - nové stránky (včetně 
cizojazyčné verze) jednotlivých ústavů a pracovišť fakulty. 

 Příprava vhodných propagačních materiálů (zejména v tištěné podobě v české  
i cizojazyčné verzi).  
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 Zajištění úpravy interiéru fakulty k posílení jednotného image fakulty (na úpravu 
interiérů fakulty bude vyhlášena studentská soutěž). 

 
Pedagogická fakulta JU 

 Uspořádání „Pedagogických dnů“ jako setkání studentů, akademických pracovníků a 
veřejnosti s předními vysokoškolskými odborníky pedagogických fakult.  

 Inovace fakultních webových stránek tak, aby odpovídaly potřebám hlavních 
uživatelských skupin. 

 
Přírodovědecká fakulta JU 

 Uskutečnění rozsáhlého marketingového průzkumu mezi středoškolskými učiteli a 
studenty s cílem zjistit zájmy, nejefektivnější informační kanály a optimální formu 
informačních, propagačních a didaktických materiálů.  

 Posílení propagačních a informačních aktivit směrem ke středním školám. 
 
Teologická fakulta JU 

 Propagace studijních oblastí na vybraných institucích (střední školy gymnaziálního typu, 
církevní instituce, neziskový sektor a soukromé společnosti). 

 Podpora propagace studijních oblastí teologie, filosofie, sociální a charitativní práce a 
volnočasové pedagogiky. 

 Vytvoření propagačních materiálů zaměřených na jednotlivé studijní oblasti. 
 
Zdravotně sociální fakulta JU 

 Vytvoření a realizace fakultní propagační strategie. 

 Zajištění aktualizace a úpravy webových stránek fakulty (česká a anglická verze). 

 Zajištění fakultních propagačních a informačních materiálů v dvojjazyčné verzi (v českém 
a anglickém jazyce). 

 Propagace VaVaI (např. odborné semináře, workshopy, besedy, popularizační akce pro 
ZŠ a SŠ, e-learning, audiovizuální prezentace apod.).   

 
Zemědělská fakulta JU 

 Posílení nadregionálních komunikačních a prezentačních aktivit zaměřených na 
specifické cílové skupiny, tj. studenty, resp. absolventy odborně zaměřených středních 
škol, ale i gymnázií a širokou veřejnost (reklamní rozhlasové spoty, inzeráty v tisku, 3D 
virtuální prohlídka prostor fakulty, propagační videosekvence apod.). 

 Propagace VaVaI - vybudování první části naučné stezky a vytvoření krajinářsko-
dendrologické koncepce arboreta. 
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4. Prioritní oblast rozvoje: Efektivita a financování 

4.1. Řízení, rozvoj a financování vysoké školy 

Jihočeská univerzita bude i v dalším období podporovat aktivity vedoucí k vysoké efektivitě 
uskutečňovaných činností, k racionalizaci procesů řízení včetně optimalizace řídících a 
provozních struktur univerzity jako celku i jejích jednotlivých součástí, k profesionalizaci 
ekonomických, technických a dalších podpůrných agend, k rozvoji infrastruktury pro 
realizaci vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační činnosti, k rozvoji podmínek pro 
tělovýchovnou, sportovní, uměleckou a další tvůrčí činnost studentů a k vytváření 
předpokladů pro snížení závislosti univerzity na finančních prostředcích z MŠMT.   
 
Celouniverzitní cíle pro rok 2012 
 
Oblast organizace a řízení 

 Uskutečnění vybraných opatření vyplývajících z procesní analýzy realizované na 
Jihočeské univerzitě v roce 2011 v rámci projektu zaměřeného na efektivní řízení institucí 
terciárního vzdělávání (EFIN). 

 Dokončení aktivit spojených s převodem pracovníků Ústavu fyzikální biologie JU, 
zanikajícímu k 31. 12. 2011, na Přírodovědeckou fakultu JU a Fakultu rybářství a ochrany 
vod JU, převodem studijních programů, převodem majetku a normativních položek 
rozpočtu při jeho konstrukci pro rok 2012 (příspěvek na vzdělávací činnost, prostředky 
institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace).  

 Organizační přičlenění Rybářské knihovny FROV JU do struktury Akademické knihovny JU 
– tato integrace přinese zásadní rozšíření a zkvalitnění informačních služeb pro 
akademickou obec FROV JU. 

 Rozvoj procesů v oblasti řízení lidských zdrojů (metodická příprava v rozsahu 
umožněném vlastními zdroji Jihočeské univerzity). 

 Příprava organizačních a rozpočtových opatření v návaznosti na očekávaný pokles 
populace ve věkové kategorii potencionálních uchazečů o studium. 

 Realizace podpůrných procesů souvisejících se strategickými projekty Jihočeské 
univerzity - zajištění supervize již realizovaných projektů v rámci OP VaVpI „Rozvoj PřF“ a 
„Rozvoj ZF a FROV“; příprava a podání strategických projektů na rekonstrukci budov  
ZF JU a FROV JU v rámci druhé výzvy PO4 OP VaVpI. 

 

Oblast rozvoje a obnovy infrastruktury a informačních a komunikačních technologií 

 Uskutečnění naplánovaných aktivit v rámci strategického rozvojového projektu OP 
VaVpI, prioritní osy (PO) 4 - Rozvoj ZF a FROV JU. 

 Uskutečnění naplánovaných aktivit v rámci strategického rozvojového projektu OP 
VaVpI, prioritní osy (PO) 4 - Rozvoj PřF JU. 

 Podání projektové žádosti do druhé výzvy PO 4 OP VaVpI na akci rekonstrukce objektu 
FROV JU v Husově ulici v Českých Budějovicích. 

 Podání projektové žádosti do druhé výzvy PO 4 OP VaVpI na akci rekonstrukce ZOO 
pavilonů ZF JU v areálu JU v Českých Budějovicích. 

 Uskutečnění studie proveditelnosti k uvažovanému projektu univerzitní školky. 



27 

 Podpora informačních a komunikačních technologií a systémů (ekonomické, studijní, 
výzkumné a další administrativní procesy) - posílení centrálního virtualizačního klastru  
o další server, zprovoznění diskového pole pro zálohování centrálního dokumentového 
úložiště, zprovoznění systému pro audit PC v pilotním provozu na vybraných součástech 
Jihočeské univerzity. 

 Zprovoznění nového centrálního routeru s podporou 10 Gb.  

 Zvýšení rychlosti páteřních linek vybraných součástí Jihočeské univerzity z 1 Gb na 10 Gb. 

 Pořízení celouniverzitní licence na grafický editor rozvrhů pro STAG.  

 Zvýšení efektivity správy budov – výměna a instalace snímačů a vybavovacích jednotek 
ve vybraných budovách Jihočeské univerzity. 

 Rozvoj služeb pro klienty a zaměstnance - doplnění klientského vybavení provozních 
agend. 

 Rozvoj spolupráce mezi vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených 
děl a vysokoškolských prací a společné řešení na národní úrovni (centralizovaný 
rozvojový projekt). 

 Využití a další rozvoj moderních komunikačních technologií při realizaci U3V 
(centralizovaný rozvojový projekt).  

 Realizace užšího propojení studijní agendy (STAG) s e-learningovým systémem Moodle  
(centralizovaný rozvojový projekt). 

 

Základním úkolem v oblasti finančního zajištění rozvoje a obnovy infrastruktury Jihočeské 
univerzity v letech 2011 - 2015 je hledání všech vhodných zdrojů, počínaje státním 
rozpočtem (především v rámci nového programu reprodukce majetku vysokých škol 
schváleného v září 2011, jehož součástí jsou také vybrané investiční akce Jihočeské 
univerzity), přes prostředky strukturálních fondů EU (především v rámci OP VaVpI) až po 
vlastní zdroje především fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). Detailní 
aktualizovaný přehled aktivit v této oblasti poskytuje příloha č. 1 („dlouhodobý investiční 
záměr“ – DIZ JU), která je nedílnou součástí tohoto materiálu. 
 
V rámci řadu let uplatňovaného principu spolupodílení se na akcích obnovy a údržby 
infrastruktury JU je plánována i ve zmíněném období tvorba centrální části FRIM ve výši  
50 % prostředků z odpisů jednotlivých součástí Jihočeské univerzity. Z tohoto zdroje jsou 
především zajišťovány povinné vlastní podíly na strategických investičních akcích Jihočeské 
univerzity včetně akcí programového financování a dále podporovány drobnější akce 
jednotlivých součástí Jihočeské univerzity návazně na DIZ JU. 

 

Fakultní cíle pro rok 2012 
 

Ekonomická fakulta JU 

 Uskutečnění prodeje objektu v Táboře. 

 Příprava projektové dokumentace pro přístavbu nové budovy pro výuku EF JU – výukové 
prostory. 

 Realizace bezbariérového přístupu do objektu K 400 - výtah. 

 Vylepšení prostředí výukových i nevýukových prostor na fakultě. 

 Obnova a doplnění výpočetní techniky. 

 Zvýšení dostupnosti a spolehlivosti informačních služeb na EF JU pomocí vizualizace – 
pořízení nového serveru. 
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 Zabezpečení provozu informačních služeb v případě výpadku elektrické sítě - pořízení a 
instalace nového nepřerušitelného zdroje napájení vybaveného komunikační kartou. 

 Vybudování jednotného rozhraní pro ovládání audiovizuální techniky na učebnách EF JU - 
pořízení řídicího systému včetně příslušenství. 

 

Fakulta rybářství a ochrany vod JU 

 Implementace Mezinárodního environmentálního, vzdělávacího, poradenského a 
informačního střediska ochrany vod a Školy komplexních systémů (část ÚFB JU) do 
organizačního uspořádání FROV JU s delegováním odpovídajících pravomocí a 
odpovědností. 

 Profesionalizace celofakultních agend prostřednictvím asistentů a manažerů. 

 Pokračování v realizaci projektu Jihočeského výzkumného centra akvakultury a 
biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) – v roce 2012 bude dokončena stavebně technická 
část projektu, tzn. zkolaudovány tři nové objekty ve Vodňanech. 

 Zahájení rekonstrukce objektu Wölflů mlýna, ze kterého vznikne Mezinárodní 
environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod.  

 Uskutečnění přesunu haly z prostor Wölflů mlýna na Genetické rybářské centrum. 

 Vybavení počítačové učebny. 

 Pořízení doménového serveru s příslušnou softwarovou výbavou pro počítačovou 
učebnu. 

 Pořízení doménového serveru se zálohovaným zdrojem napájení a příslušnou 
softwarovou výbavou pro potřeby fakulty. 

 Pořízení produkčních multifunkčních zařízení umožňujících kopírování, tisk s moduly a 
napojením na univerzitní systém SafeQ. 

 

Filozofická fakulta JU 

 Vytvoření samostatného oddělení strategických projektů s cílem posílit oblast přípravy, 
realizace a udržitelnosti strategických projektů fakulty. 

 Zřízení multifunkční učebny pro praktickou výuku a samostatnou práci studentů FF JU - 
technické zázemí pro nově připravovaný navazující magisterský studijní obor kulturálních 
studií. 

 

Pedagogická fakulta JU 

 Uskutečnění přípravných prací a zahájení výstavby „Víceúčelové auly“ - nástavba 
tělocvičny v objektu Dukelská.  

 Provedení analýzy možností využití rozvojové plochy u budovy PF JU v Jeronýmově ulici. 

 Zlepšení technického a bezpečnostního zajištění tělesné výchovy a sportu (nákup 
pomůcek a materiálu). 

 Rekonstrukce a modernizace technického zázemí výukové a experimentální fakultní 
zahrady. 

 Rekonstrukce venkovních výukových prostor  - tenisové kurty umístěné v areálu JU. 
 

Přírodovědecká fakulta JU 

 Prostorové zabezpečení rozvoje aktivit Polární ekologie (nákupem a rekonstrukcí 
nemovitosti v bezprostřední blízkosti sídla Katedry botaniky, resp. rekonstrukcí 
stávajícího objektu JU v areálu ŠZP JU).  

 Zlepšení připojení do domény JU - posílení současného diskového pole a zakoupení 
nového serveru. 
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 Obnova a optimalizace audiovizuální techniky - pořízení dataprojektorů a promítacích 
pláten. 

 Vytvoření laboratoře Mobilních systémů - vybavení pracovišť příslušnými vývojovými 
nástroji pro mobilní aplikace.   

 
Teologická fakulta JU 

 Instalace přístupového systému do budovy fakulty a učeben.  

 Rozšíření počtu seminárních učeben vybavených audiovizuální technikou. 

 Zajištění technického zázemí pro postupující elektronizaci administrativních a 
organizačních systémů. 

 

Zdravotně sociální fakulta JU 

 Optimalizace řídících struktur ve vztahu k racionalizaci řízení. 

 Zřízení manažerského informačního systému pro podporu manažerských rozhodovacích 
procesů na všech stupních řízení. 

 Analýza využití vnitřních zdrojů fakulty, především zdrojů personálních, materiálních 
(budov, technologií apod.) v závislosti na jejich kvalitě a struktuře. 

 Optimalizace provozní vytíženosti spravovaného majetku. 

 Optimalizace struktury a využití Ústavu zdravotní a sociální práce ZSF JU. 

 Zajištění materiálně technického vybavení Ústavu zdravotní a sociální práce ZSF JU. 

 Uvedení do provozu celého pronajatého areálu ZŠ Emy Destinové.  

 Realizace nové počítačové učebny v areálu U Výstaviště.  

 Vyhotovení projektové dokumentace k přístavbě a nástavbě objektu v Boreckého ulici. 
 

Zemědělská fakulta JU 

 Zvyšování kvality řízení fakulty v souladu s principy Modelu Excelence EFQM. 

 Vytvoření Akčního plánu (plánu rozvoje) fakulty pro další rok. 

 Přezkoumání a aktualizace Organizačního řádu ZF JU a jeho interních norem.  

 Nové rozdělení nákladových středisek. 

 Zavedení nového fakultního systému pro přerozdělování finančních prostředků pro 
potřeby kateder. 

 Vytvoření metodiky komplexní zpětné vazby klíčových zainteresovaných stran – 
zaměstnanci (akademičtí i techničtí), zákazníci (studenti, absolventi a potencionální 
studenti) a partneři fakulty. 

 Realizace průzkumů spokojenosti a vnímání organizace. 

 Zajištění bezpečné ochrany dat v duchu norem řady ISO 27000. 

 Zavedení jednotného zálohovacího systému. 

 Vytvoření interního systému řízení rizik v prostředí Sharepoint (liniová přístupnost dat 
podle úrovně vedení). 

 Vytvoření jednotného systému pro migraci důležitých dat. 
 
Koleje a menzy JU 

 Rekonstrukce dvou výtahů koleje K3. 

 Uskutečnění pravidelné obměny strojní technologie menzy JU. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA 
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Příloha č. 1: Rozvoj a obnova infrastruktury JU pro rok 2012 s výhledem na léta 2013 - 2015 (v tis. Kč) 
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JU - Revitalizace objektu Na Mlýnské 
stoce 35 - Jazykové centrum  

2012 2013 48,000     

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

1)
 

2011 2012 28,000       

EF - Rekonstrukce K 400 (vnitřní - rozvody 
elektř., vody,...) 

2013 2015   45,000 

ZF - Rekonstrukce a opravy ZOO pavilonů 
- celková vnitřní rekonstrukce (rozvody 
atd.) (pokud nevyjde projekt v rámci 2.výzvy PO4 

OP VaVpI) 

2013 2015   113,000 

ZF - Opravy a zateplení atria pavilonu M - 
celková rekonstrukce 

2011 2011 
akci se podařilo zařadit do roku 2011 

(rozpočet: 4 mil. Kč) 
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PF - Pavilon tělovýchovy - rekonstrukce 
vnitřních rozvodů EI, ZTI a stavební části - 
II. etapa 

2012 2013 15,190     

JU - Vnitroareálové úpravy (vč. akad. 
náměstí, zeleně, vod. ploch, sportovišť) 

2015         220,000 

JU - dostavba Auly JU 2015         190,000 
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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 KÚ) 

2014 2015     14,000 

  

Celkem 
  

676,654 

  

z toho dotace ProgFin celkem 
  

204,000 

  

            vlastní zdroje k ProgFin 
  

30,000 

  

            ostatní dotace 
  

412,556 

  

            vlastní zdroje k ostatním dotacím 
  

30,098 

 
1) Aktualizovaný rozpočet akce - navýšený proti objemům obsaženým v programu. 
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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PřF - OP VaVpI - Rozvoj výzkumných a 
výukových kapacit pro přírodověd. a tech. 
obory - prior.osa 4 - Budova C 

2011 2014 251,552   

ZF+FROV - OP VaVpI - Rozvoj výzkumných 
a výukových kapacit pro přírodověd. a 
tech. obory - prior.osa 4   

2011 2014 211,838   

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 PO4, výzva 2 - 
Rekonstrukce budovy FROV JU - Husova 
ul. 458/1025 

2012 2014 50,000   

ZF - OP VaVpI PO4, výzva 2 - 
Rekonstrukce budov ZF JU - Pavilon 
kateder, ZOO pavilony 

2012 2014 100,000   

ZF - OP ŽP - Zateplení a výměna oken 
objektu údržby (pokud nevyjde akce v rámci 

ProgFin 133 21Y) 
2012 2012 4,000       

ZF - Norské fondy - Rekonstrukce a 
opravy terénní stanice Vomáčka 

2013 2014   40,000   

  

Celkem 
  

837,924 

  

z toho dotační zdroje 
  

726,704 

  

            spoluúčast 
  

111,220 
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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 (8672 m

2
) 

2013 2013   22,000     

JU - Parkovací dům G1 - Branišovská 2013 2015   68,500 

JU - Parkovací dům G3 - Na Zlaté stoce 2013 2015   142,000 

JU - Autoprovoz Na Sádkách 2012 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 K 400 

2012 2012 1,000      

EF - novostavba objektu VS a výukových 
prostor 

2012 2013 47,100     

PF 

PF - Zřízení parkoviště pro budovu 
Jeronýmova 8, 10 

2014 2014     2,300   

PF - Zpevnění povrchu dvora - Dukelská 2012 2012 0,500       

PF - Rekonstrukce výměníku Jeronýmova 
8 a 10 včetně MaR 

2012 2012 1,500       

PF - Výstavba technického zázemí - dvůr 
Jeronýmova 8 

2015 2015       3,000 

PF - Rekonstrukce výměníku U Tří lvů 2015 2015       1,000 

PF - Polyuretan. povrch atletické dráhy a 
sektorů pro skoky a vrhy 

2013 2013   12,000     

PF - Rekonstrukce šaten a sociálního 
zařízení stadionu 

2013 2013   5,000     

PřF 
PřF - rekonstrukce objektu Šípková  
v případě jeho nákupu 

2012 2012 1,800       

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

2011 2015 7,500 

ZSF 

ZSF - Rekonstrukce výukové základny 
Hradce 

2014 2015     4,000 

ZSF - Nástavba a přístavba Boreckého 2011 2013 39,400     

ZF 

ZF - Celková rekonstrukce objektu K200 - 
kompletní rekonstrukce vnitřních 
rozvodů 

2012 2012 10,000       

ZF - komunikace mezi pav. 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   
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KaM 

KaM - Opláštění budovy koleje K5, 
výměna oken a rekonstrukce UT 

2013 2013   50,000     

KaM - Rekonstrukce sociálního zařízení 
koleje K5 

2014 2014     30,000   

KaM - Modernizace výtahů na kolejích 2012 2013 3,000 3,000     

KaM - Menza - pravidelné obměny 
technologií 

2011 2015 2,000 6,000 

ŠZP 

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

2012 2012 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) 

2012 2012 2,000       

ŠZP (resp. PřF) - Rekonstrukce obytného a 
provozního objektu Na Zlaté stoce - 
celková 

2012 2013 10,000     

  

Celkem 
  

520,350 
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