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ÚVOD ÚVOD

Honza Novák očima Hanky
Honzík je pro mě na první pohled sympatic-
ký muž. Nikdy bych neřekla, že je mu teprve 
dvacet let. Zaujalo mě, jak mile a zdvořile 
mě oslovil. Má velký přehled, není téma, ke 
kterému by neměl co říct. Vždy, když potře-
buji pomoc, je tady, často si o ni nemusím 
ani říkat, on zkrátka ví, co se sluší a patří. 
Je to muž z dob Oldřicha Nového, na pohled 
i v chování. Má osobitý humor a nadhled. 
A vždy vám podrží dveře, holky.

Honzík studuje ekonomickou informatiku na 
Ekonomické fakultě, úspěšně ukončil první 
ročník a po prázdninách (které stejně tráví 
pracovně) pokračuje ve studiu. K jeho nejob-
líbenějším koníčkům patří pravděpodobně 
jeho práce. Často dokáže nespat i několik dní 
po sobě. Někdy ho podezřívám, že má dvojče!

Hanka Nováková očima Honzy
Pánové, co si budeme povídat, Hanička nás 
všechny osloví svou tváří a úsměvem. Je 
to neskutečně milá, vstřícná a svědomitá 
žena, která to má v hlavě srovnané. Když 
přijdu s jakýmkoli problémem či prosbou, 
neváhá a okamžitě mi jde naproti. I proto 
je, kolegové a kolegyně, právě Hanička 
vaší průvodkyní, těžko najdete tak hodnou 
a čistou duši. 

Kromě laborky ji najdete na Přírodovědecké 
fakultě, kde studuje na magistru učitelství 
pro střední školy a úspěšně zde dovršila 
bakalářku z biologie. Udivuje mě, kolik má 
pozitivní energie, s jak chladnou hlavou 
řeší problémy a jakou dokáže být oporou. 

TVOJI PRŮVODCI
Tak tohle jsou oni – Hanka a Honza, tvoji průvodci v JUmanji. Honza letos úspěšně 
ukončil první ročník bakaláře, Hanka první semestr magistra. Co o sobě navzájem 
prozradili? 

Ahoj nová kolegyně, nový kolego. 
Rozhodli jsme se, že tě provedeme 
prváckým číslem Journalu ve stylu 
filmu Jumanji. Ne, že by univerzita 
byla džunglí, to rozhodně ne. Ber to 
s nadsázkou. Džungle symbolizuje 
krok do neznáma, musíš se v ní 
rychle zorientovat, abys „přežil“. 
Ale můžeme tě uklidnit - džungle 
a chaos, jež máš momentálně 
v hlavě, jsou pouze dočasné a brzy 
je dostaneš pod kontrolu. Postup-
ně budeš svojí džunglí procházet, 
objevovat a chytat se příležitostí 
jako lián, až ji postupně zkrotíš 
a probádáš. Zjistíš, že studium 
tě posouvá a pomáhá ti realizovat 
tvé sny a cíle. 
 
Věř nám - my jsme již svou prvotní 
džungli probádali a je jen otázkou 
času, kdy ji ovládneš i ty. Každý 
zdánlivý rébus je jen ve tvé hlavě 
a jeho řešitelem jsi pouze ty sám. 
Nicméně každá pomoc se určitě 
bude hodit. Proto jsme pro tebe 
připravili tuhle příručku. Jsme 
tvoji průvodci, na které se můžeš 
obrátit, když si budeš připadat 
ztracený. Žádné strachy, my byli 
ve tvé pozici také. Jsme zároveň tví 
kolegové, studenti jako ty, kteří už 
svou džungli zkrotili a jsou stejně 
jako ty hrdou součástí Jihočeské 
univerzity. Brzy poznáš, že ta džun-
gle je život kolem a univerzita jejím 
chrámem, který ti pomůže se v ní 
zorientovat.

VÍTEJ 
V JUmanji
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Pokud si lámeš hlavu, jak navázat 
kontakt s novými lidmi, zapadnout 
do kolektivu a vůbec, pokud máš 

strach z nového prostředí, je pro tebe Se-
znamovák JU tou nejlepší volbou. Nejen-
že se seznámíš s novými spolužáky, ale 
také načerpáš spoustu informací o studiu 
a univerzitě od instruktorů z vyšších 
ročníků, zažiješ nabitý sportovně-adrena-
linový program plný teambuildingových 
her, sportovních aktivit, výletů po okolí, 
táboráků a večerních mejdanů. Věř, že po 
Seznamováku bude tvůj start v prváku 
o dost snazší.

PRO ODVÁŽNÉ JE SWING JUMP
Seznamováku JU se už za dobu fungování 
účastnilo přes tři tisíce studentů, každý 
rok se ho zúčastní bezmála šest set prváků 
ve dvou turnusech. Koná se u Vranova nad 
Dyjí v kempu Vranovská pláž, který nabízí 

veškeré zázemí pro venkovní hry, sezna-
movací akce a večerní párty. Program je 
nabitý od rána do noci. Kromě adrenalino-
vých a sportovních aktivit si na své přijdou 
i milovníci moravských vín, turistiky 
a kultury. Za zmínku stojí exkurze do vodní 
elektrárny či výlet na vranovský zámek. 
Připravené jsou dobrovolné rozcvičky, pár 
desítek odvážlivců se po probdělé noci vždy 
najde. Dobrovolný je i následující program. 
Je na tobě, jestli se vydáš objevovat krásy 
Vranova nad Dyjí, vyrazíš na šlapadlech po 
přehradě nebo si zahraješ vodní fotbálek. 
Mezi perličky programu Seznamováku 
patří swing jump – zhoupnutí se z mostu 
na laně pod dohledem zkušených instruk-
torů. Je to super zážitek, i když jsme se při 
pohledu dolů trochu báli. Každoročním 
tahákem je také stand up comedy od herců 
z Na stojáka. Takhle už jsme se s Haničkou 
dlouho nezasmáli. 

JAK JSME SE SEZNÁMILI 
NA SEZNAMOVÁKU
Tak a teď už o nás víš skoro všechno. Vlastně ne, zapomněli jsme napsat, jak jsme se 
seznámili. No přece na Seznamováku JU! Na tuhle akci míří každé září stovky prváků. 

POZNÁŠ STUDENTSKÉ SPOLKY
Seznamovák JU je určen každému, kdo chce 
do semestru skočit po hlavě a poznat nové 
lidi, zažít netradiční zážitky a spřátelit se 
s novými spolužáky ještě před začátkem 
semestru. A je jedno, z jaké jsi fakulty. 
Nalákal tě program? Tak pojeď s námi! 
Autobus nás odveze z Českých Budějovic až 
na místo a pak zase zpět. Každý rok nám 
kurz vychází na druhou půlku září, třetí 
prodloužený víkend. Ještě jsme nezmínili, 
že za organizací akce stojí Ríša a Ondra, 
které na Seznamováku určitě potkáš. Kluci 
před lety založili Studentskou unii JU, kte-
rá celou akci koordinuje a organizuje.  
Za zmínku stojí i studentský spolek ESN 
USB, který se na Seznamováku stará o za-
hraniční studenty. Na vše pochopitelně 
dohlíží Jihočeská univerzita, která se na 
akci také podílí. 

SPOJILA NÁS PAINTBALLOVÁ KULIČKA
Ještě jsme ti ale stále nepověděli, jak 
jsme se seznámili my dva. Rádi bychom ti 
pověděli ultra-romantický příběh o tom, 
jak osudově jsme na sebe narazili na 
Seznamováku. Kdy jsem se zachoval jako 
největší gentleman a já jako největší lady. 
Realita byla zcela odlišná. To se tak účast-

níte sbližovací hry se svojí fakultou vedle 
paintballového hřiště, když vám odtam-
tud najednou do tváře přilétne kulička. 
Proboha, zabila jsem člověka kuličkou od 
paintballu, to se snad nikdy nikomu nepo-
vedlo! Zachoval jsem se velmi profesionálně 
a dělal jsem, jako by se nic nestalo. No, ve 
skutečnosti jsem snad zahlédla i slzičku, 
hrdino. Dali jsme obklad a hned bylo lépe. 
Na Seznamováku jsme prakticky měli hoto-
vo - seznámili jsme se. Pak už jsme trávili 
čas prakticky jen spolu a bylo nám jedno, 
že jsme oba z jiných fakult. A o tom Sezna-
movák je! Tak neváhej a pojeď s námi. Co vy 
víte, jaký příběh tam začnete psát. A slibu-
ji, že Haničku už na paintball nepustím!

Seznamovák JU každoročně pořádá parta 
akčních studentů ze Studentské unie JU 
ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. 
Program je opět napěchovaný sportov-
ními, teambuildingovými a kulturními 
aktivitami. Zmiňme třeba adrenalinový 
swing jump pod dohledem zkušených 
instruktorů, skákací boty, živou show Na 
stojáka, bumperball, hudební vystoupení 
nebo pasování na prváka. 
Více na www.seznamovakju.cz. 
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ISIC, Office 365, Eduroam, STAG, Moodle 
a další. Neboj, také jsem ze začátku netušil, 
jak polovina věcí funguje, a to k tomu mám 
jako studovaný ajťák vztah. Když to ale zvlád-
la bez problému i Hanička, bude to hračka! Já 
a IT technologie k sobě nemáme úplně přátel-
ský vztah. 

NA HELP DESK PRO ISIC
Pracoviště Help Desk najdeš v pavilonu M Ze-
mědělské fakulty. Vydává identifikační karty 
pro všechny studenty univerzity. ISIC možná 
znáš už ze střední školy. Tenhle průkaz stu-
denta ti přinese řadu slev a výhod po celé re-
publice i v zahraničí. A především pak slouží 
jako klíč do všech prostor, ke kterým dostaneš 
na univerzitě přístup. Včetně parkoviště u ko-
lejí. Kromě toho je to vlastně taková platební 
karta kampusu, můžeš si na ni dobít peníze 
třeba v menze nebo na internetu a platit s ním 
jídlo, občerstvení nebo za použití tiskárny. 
Jen si dejte pozor, ta kartička má tendence 
se ztrácet, když ji pořád někde necháváte, 
viď Honzo? To bylo jen čtyřikrát! Když už 
se ti něco takového stane, musíš zpátky na 
Help Desk, kde řeší případnou ztrátu nebo 
prodloužení karet. A když už jsme nakousli 
téma platebních karet, přímo v centrální části 
kampusu se nachází bankomat ČSOB, to se 
hodí, ne? 

CHCEŠ OFFICE 365 ZDARMA?
Určitě znáš Office 365, balíček služeb od 
Microsoftu, kde najdeš vše, co pro práci s po-
čítačem potřebuješ. Školní e-mailový účet, 
Word, Excel nebo Powerpoint. Univerzita pro 
tebe má výhodnou nabídku – balíček si můžeš 

po dobu studia zdarma nainstalovat až do pěti 
soukromých zařízení, třeba i do telefonu nebo 
tabletu! A věř, že se to vyplatí, protože v ob-
chodě by tě takový produkt vyšel poměrně 
draze. Nárok máš i na soukromé úložiště One 
Drive s obřím prostorem pro tvoje data. K při-
hlášení ti stačí standardní uživatelské jméno 
a heslo, které jsi dostal od školy. Doporuču-
jeme se přihlásit a zjistit, co všechno služba 
nabízí, mně to opravdu pomohlo s time-mana- 
gementem a přehledností. Mám všechny věci 
do školy na jednom místě. Instalace Office 365 
je poměrně intuitivní a najdeš ji popsanou na 
webu helpdesk.jcu.cz. A pokud si přesto nevíš 
rady, ochotně ti tam pomohou. 

STAG JE TVŮJ POMOCNÍK
Automaticky také dostáváš přístup na edu-
roam, wi-fi síť vysokých škol. Díky tomu máš 
připojení zdarma na všech školách, které tuto 
službu využívají. Informace, jak se na eduroam 
přihlásit, najdeš na stránce helpdesk.jcu.cz. Až 
se připojíš, zkus se místo sociálních sítí nejprve 
podívat na informační systém STAG. Najdeš 
tam totiž prakticky vše potřebné ke studiu. 
Zapisuješ si předměty do dalších semestrů, 
termíny zkoušek, najdeš výsledky zápočtů 
a zkoušek, můžeš požádat o ubytovací stipen-
dium a jsou tu i odkazy na všechny další IT 
služby. Třeba na e-learningový portál, o kte-
rém teď uslyšíš často. Jedná se totiž o místo, 
kam ti tvoji kantoři dávají zadání úkolů, 
semestrálních prací a probíhají zde některé 
zkoušky a zápočty. Zkrátka online vzdělávání 
se vším všudy. Já raději ty sociální sítě. Tak 
alespoň koukni na facebookovou stránku naší 
univerzity, vážně se hodí ji sledovat. 

PRŮVODCE IT SLUŽBAMI
Moderní technologie jsou všude kolem nás a budou tě provázet od samého začátku 
studia. Je na čase zjistit, jaké výhody ti přináší. A seznámit se s pracovištěm Help 
Desk, které bude po dobu studia tvým průvodcem v oblasti IT. 

MOBILNÍ APLIKACE
V mobilní aplikaci StuduJU najdeš veškeré 
potřebné informace o svém studiu včetně 
seznamu zapsaných předmětů, rozvrhu, 
harmonogramu zkoušek a zápočtů, sezna-
mu udělených zápočtů a známek, plánovače 

zkouškového období nebo třeba upozornění 
na nový zkouškový termín. Oficiální mo-
bilní aplikaci si můžeš stáhnout na Google 
Play i App Store (odkaz najdeš ve STAG nebo 
na helpdesk.jcu.cz, kde najdeš kompletní 
portfolio služeb pracoviště Help Desk). 
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V prvních dnech studia jsem prochá-
zela kampusem a potkávala známé 
tváře ze Seznamováku. Byl to dobrý 

pocit. Věděla jsem, že v začátcích nejsem 
sama a že není problém se kdykoli na 
kohokoli obrátit. Na mě se naopak obracel 
třeba takový Honzík. Kde to proboha jsem? 
Nějaký Bobík, Menza nebo Efko? Kde to je? 
Co to je? Je pravda, že i po Seznamováku byl 
Honzík trochu zmaten. Naštěstí jsem měl 
Haničku, která poslouchala o něco více než 
já a pomohla mi. Protože víme, jak pro nás 
byla pomocná ruka důležitá, vytvořili jsme 

pro vás jakousi „kápézetku pro přežití“ na 
naší univerzitě.

POZVI RODINU NA IMATRIKULACI
Imatrikulací jsme si prošli všichni, i tebe 
to čeká. Je to vlastně takové přivítání 
studenta na vysoké škole a seznámení se 
s vysokoškolskou obcí. A po složení ima-
trikulačního slibu i vstup do ní. Tak ahoj, 
kolego! Nahoďte obleky a šaty a užívejte 
si svou první (a snad ne poslední) chvíli, 
kdy budete přísahat na žezlo. Zároveň také 
uvidíš vedení fakulty v „módní přehlídce“ 

JAK JSME ZVLÁDLI PRVÁK
Seznamovák nám hodně pomohl. Zkušenosti od našich instruktorů rozhodně 
nepřišly nazmar. Snáze jsme najeli do systému, který na nás chrlil jednu  
informaci za druhou. 

talárů, to si nemůžeš nechat ujít. Máš-li 
obavu ze zdárného završení studia, pozvi 
celou rodinu právě na imatrikulaci, pro-
moce jsou přeci jen ještě daleko. Mamky 
si popláčou a taťkové budou mít alespoň 
pocit, že něco děláš. Dostaneš také kartu 
ISIC, která tě zvýhodní a přinese ti spoustu 
studentských benefitů. Zároveň je to tvůj 
klíč do učeben, knihovny a také slouží jako 
kreditka třeba do menzy, bufetu nebo pro 
kopírování. 

ZÁPOČTY A ZKOUŠKY
Zapomeň na střední. Snad jen na maturitu si 
občas vzpomeneš, protože něco podobného 
tu budeš zažívat každý semestr. Ten se dělí 
na dvě části. V první chodíš na přednášky, 
některé jsou povinné, jiné ne, je třeba zjis-
tit, co který kantor vyžaduje. Někdo po tobě 
bude chtít každou třetí hodinu esej, někdo 
nebude řešit, že tě ani jednou neuvidí. Pak 
jsou zde cvičení, na kterých se seznamuješ 
s praktickou stránkou výuky. Jsou povin-
ná a z velké části s přísnou docházkou. 
Pak přichází druhá část semestru, která 
prověří tvoje vědomosti. Začíná zápoč-
tovým týdnem a pokračuje zkouškovým 
obdobím. Chvilku panikaříš, chvilku hledáš 
nejbližší pracák, zjišťuješ, jak se odhlásit 
ze studia, a tvůj životopis nikdy nevypadal 
lépe. Prokrastinuješ nad knihou Jak skončit 
s prokrastinací a kolej máš uklizenou jako 
nikdy v životě. Nicméně žádný strach, když 
studium nepodceníš, zvládneš to. Pomůže 
nejen „šrocení“ se skript, ale i jak působíš na 
své okolí a komunikuješ s kantory. Věř nám, 
když ukážeš opravdovou snahu a zájem 
o předmět, zkoušející rozhodně nebude mít 
snahu tě potrápit. Ani nebudeš vědět jak, 
a první zkouškové bude za tebou. Pak už 
vzhůru do letního semestru. 

POZOR NA POČET KREDITŮ
Rozluč se s žákovskou, na vysoké škole 
jedou kredity. Potřebuješ jich za studium 

nasbírat určité množství, aby tě připustili 
ke státnicím. Dávej pozor, za každý semestr 
musíš nasbírat stanovený počet, ať nedo-
padneš jako já, kdy jsem ke konci zkouško-
vého zjistil, že mi ještě dva kredity chybí, 
nebo letím. A pozor i na to, abyste si jich 
nenandali příliš, jsou to zbytečné stresy 
navíc, lepší je si předměty rovnoměrně 
rozvrhnout po celou dobu studia. Na kaž- 
dý předmět máš tři pokusy, pokud se to 
nevydaří, můžeš si ho zapsat ještě jednou, 
pak už ho ale musíš bezpodmínečně splnit. 
Pokud ti budou chybět kredity, skvě-
lou cestou k jejich získání jsou volitelné 
předměty, které jsou často velmi zábavné 
a obohacující. Každá fakulta má vlastní 
pestrou nabídku volitelných předmětů, 
některé jsou společné pro všechny studen-
ty univerzity. Patří sem i oblíbený tělocvik, 
který zajišťuje Pedagogická fakulta. Zapsat 
si můžeš spinning, jógu, fotbal, lezení, flor-
bal, kondiční kruhový trénink a další. 

MALÝ SLOVNÍČEK POJMŮ:
KAMPUS: areál univerzity, kde najdeš 
školu, koleje, knihovnu, menzu, aulu nebo 
studentský klub.
REKTOR: nejvyšší představitel a reprezen-
tant univerzity, sídlí na rektorátě (naproti 
knihovně) a jmenuje své prorektory.
DĚKAN: stojí v čele fakulty a jmenuje 
proděkany pro specifické záležitosti. Jak už 
asi víš, Jihočeská univerzita má 8 fakult: 
Ekonomickou, Filozofickou, Pedagogickou, 
Přírodovědeckou, Rybářství a ochrany vod, 
Teologickou, Zdravotně sociální a Teologic-
kou. Má tedy i osm děkanů. 
AULA: síň pro slavnostní ceremonie v cen-
trální části kampusu, ve které se ale konají 
i přednášky a konference. Momentálně 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. 
STAG: studijní informační systém, ve kte-
rém najdeš celé své studium.
SEMESTR: na vysokých školách se tak 
označuje pololetí. Dělí se na zimní a letní. 
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jazykových preferencí.

RÁDIO K2
Co jako studenti milujeme? Hudbu! Při 
učení, práci, sportu i na večírcích. Před lety 
začala dvojice studentů amatérsky vysílat 
z koleje K2 a od roku 2014 už máme díky 
univerzitě plně profesionální Rádio K2 
s více než dvaceti členy. Pravidelně si přivá-
žíme ceny z mezinárodní soutěže student-
ských rádií. Takže jestli si chceš zdokonalit 
rétoriku a technické dovednosti, přidej se 
k nám. Stačí si zapsat céčkový předmět 
Rozhlasová a mediální praxe. Můžeš si 
vytvořit vlastní talk-show, tvořit chytlavé 
playlisty a kolegům je doručit online i do 
telefonu. 

STUDENTSKÝ ŽIVOT STUDENTSKÝ ŽIVOT

SUJU - STUDENTSKÁ UNIE  
JIHOČESKÉ UNIVERZITY
Jsme studenti z různých fakult JU, kteří jen 
nesedí po večerech doma, ale rádi se podílí 
na vytváření zajímavých akcí, společen-
ských večírků, přednášek, festivalů či 
workshopů, kterými obohacujeme kulturní 
život studentů. Po příchodu do SUJU jsem 
byl okamžitě vtažen do víru akcí, v jednom 
týdnu se konala Halloweenská párty, před-
náška a grilovačka se SUJU. Studentská unie 
ale také stojí za akcemi Univerzitní Zaví-
rák, Kampus žije, burzami učebnic a občas 
uspořádá zajímavou přednášku, v minulosti 
třeba s Kazmou Kazmitchem nebo Petrem 
Ludwigem o prokrastinaci. Navíc tady mohu 
uplatnit i znalosti ze svého oboru, takže 
všechny plakáty na naše akce jsou pro mě 
skvělou praxí, kterou mi moji úžasní kolego-
vé svěřili. 

PORTÁL STUDENTSKÝ ŽIVOT CZ 
Tento portál slouží všem studentským spol-
kům. Mohou v něm zveřejňovat akce, psát 
články a blog. Získáš díky němu přehled 
o všech studentských akcích na univerzitě 
i jejím okolí. Portál má i svůj Instagram 
a Facebook, díky tomu ti žádná akce neu-
teče. Akci si můžeš jedním klikem uložit 
do kalendáře v mobilu. Chceš si založit 
vlastní spolek nebo studentskou iniciativu 
a pořádat akce? Není problém. Na webu 
studentskyzivot.cz najdeš kontakt, tak se 
rovnou ozvi. 

ESN USB BUDWEIS
V našem Erasmus Student Network se 
staráme o příchozí erasmáky, ale i o stu-
denty z exotických zemí, kteří obvykle 
přijíždějí na delší dobu. Snažíme se jim 
co nejvíce ulehčit pobyt tím, že jim jako 
mentoři pomáháme s orientací na univer-
zitě a organizujeme pro ně různé sezna-
movací akce či výlety. Můžeš si tak u nás 
zdokonalit angličtinu, najít přátele z celého 
světa a dozvědět se zajímavosti o jejich 
kultuře. Pořádáme třeba Orientation Week, 
Welcome back, nebo kulturní večery, kde 
zahraniční studenti představují svoji 
zemi. Jedním z nových konceptů je Social 
Erasmus - nechceme jen pořádat večírky, 
ale také něco udělat pro společnost, takže 
se zahraničními studenty třeba sázíme 
stromky. Pokud by tě lákalo být mentorem 
zahraničních studentů, neváhej se na nás 
obrátit, klub se ti pokusí vyjít vstříc i podle 

NAJDETE NÁS 
VE STUDENTSKÝCH SPOLCÍCH
Na Seznamováku se naši průvodci dozvěděli, že na univerzitě existuje několik 
studentských spolků. Honzovi přirostla k srdci Studentská unie, možností je ale 
mnohem víc. Někteří studenti jsou aktivní třeba i ve dvou nebo třech spolcích. 
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Prvákem jste se stal těsně po sametové revo-
luci, jaké bylo studium v době čerstvě nabyté 
svobody? 

Bylo to zvláštní mezidobí plné změn, kdy 
se ještě přesně nevědělo, jak mají některé 
věci fungovat. Hlavně jsme najednou slyšeli 
o řadě autorů, o kterých se předtím nemlu-
vilo, načítali dříve zapovězenou literaturu. 
V září jsme ale ještě stihli chmelovou brigá-
du, to už pak zvykem nebývalo. 

Zatímco studenti dnes mají svoje sezna-
mováky a otvíráky, dříve tedy stmelová-
ní spolužáků probíhalo na chmelových 
brigádách.

Myslím, že jsme byli jedna z posledních 
chmelových brigád, než se zrušily. Dnes se 
budoucí prváci setkávají ještě před začátkem 
semestru na akcích organizovaných fakulta-
mi nebo obory, takže se pak ve škole už dobře 
znají. Takovéto organizační rozčlenění se na 
„chmelu“ samozřejmě neřešilo, i když jsem se 
tam shodou okolností s několika lidmi ze své 
studijní skupiny potkal. 

Proč jste si jako rodák z Benešovska vybral 
Pedagogickou fakultu JU?

Hlavní důvod byly popravdě koleje, v Praze 
bych je nedostal, protože bych nesplnil 
kilometrové limity. Představa dojíždění byla 
začátkem devadesátých let mnohem kom-
plikovanější než dnes. Pocházím z vesnice 
a každodenní tři přestupy pro mě byly těžko 

představitelné. Pronájmy studentských bytů 
tehdy snad ještě ani neexistovaly. Navíc 
v Budějovicích byl obor, který mě zajímal, 
a studovala tu i jedna z mých učitelek na 
střední škole, takže jsem věděl, že to není 
špatná volba. 

Na kterých kolejích jste bydlel? 
Několik let jsem bydlel na K2 a ke konci 

mého studia byla zprovozněna K4, takže 
jsem bydlel tam. Měli jsme tři postele a dva 
stolky, kde jsme se museli při učení prostří-
dat. Zvládli jsme ale studovat i na posteli. 
Na K4 už jsme bydleli po dvou, pořád je to ale 
nesrovnatelné s tím, jaký komfort dnes mají 
studenti na nově zrekonstruovaných kolejích 
K1 a K4. 

Když porovnáte studium tehdy a dnes, jaký 
vidíte rozdíl? Říká se, že vysokoškolské vzdě-
lání nebylo dříve tak dostupné a studenti si 
jej tím pádem více vážili. 

Asi ano. Do roku 1989 se směla podávat 
jen jedna přihláška ke studiu, pak dvě. Pokud 
měl někdo vysněný obor, na který se nedo-
stal, zkoušel to třeba tři roky po sobě. Oborů 
nebylo zdaleka tolik jako dnes, zvláště těch 
specializovaných. Procento lidí, které šlo stu-
dovat na vysoké školy, bylo podstatně nižší. 
A také existovalo pouze pětileté studium, 
takzvaný dlouhý magistr. Představa, že si 
udělám bakaláře, a pak půjdu studovat něco 
jiného, zkrátka neexistovala. Člověk, který 

ROZHOVOR

JAK SE PROFESOR DĚJIN 
MOHL STÁT AJŤÁKEM
Dáme si na chvíli pauzu od průvodců Hanky a Honzy a navštívíme nejvyššího 
představitele naší univerzity. Rektor Bohumil Jiroušek se stal prvákem v roce 1990, 
kdy začal na Pedagogické fakultě JU studovat český jazyk a literaturu v kombinaci 
s dějepisem. Jak vzpomíná na první ročník a co by poradil dnešním prvákům?

ROZHOVOR

se nedostal na obor, šel na rok do práce nebo 
tehdy ještě na vojnu. Řekl bych, že to bylo 
psychicky o něco náročnější než dnes.

A vy jste měl nějaký záložní plán, pokud 
byste se na školu nedostal?

Asi bych hledal zaměstnání jako ajťák. Měl 
jsem maturitu z programování, protože jsem 
chodil do matematicko-fyzikálně-programá-
torské třídy. Dnes je to úsměvné, protože se 
jednalo o programovací jazyk Basic a základy 
Pascalu.

Jak vzpomínáte na studium prvního ročníku? 
Byl pro vás přechod ze střední školy velkým 
nárazem?

Náročné to asi bylo, vyučující nám vy-
světlovali, co všechno musíme načíst, a my 
jsme běhali do knihovny studovat knihy, 
které byly v Budějovicích k dostání třeba jen 
v jednom exempláři. Tehdy nebylo kvalitní 
literatury v oborech typu filosofie, historie 
a moderní dějiny mnoho. Třeba Nietzscheho 
kniha Tak pravil Zarathustra byla k mání 
jen jedna v meziválečném vydání a museli 
jsme si ji chodit číst do knihovny. Studovat 
filosofické dílo v knihovně není úplně poho-

dlné. Takže se dá říct, že jsme byli od rána 
do večera ve škole a mezitím jsme seděli nad 
knihami. Samozřejmě jsme čas od času šli na 
kruhovou akci do hospody. Kruhový duch se 
vždycky utužoval, patřilo to ke studentské-
mu životu. 

Vycestoval jste během studia do zahraničí? 
Program Erasmus za nás ještě neexistoval. 

Poprvé jsem na studijní stáž vyjel do Mni-
chova. Byl to pro mě zážitek, i proto, že první 
konference, kterou jsem, byť jen pasivně, 
navštívil, byla svým rozsahem obrovská, jed-
nalo se vlastně o sjezd německých historiků. 

Doporučil byste prvákům studijní výjezd do 
zahraničí?

Rozhodně. Nejen proto, že se člověk něco 
dozví (což v devadesátých letech za doby 
mých studií platilo dvojnásob). Ale třeba 
zjistí, že nestuduje na špatné univerzitě, 
že je to jinde podobné. Hlavní devízou je 
ale osamostatnění se. Mnoho studentů sice 
bydlí na kolejích nebo v podnájmu, ale každý 
týden vozí domů prádlo. Když odjedou na půl 
roku na Erasmus, musí vyřešit spoustu věcí, 
komunikovat s úřady v zahraničí.  

ROZHOVOR
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Už Komenský věděl, že vzdělání se završuje 
pobytem v cizině. Třeba i v 19. století šel 
učeň na zkušenou, aby zjistil, jestli je jeho 
znalost a zručnost konkurenceschopná, nebo 
je třeba se ještě něco přiučit. 

Ale přesto asi nevyjíždí tolik lidí, kolik by si 
univerzita představovala.

Je to asi i tím, že v dnešní době dost stu-
dentů pracuje při studiu a odjet na půlroční 
stáž by jim způsobilo komplikace. 

Musel jste si jako student přivydělával na 
brigádách?

Já jsem pracoval vždy v létě o prázdninách, 
část peněz jsem pak utratil v září za dovole-
nou a zbytek jsem měl jako lepší kapesné na 
celý rok. 

Byl byste pro zavedení školného?
Spíše ne. Spousta studentů si dnes při-

vydělává, aby mohla studium financovat. 
Myslím, že zavedení školného by selekto-
valo jiným způsobem, než by vysoká škola 
selektovat měla. Měla by spíše hodnotit, 
jestli je student nadaný, ne bohatý. Pokud by 
měl být systém školného zaveden, musel by 
být doplněn mohutným pilířem stipendií. Za 
současné situace si nedovedu představit, kdo 
by stipendia uděloval. V českém prostředí 
není donátorský princip, který dobře funguje 
v USA nebo Velké Británii, příliš funkční. 

V posledních letech se pro studenty udělalo 
hodně. Postavil se studentský klub, relaxační 
zóny, vybavilo se studentské rádio nebo stu-
dentská televize. Je něco dalšího v plánu?

Momentální situace tomu příliš nepřeje. 
Máme zavřenou aulu, kde se odehrávala 
velká část akademického života, a na opravu 
čeká i univerzitní stadion. Až bude vše opra-
vené, budeme moci být v tomto ohledu ke 
studentům velkorysejší. Například nabídkou 
coworkingových prostor v nové aule, záze-
mím pro rádio nebo televizi, ale i rozdělením 

konferenčních prostor na více samostatných 
sekcí. Termín se obtížně odhaduje, ale očeká-
vám, že koncem roku 2024 bychom se měli 
nové auly dočkat. 

Co byste prvákům poradil, aby studium 
zvládli?

Aby pilně chodili do učeben a laboratoří 
a studovali knihy. Pokud něčemu nerozumí 
a nedokáží jim to vysvětlit ani spolužáci, 
existují konzultační hodiny vyučujících, kte-
ré doporučuji využívat. První semestry jsou 
nabité teorií, bez které se nedá absolvovat 
zbytek studia. Teorii a metodologii studen-
ti pochopit musí, aby mohli obor zvládat. 
A právě tyhle začátky nebývají zrovna nejjed-
nodušší. 

Důležité je také najít ve svobodném režimu 
tu správnou motivaci a umět hospodařit 
s časem.

Je důležité neodkládat povinnosti, neutě-
šovat se tím, že zkouškové je až v lednu. To, 
že vás nehlídají rodiče, neznamená, že se ne-
máte hlídat sami. Je třeba počítat s tím, že ne 
všechny úkoly mají jasný termín. Ke zkoušce 
musíte mít načteno a to potom nedoženete 
za týden. Přímá výuka je jen část toho, co 
musíte stihnout. Zkouška se totiž neskládá 
jen z toho, co jste se dozvěděli ve škole, ale 
i z toho, co jste si nastudovali sami. 

Prváci se také poprvé setkávají s tím, jak 
správně citovat a pracovat se zdroji. S tím jim 
škola pomůže?

Fakulty a jednotlivé studijní programy to 
mají přímo zakomponované v úvodech do 
studia, velmi často se na tom podílí i Aka-
demická knihovna JU, která na začátku 
semestru vede pro zájemce kurzy, jak citovat 
a zacházet s bibliografickými zdroji, jak 
provádět rešerše a podobně. Brzy totiž stu-
denty čeká práce na bakalářské práci, která 
musí být napsána na základě zdrojů a řádně 
citována. 

Pojďme na jedno velmi neetické téma, kte-
rým je plagiátorství. Jak se mu vyvarovat?

Plagiátorství má dva rozměry. Každý asi 
zná oblíbené klávesové zkratky na počítači. 
Je ovšem nutné text přebírat s uvozovkami 
a odkazem, odkud jste zdroj přebrali, jinak se 
jedná o plagiát. Pak existují pokusy koupit si 
kus práce od specializované agentury. Nejen, 
že je to neetické, ale může vás to snadno 
dohnat ve vaší budoucí kariéře, třeba když 
se chcete vrhnout na politiku. Na západě už 
jsou známy případy, kdy agentury zpětně své 
klienty vydírají. 

Zajímal jste se jako student o akademický 
život? 

Já jsem začínal studovat na Pedagogické 
fakultě těsně před vznikem Jihočeské uni-
verzity. Nevědět, že vzniká univerzita a že 
jejím rektorem se stal náš děkan Divíšek, 
to ani nebylo možné. Jinak jsem se ale 
akademického života příliš neúčastnil. Jako 
student jsem se pouze zapojil do student-
ského hodnocení výuky, v akademickém 
senátu jsem zasedl až jako vyučující. 
Zpětně ale můžu účast v akademickém 
životě studentům doporučit, protože senát 
je orgán, který do značné míry rozhoduje 
o tom, kam bude univerzita nebo fakulta 
směřovat. A student to může svým hlasem 

do značné míry ovlivnit, ať už volbou nebo 
kandidaturou.

Takže pro ty, kteří se zatím v univerzitním 
dění příliš neorientují – kdo je vlastně rektor?

Jednak je to statutární orgán, který pode-
pisuje řadu dokumentů, ale současně je to 
i reprezentant univerzity navenek. Jsem oso-
ba zodpovědná za chod univerzity, na druhou 
stranu za chod fakult do značné míry zodpo-
vídají děkani, fakulty jsou velmi autonomní 
subjekty. Mým úkolem je tedy vyvažovat 
zájmy celouniverzitní s těmi fakultními. Asi 
není reálné, aby vždy byli všichni stoprocent-
ně spokojeni, ale rektor by měl být jakýmsi 
moderátorem, který docílí toho, že bude jistá 
míra smíru fungovat. 

Pane rektore, co byste na závěr vzkázal nebo 
popřál prvákům?

Prvákům přeji, aby se jim na univerzitě 
líbilo a dočkali se nejen imatrikulací, ale 
především promocí. Aby naplnili cíle, které si 
při vstupu na školu dali. Aby pilně pracovali 
na studijních výsledcích, ale zároveň u toho 
nezapomínali žít. A univerzitě přeji, aby se jí 
i nadále dařilo, protože Vivat, crescat, floreat 
(Ať žije, roste a kvete, pozn. red.) není prázdné 
heslo. Univerzita je živý organismus, který se 
musí neustále vyvíjet.

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., (50) 
je od dubna 2020 rektorem Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, 
předtím byl čtyři roky prorektorem pro 
rozvoj a vnitřní hodnocení. V roce 2014 
se stal profesorem českých a českoslo-
venských dějin. Na Filozofické fakultě JU 
je vedoucím Oddělení kulturálních stu-
dií. Bohumil Jiroušek pochází z Bystřice 
u Benešova. Ve volném čase rád cestuje.

ROZHOVOR ROZHOVOR
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Koleje a menzy Jihočeské univerzity po-
skytují ubytování a stravování studentům, 
zaměstnancům, ale i široké veřejnosti. Uni-
verzita provozuje pět kolejí, K1 až K4 jsou 
přímo v kampusu Jihočeské univerzity, pátá 
kolej K5 se nachází u Zdravotně sociální 
fakulty vedle Tesca. 

JEDNA VELKÁ RODINA
Ubytování na kolejích se liší sociálním zá-
zemím. Některé koleje mají vlastní sociální 

zařízení, jiné společné nebo dokonce dis-
ponují buňkovým systémem. Každý pokoj 
je standardně vybaven ledničkou, na koleji 
máš k dispozici prádelnu, televizní místnost 
nebo posilovnu. Na každém patře najdeš 
společnou kuchyňku, kde si o zkouškovém 
nejeden student vaří párky k snídani, obědu 
i večeři. A když máš opravdu málo času na 
učení, zaliješ si alespoň čínskou polévku, viď 
Haní?
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ZAČÍNÁ NA KOLEJÍCH
K životu na vysoké škole neodmyslitelně patří ubytování na kolejích a stravování 
v menze.

Koleje fungují jako jedna velká rodina. Ne-
zřídka se ti stane, že někdo zaklepe na tvůj 
pokoj s dotazem, jestli nemáš trochu soli 
nebo pastu na půjčení. Všichni tady fungují 
tak nějak společně. Jihočeská univerzita se 
může pyšnit nově zrekonstruovanou kolejí 
K1. Můžeš se tu ubytovat na jednolůžko-
vém pokoji, což je pro chudého studenta 
nebývalý luxus. Kolej je vybavena vlastním 
sociálním zařízením na každé buňce a je 
zde krásný nový nábytek. Co více si přát? 
Koukni na webovky kam.jcu.cz, dozvíš se 
tam více důležitých informací. 

NA DOMÁCÍ PIZZU
A teď už honem na oběd do menzy. Každý 
den máš na výběr hned z několika druhů 
jídel a všechny jsou za příjemné stu-
dentské ceny. Hlavní menzu najdeš opět 
v kampusu JU hned vedle kolejí, další 
menza je pak v budově Teologické fakulty 

a třetí menzu najdeš v budově Zdravotně 
sociální fakulty. V běžných pracovních 
dnech si můžeš koupit snídaně, obědy, 
večeře, saláty, ale i čerstvé bagety. Každý 
den jsou k dispozici hotovky i minutky. 
Pokud máš strach, že na tebe tvůj oblíbený 
pokrm nezbyde, není nic jednoduššího, 
než si ho dopředu objednat. Vyhneš se tak 
i frontám. Na výběr je i několik druhů diet 
pro strávníky se zdravotním omezením. 
Co ale studenty nejvíce baví, je pizza. Na 
výběr máš z více než deseti oblíbených 
druhů a co je ještě lepší, pizza je domá-
cí, nemražená a těsto je připravované 
čerstvé na každý den. Pochutnáš si víc než 
v ledajaké pizzerii a neutratíš za ni moc. 
Vždyť menza JU je jednou z nejlevnějších 
v republice, to jí ale v žádném případě 
neubírá na její kvalitě! A po obědě můžete 
zajít na výbornou kávu do kavárny JU Café 
s venkovním posezením.

STUDENTSKÝ ŽIVOT STUDENTSKÝ ŽIVOT

dopravní společnost StiBus s.r.o.
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KNIHOVNA 
JE TU PRO VÁS
V moderní Akademické knihovně přímo v kampusu najdeš vše potřebné ke studiu. 
Otevřeno má až do večerních hodin, takže v ní můžeš trávit čas mezi přednáškami. 
Dokonce si sem můžeš zajít i v sobotu. V knihovně nebudete nikdy sami, je to dobré 
místo ke studiu i k seznámení. A Hanku tu potkáš často, dejme jí tedy slovo. 

Akademická knihovna je chloubou 
univerzity, stále se řadí mezi nej-
modernější knihovny v republice. 

Knižní fond čítá skoro půl milionu knih 
a časopisů a neustále se rozrůstá. Aktuálně 
knihovna odebírá 420 titulů tištěných pe-
riodik a také máš prostřednictvím knihov-
ny přístup asi do sta tisíc elektronických 
periodik. A hlavně je blízko. Z kolejí, menzy 
i fakult v kampusu se do ní pohodlně 

dostaneš do pěti minut. Nepředstavuj si 
zastaralou studovnu, kde každý tvůj krok 
střeží přísná knihovnice. V naší knihovně 
vládne příjemná atmosféra, a protože se 
zde studenti navzájem respektují, najdeš tu 
i klid na své studium. A kdyby ne, nabídnou 
ti tady třeba i sluchátka nebo špunty do 
uší. Špuntomat najdeš hned vedle šatny. 
Paní knihovnice jsou velmi milé a rádi ti 
poradí s každým problémem a snaží se 
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zodpovědět každý tvůj dotaz. Naučí tě, jak 
hledat v odborných databázích, jak si stáh-
nout e-knihy a třeba i jak správně citovat 
v diplomce. A ty jim naopak můžeš doporu-
čit další vhodné knihy, které by knihovna 
měla zakoupit. 

NONSTOP SAMOOBSLUŽNÝ BOX
Přístup do knihovny získáš díky tvé čipové 
ISIC kartě. Knihovna je rozdělena do dvou 
podlaží. V prvním podlaží najdeš knihy se 
společenskovědním zaměřením a beletrii, 
ve druhém jsou knihy přírodovědné, lékař-
ské a zemědělské. V obou patrech najdeš 
samoobslužné zařízení, které dokáže knihy 
nejen půjčovat, ale také vracet. Obsluhu 
zvládne každý, je to snadné. Dobu výpůjčky 
můžeš sledovat ze svého účtu. Pokud zjistíš, 
že ti výpůjční lhůta za chvíli vyprší a nemáš 
knihu ještě dočtenou, můžeš si její výpůjční 
lhůtu ze svého účtu jednoduše prodloužit. 
Prodlužování samozřejmě není nekonečné, 
takže když zjistíš, že už knihu musíš vrátit, 
využij samoobslužný box, který najdeš na 
levé straně budovy. Tohle zařízení je fajn 
věc, protože knihu sem můžeš opět za po-
moci ISIC karty vrátit 24 hodin denně! 
V obou podlažích najdeš stolečky, ke kterým 
se můžeš pohodlně usadit s notebookem. 
Pokud nemáš svůj, nevadí, v každém 
patře jsou k dispozici počítače s volným 
přístupem k internetu. V celé knihovně je 
samozřejmě k dispozici wi-fi, takže si můžeš 
připojit mobil nebo tablet. 

KDE VYTISKNOUT SEMINÁRKU?
Když pocítíš únavu, můžeš se přemístit 
do jednoho ze sedacích vaků. To je hlavně 
Honzíkovo oblíbené místo, viď? Ale no tak, 
usnul jsem tam jenom jednou! V databá-
zi knihovny také najdeš velké množství 
elektronických časopisů a e-knih. To se ti 
bude hodit zejména při psaní diplomových 
prací, najdeš zde i několik let staré publika-
ce v různých jazycích, které bys jinak těžko 

dohledával. Snadno si najdeš články, které 
odpovídají tématu tvé diplomky. Pokud ne-
budeš vědět, kde si vytisknout seminárku, 
okopírovat poznámky nebo prostě udělat 
něco na poslední chvíli, pak je knihovna to 
pravé místo. Na svou ISIC kartu si v pří-
zemí můžeš nabít peníze a volně využí-
vat tiskárny, které jsou zde k dispozici. 
Každý student dřív nebo později knihovnu 
navštíví. Hlavně o zkouškovém, kdy budeš 
na své studium potřebovat větší klid, nebo 
si vypůjčit nějakou literaturu. A pokud jsi 
přesvědčený, že ne, určitě si sem zajdeš 
alespoň na kávu nebo na něco sladkého. 
V přízemí knihovny je totiž kavárna s velmi 
milou obsluhou. Můžeš sem zajít na kafe, 
posedět s kamarády, a když ti dojdou záso-
by na koleji, zaběhneš si sem koupit něco 
na zub. V knihovně si také můžeš koupit 
skripta, univerzitní tričko, propisku nebo 
placku. Nebo si v 1. patře půjčit zdarma 
stolní hry, nejen prezenčně, ale dokonce 
absenčně až na jeden týden. 
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ZÁKLADY ETIKY 
NA UNIVERZITĚ
Víš, jak správně oslovovat členy akademické obce? A proč je dobré vyvarovat se 
plagiátorství? 

Snad ti nemusíme připomínat základy 
slušného chování. Je samozřejmost, že 
ženě podržím dveře, že nejsem vulgár-

ní, že zdravím jako první starší a nadřízené, 
že se k ostatním chovám s úctou. Od toho tu 
nejsme. Chceme ti jen stručně popsat zákla-
dy etiky na vysoké škole. 

NE KAŽDÝ JE PROFESOR
První důležitou věcí, se kterou se budeš 
potýkat od začátku svých studií, je správné 
oslovování členů akademické obce. Věř nám, 
je trapné započít rozhovor s kantorem jeho 
špatným oslovením. Na úvod tě musíme 
upozornit, že vyučující už není tvůj učitel, 
a pokud nemá profesorský titul, tak ani 
profesor. Mnoho vyučujících a zaměstnanců 
univerzity nemá jen jeden titul, ale hned 
několik, to pak jsou oříšky! Ale neboj, vše 
se dá naučit, tak pojďme na to! Projedeme si 
tituly hezky postupně.

Bc. Tomáš Dvořák – bakaláře titulem 
neoslovujeme, použijeme tedy oslovení pane 
Dvořáku (ne pane Dvořák!).

Ing. / Mgr. Eliška Dvořáková – inžený-
ry a magistry oslovujeme jejich titulem 
a příjmením. Tyto dva tituly mají stejnou 
„hodnotu”, inženýrský titul mají většinou 
absolventi technických nebo ekonomických 
studií, kdežto magistra zase absolventi 
společenských věd. V tomto případě tedy 
oslovujeme paní inženýrko/magistro Dvo-
řáková

Ing. Tomáš Dvořák, Ph.D. – nyní rozlišu-
jeme vyšší titul, kdy Ph.D. má vyšší váhu 

a musíme dotyčného oslovit vždy nejvyšším 
titulem, zde pane doktore Dvořáku.

Dr. Ing. Eliška Dvořáková – doktorský 
titul se získá až po dosažení inženýrského 
titulu, takže má opět vyšší váhu. Oslovuje-
me paní doktorko Dvořáková.

doc. Ing. Tomáš Dvořák – k dosažení  
docentského titulu je potřeba projít vědec-
kou a pedagogickou praxí a habilitovat se.  
Držitele docentského titulu tedy oslovuje-
me: pane docente Dvořáku.

prof. Mgr. Eliška Dvořáková – tady už se 
jedná o opravdovou kapacitu, jelikož profe-
sorský titul je nejvyšší možný dosažitelný 
titul v ČR. Profesoři například vedou vědec-
ké týmy a vyučují doktorandy. Oslovujeme 
vždy paní profesorko Dvořáková

A jeden příklad na závěr. Jak oslovíš svého 
děkana s těmito tituly: prof. Ing. et Mgr. 
Tomáš Dvořák, Ph.D., Th.D., dr.h.c.? Je to 
jednoduché – buď pane děkane, nebo pane 
profesore. 

POZOR NA PLAGIÁTORSTVÍ
Další věc, na kterou tě chceme upozornit, je 
plagiátorství a podvádění. Už to zmiňoval 
i pan rektor v předešlém rozhovoru. Plagiá-
torství je bohužel nedílnou součástí života 
na vysokých školách. Je to asi nejčastější 
případ neetického chování na akademické 
půdě. Mnoho studentů se snaží si svou práci 
co nejvíce zjednodušit. Často se proto uchy-
lují k převedení cizí práce na vlastní. To se 
týká seminárních, ročníkových i diplomo-
vých prací. Nejčastěji takový student opíše 
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celé věty a odstavce někoho jiného a jaksi 
„zapomene“ uvést, že jde o citaci, a zdroj, ze 
kterého čerpal. Pozor na neseriózní zdroje. 
Spousta mladších studentů vyhledává 
přes Google, ale o placených odborných 
databázích nic neví. Pokud se k nim řadíš 
i ty, doporučujeme hned zkraje semestru 
navštívit Akademickou knihovnu, kde tě 
naučí správně citovat, vyhledávat, dělat si 
rešerše, nacházet kvalitní a hlavně recenzo-
vané zdroje. 

Jste zvyklí ze střední na nějaký ten tahák 
pod lavicí, nebo kopírování úkolů od spolu-
žáků? Tehdy jsi při přistižení dostal třeba za 
5 nebo poznámku, ale na univerzitě ti hrozí 
klidně okamžitý vyhazov ze školy. Není 
to důstojné a hlavně každého to dřív nebo 

později dožene. Většina zkoušek na VŠ je 
alespoň ve vyšších ročnících ústních. A tam 
už neopíšeš nic. U státnic už vůbec ne. Ta-
kový je celý život, staví nás před situace, na 
které žádný tahák neexistuje. A univerzita 
je jedna velká přípravka na život.

Víš, že naše univerzita má svoji Etickou 
komisi? Řeší několik případů ročně, 
z nichž se jich nejvíce týká etických 
problémů spojených se zveřejňová-
ním výsledků výzkumu a využíváním 
svobody slova. Její členové také sepsali 
Etický kodex, který si můžeš přečíst na 
webových stránkách univerzity.

STUDENTSKÝ ŽIVOT
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KAMPA
Studentský klub Kampa stojí přímo upro-
střed kampusu a byl otevřen teprve před 
dvěma roky. Je to místo, kde se můžeš 
vzdělávat, diskutovat, seznamovat se 
i pořádně zapařit. Kampa úzce spolupracuje 
se studentskými spolky, které dříve sídlily 
v druhé části budovy hned naproti klubu. 
Studentská unie i Kampa zde pořádají před-
nášky známých osobností, každé pondělí 
je zde studentská párty s DJ´s, úterý patří 
cestovatelským přednáškám a středa je 
vyhrazena přednáškám, vernisážím a kon-
certům. Když budeš chtít, i ty tu můžeš 
povyprávět o zajímavých tématech, nebo 
místech, která jsi navštívil. Na baru pracují 
studenti univerzity, takže je to opravdu 
domácí prostředí. Nemusíš se bát si zde 
naplánovat i schůzku se svým vyučujícím. 
Zároveň zde narazíš na lidi z celého světa, 
protože v Kampě se potkávají Erasmáci, 
takže můžeš potrénovat cizí jazyky a třeba 
i najít nějakou novou lásku. A pozor, každé 
úterý se tu čepuje pivo Čtyrák z minipivo-
varu Zemědělské fakulty. Nikde jinde ve 
městě ho nemáš šanci ochutnat. 

SOKOLÁK
V zimě nic moc, v létě super místo pro 
piknik, kam si můžeš vzít deku, knížku 
a kamarády s kytarou. Pořádají se tu velké 
venkovní akce, kde hraje živá hudba. Jed-
nou z největších je květnový Budějovický 
Majáles, největší neziskový festival, který 
po celý týden pořádají sami studenti. V létě 
se tu pod širým nebem koná festival Múzy 
na vodě. Na Sokolském ostrově najdeš také 
plavečák a v jeho sousedství Klub K2, kde 
se často konají největší párty naší Student-
ské unie jako jsou Welcome Semester party 
nebo Halloween. Nezpomeň se podívat na 
nadcházející akce na webu studentskyzi-
vot.cz.

STEZKA U VLTAVY
To je tam, jak ses minule rozbil? No, já bych 
to spíše nazval „tam, kudy se jede na Hlu-
bokou“. Takže rozbil! Vezmi inliny, tenisky 
nebo kolo a pojeď s námi po cyklostezce 
podél Vltavy až na Hlubokou. Je to rovinatá 
pohodlná cesta. Dáme si zmrzku, můžeme 
se podívat na zámek nebo si zahrát golf 
a beach-volejbal. 

JIHOČESKÉ DIVADLO
Abyste věděli, my jsme i kulturní! Do Jiho-
českého divadla se můžeš zajít podívat na 
balet, činohru i na operu. Díky kartě ISIC 
máš studentské slevy, jen se nezapomeň 
vhodně obléct, abys studentstvu nedělal 
ostudu. Vypnout mobily, nezapomenout 
ISIC a hurá za kulturou. V divadle hos-
tuje i spousta herců, které můžete vidět 
v televizi. Vezmeš mě tam na rande? A šaty 
s vlečkou si vezmeš?

KAM SE CHODÍME BAVIT
Tak a jsme u konce. Kam mě dnes za odměnu vezmeš? Já tebe? Snad ty mě!  
To je typické! Začneme posezením na Kampě. Uděláš mi flat-white?
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SPORT
Přes sport jsi tu ty, Honzíku, tak začni. 
Vzhledem k jedenácti letům, kdy jsem 
hrál volejbal, bych vám určitě měl doporu-
čit Jihostroj, který je několikanásobným 
volejbalovým mistrem republiky. Jihostroj 
hraje extraligu mužů, takže zaručuje po-
řádné zápasy, super atmosféru s fanoušky 
srdcaři a extrémní výkony našich borců 
na palubovce. Hokej tu máme taky! Když 
hokejovému Motoru začne sezóna, můžeš 
na vlastní kůži pocítit tu ledovou atmosféru 
po celých Budějcích. V každé ulici potkáváš 

fanoušky v dresech nebo zamotané v šále 
klubu, fandící před i po zápase. Po letech 
se naši chlapi konečně zase vrátili zpátky 
do extraligy. Fotbal jakbysmet. V Budějcích 
má fotbal více než stoletou tradici. Dynamo 
České Budějovice hraje v současnosti 1. ligu 
a má věrný kotel fanoušků! Kvalitní hokej 
a fotbal ale můžeš vidět i od našich hráčů 
z univerzity. Každý rok pořádají studentské 
unie JU a VŠTE vzájemná derby a je na co se 
dívat. Na hokejové utkání míří do Budvar 
arény několik tisíc fanoušků nejen z obou 
vysokých škol. 

STUDENTSKÝ ŽIVOT
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NA CESTÁCH

Nejvyužívanějším programem, který 
poskytuje studentům stipendia na 
tyto typy pobytů v zemích EU, ale 

i mimo ně, je program Erasmus+, který 
funguje již více než 30 let. Za toto období 
možnost absolvovat část studia v zahrani-
čí využily miliony zájemců v celé Evropě. 
Studijní pobyty trvají obvykle 1 – 2 semestry, 
minimální délka pobytu je 2 a maximální 
12 měsíců. Novinkou od roku 2021 je také 
možnost vyjet na speciální krátkodobé 
vzdělávací programy typu letních/zimních 
škol, které mohou trvat 5 – 30 dnů. Nové 
příležitosti dostávají i studenti doktorských 
programů, kteří si svůj studijní pobyt mohou 
plánovat i na kratší dobu, tj. minimálně 5 – 
30 dní. Za uplynulý letní semestr evidujeme 
velký zájem o tyto nové formy pobytů. Čím 
dál oblíbenější jsou pro studenty také prak-
tické stáže v zahraničním podniku či organi-
zaci. Studenti obvykle vyjíždějí na tříměsíční 
stáže s tím, že minimální délka stáže jsou 
2 měsíce a maximální 12. Doktorandi opět 
mohou absolvovat i stáže kratší v délce 5 – 
30 dní. Čím dál oblíbenější je možnost vyjet 
na stáž jako čerstvý absolvent, což znamená, 
že výjezd je potřeba uskutečnit do 1 roku ode 
dne složení státnic, a to včetně návratu.

Program Erasmus+ u všech typů mobilit 
nabízí možnost kombinovat formu studij-
ního pobytu či praktické stáže s virtuální 
složkou, tedy část strávit fyzicky v zahraničí 
a část studiem či prací on-line odkudkoliv. 
Přesné podmínky takových pobytů je ale 

samozřejmě předem podrobně vyjednat.
Kromě programu Erasmus+ existuje celá 

řada dalších programů a možností, jak část 
studia strávit v zahraničí a získat stipendij-
ní podporu. Pokud máš zájem studovat na 
partnerských univerzitách mimo EU, třeba 
v USA, Kanadě, Jižní Koreji nebo v Argenti-
ně, pak můžeš zažádat o stipendium skrze 
fakultu, na které studuješ, anebo využít 
některý z dalších mezinárodních programů, 
které studentům poskytují stipendia. V ČR 
tyto programy spravuje Dům zahraniční 
spolupráce, na jehož webu najdeš veškeré 
informace, které potřebuješ vědět.

JAK VYCESTOVAT 
DO ZAHRANIČÍ
Všichni studenti JU mají možnost během svého studia vyjíždět na studijní pobyty na 
partnerské univerzity a praktické stáže v organizacích a podnicích v zahraničí. JU má 
více než 400 partnerských univerzit po celém světě, takže je z čeho vybírat. 

NA CESTÁCH

Důvodů, proč nesedět doma a vyjet do 
zahraničí, je opravdu dost – zdokonalíš se 
v cizích jazycích, poznáš místní kulturu, 
zvyky, ale i sám sebe. Získáš sebedůvěru 
a rozhodnost, což ti pomůže ujasnit si, čemu 
se v budoucnu chceš věnovat, kde a jak. No, 
a kromě toho si užiješ spoustu zábavy a dob-
rodružství a získáš nové přátele po celém 
světě.

Více informací a rady, jak to všechno 
zařídit ti poskytne Zahraniční oddělení tvé 
fakulty nebo rektorátu. Tak neváhej a vyjeď!

Pokud z různých důvodů právě teď na stu-
dijní pobyt nebo praktickou stáž do zahrani-
čí vyjet nemůžeš nebo si ještě dostatečně ne-
věříš v komunikaci v cizích jazycích, můžeš 
na JU využít veškerých výhod rozmanitého 
mezinárodního prostředí. Na naší univerzitě 
studuje více než 600 zahraničních studentů, 
a to jak v řádných studijních programech 
jako ty, tak v rámci zahraničních pobytů. Od 
roku 2019 na JU skvěle funguje studentský 

klub ESN USB Budweis (=Erasmus Student 
Network University of South Bohemia 
Budweis), který sdružuje české i zahraniční 
studenty a poskytuje nově příchozím zahra-
ničním studentům celou řadu služeb, jejichž 
hlavním cílem je usnadnit cizincům příjezd 
na JU, rychleji se zorientovat a co možná 
nejvíce poznat českou kulturu a život v Čes-
ku. I ty se můžeš snadno stát členem spolku 
nebo tzv. buddym, tedy studentem, který 
dostane přiděleného zahraničního studenta 
a stává se jeho průvodcem a pomocníkem 
zejména na začátku pobytu na JU. Spolek 
funguje na bázi dobrovolnictví. Takže že se 
nejen obrovsky zlepšíš v komunikaci v cizích 
jazycích a poznáš nové kamarády a různé 
kulturní zvyklosti, ale také si užiješ skvělý 
pocit dobrovolníka, který pomáhá tam, kde 
je to třeba. A není vůbec neobvyklé, že se 
pak rozhoupeš a za svým „buddy“ kamará-
dem odjedeš následující semestr na studijní 
pobyt. 
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ZÁŘÍ:
SEZNAMOVÁK JU
Největší akce pro všechny prváky. Poznáš svoji 
školu, nové spolužáky, dozvíš se o tom, jak to 
na JU funguje a užiješ si u toho kopu zábavy. 

ŘÍJEN
KAMPUS ŽIJE/FOOD FEST
Studentský festival na úvod semestru v režii 
Studentské unie JU. Těšit se můžeš na grilo-
vačku, burzu učebnice a koncerty kapel před 
klubem Kampa.

HOKEJOVÝ ZÁPAS JU X VŠTE
Každoroční duel v hokejové Budvar aréně, kam 
zamíří stovky fanoušků obou týmů. Atmosféra 
je úžasná, tohle musíš zažít na vlastní oči. 

WELCOME SEMESTER PARTY
Zahájení semestru studentskou party v centru 
města. Studentští Djs, skvělá hudba, dvě scény 
a hromada tance. 

HALLOWEEN PARTY S PRŮVODEM
Dušičky, Halloween, Dia de los muertos. 
Mnoho jmen, ale jedna akce. Obleč kostým, 
zúčastni se průvodu vedoucího z kampusu do 
města a hraj o nejlepší masku večera.

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT 
V PRŮBĚHU ROKU?
Přinášíme ti seznam pravidelných každoročních akcí, které se konají v případě 
příznivé epidemiologické situace. Kromě nich se samozřejmě konají desítky dalších. 

PROSINEC
ADVENTNÍ KONCERT
Sváteční večer pro příznivce komorní hudby. 
Katedrální kostel sv. Mikuláše bývá obvykle 
zcela zaplněný. 

ADVENTNÍ TRHY
Adventní trhy v centru města, kluziště okolo 
kašny, hudební program a mnoho dalšího. 

ÚNOR
UNIVERZITNÍ PLES
Společenská akce roku, na kterou vždy zmizí 
lístky během několika hodin. K tanci hraje big 
band a vždy i nějaký známý hudební host.

WELCOME SEMESTER PARTY
Zahájení semestru studentskou party v centru 
města. Studentští Djs, skvělá hudba, dvě scény 
a hromada tance.

DUBEN
STAVĚNÍ MÁJE
Touhle akcí začíná v kampusu jaro. Studenti 
Zemědělské fakulty každoročně na „čarodějni-
ce“ v kampusu zapálí obří vatru a postaví tra-
dičním způsobem májku. Pivo teče proudem, 
opéká se prase a na pódiu hrají kapely.

ART DAY
Festival umění, který nemá obdoby. Maluješ, 
fotíš, batikuješ, píšeš poezii nebo hraješ ve stu-
dentské kapele? Sleduj web studentskyzivot.
cz, anebo profily Studentské unie JU, kde včas 
najdeš přihlášky a celý program.

KVĚTEN
FOTBALOVÝ ZÁPAS JU X VŠTE
Studentské unie obou škol každoročně orga-
nizují vzájemný fotbalový zápas na stadionu 
Dynama. Přijď fandit našemu mužstvu. 

UNIVERZITNÍ ZAVÍRÁK
Festival, který pořádají studenti pro studenty 
na závěr semestru. Kampus oživí workshopy, 
přednášky, letní kino, grilovačka a vše bude 
zakončeno open air koncertem u kolejí. 

BUDĚJOVICKÝ MAJÁLES
Největší českobudějovická kulturní událost 
roku. Zapomeň na komerční davové majálesy 
z velkých měst, tento nezávislý festival pořáda-
jí sami středoškoláci. 

ČERVEN
BĚH O POHÁR REKTORA
Univerzita je partnerem největší sportovní 
události roku – Mattoni ½ Maratonu České Bu-
dějovice. Její studenti a zaměstnanci se mohou 
přihlásit do závodu o pohár rektora. 

CELÝ ROK
AKADEMICKÉ PŮLHODINKY
Pravidelný přednáškový cyklus osobností 
akademického života. Každý týden jedno zají-
mavé téma. Popularizační přednášky se konají 
v budově Jihočeského muzea.

STUDENTSKÉ KVÍZY
Prověř své vědomosti z filmů, seriálů, pohádek, 
historie apod. Sestav tým a bojuj o nejlepší 
umístěný a věcné ceny. 

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY
Přednášky úspěšných podnikatelů, známých 
osobností a workshopy, které tě posunou dál. 
Akce pořádají studentské spolky JU.

SUMMER CAMP
Akce pro studenty vyšších ročníků. Tuhle 
akci si nesmíš nechat ujít. Každý rok se koná 
na Vranovské pláži. Přijď oslavit konec léta 
a blížící se semestr. Kopa zábavy, adrenalinu 
a nevšedních zážitků.
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