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12. Péče o studenty 

12. 1 Ubytovací a stravovací zařízení JU 

Rozhodující objem přímých služeb pro studenty poskytuje útvar Kolejí a menz JU 
jako výhradní provozovatel stravovacích a ubytovacích zařízení. Přehled těchto služeb přináší 
následující tabulka zpracovaná v členění požadovaném osnovou MŠMT ČR. 

 

Lůžková kapacita kolejí JU celková 2 270 
Počet lůžek určených k ubytování studentů 2 220 
Počet lůžek určených k ubytování zaměstnanců 40 
Počet lůžek k příležitostnému ubytování hostů 
školy 

10 

Počet lůžek v pronajatých zařízeních 196 
Počet podaných žádostí o ubytování v příslušném 
akademickém roce 

2 750 

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 
31.10. přísl. ak. roku 

2 195 

Výše kolejného v Kč za 1 měsíc dle kategorií studenti zaměst. VŠ ostatní 
A - buňkový systém 1 050 1 800 1 800 
B - vícelůžkový systém 750 1 650 1 650 
C - ostatní - - - 

Výše stravného v Kč za 1 hlavní jídlo 
studenti zaměst. VŠ ostatní 

15, 18, 22 15, 18, 22 41, 45, 49 
Počet hlavních jídel vydaných v přísl. 
akademickém roce celkem 

studenti zaměst. VŠ ostatní 
193 970 55 296 15 209 

Seznam kolejí JU s uvedením lůžkové kapacity  
 

K1 436 lůžek 
K2 436 lůžek 
K3 436 lůžek 
K4 400 lůžek 
K5                         512 lůžek 

 
Menza:  
Projektovaná maximální denní výrobní kapacita obědů  1 300 jídel 
Maximální dosahovaná denní kapacita 2 000 jídel 
 
 

Stávající kapacita ubytování Kolejí a menz JU (KaM) činí celkem 2 270 lůžek. Z toho je: 

 vlastní koleje   5 2220 lůžek určeno výhradně pro studenty za kolejné 
 ubytovna menza 16 lůžek učitelé, lektoři, doktorandi, studenti (kolejné) 
 ubytovna „Bobík“ 34 lůžek učitelé, lektoři, hosté univerzity vč. zahraničních 

Další ubytovací kapacity byly zabezpečovány v pronajatých prostorách v zařízeních 
MŠMT v internátech a Domovech mládeže (DM Tábor, SIŠ Třebízského) celkem 196 lůžek.  
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V průběhu akademického roku byly uvedené kapacity využity na plných 100 %. 
Ubytování v koleji přidělují jednotlivé fakulty dle vlastních kritérií v  rámci přidělené 
dohodnuté kvóty ubytovací kapacity (viz Zásady pro ubytování studentů JU pro školní rok 
2002/2003). 

Jihočeská univerzita má pouze jednu menzu a to v areálu Čtyři Dvory. Její 
projektovaná kapacita je přes stáří technologického zařízení (35 let) trvale překračována - 
v době špiček se uvaří až 2 000 obědů. V průběhu let byl v souvislosti s nárůstem počtu 
studentů JU zaznamenán i nárůst počtu vydaných studentských jídel. Od roku 1998 počet 
vydaných teplých (i studených) jídel stagnoval, hlavním důvodem bylo zdražení studentských 
jídel od února 1998 po zrušení dotace ze státního rozpočtu na potraviny (výše 4,20 Kč na       
1 jídlo). Dle vlastního neoficiálního průzkumu počty strávníků - studentů negativně ovlivňuje 
též rozvržení výuky na fakultách, kdy studenti, dojíždějící do menzy z města, stravování 
nestíhají. 

Stagnace počtu strávníků se projevila i u zaměstnanců JU a dalších strávníků 
vzhledem k nárůstu ceny stravenek (zrušení příspěvků na potraviny z FKSP). 

Limit potravin (cena stravenek pro studenty) 18 Kč/1 jídlo byl od října r. 2001 rozšířen 
na 22, 18 a 15 Kč za 1 teplé hlavní jídlo. 

V roce 2002 byly zahájeny práce na přípravě celkové rekonstrukce menzy. Vzhledem 
k fyzickému opotřebení a morálnímu zastarání technologických zařízení menzy (stáří 35 let)                 
a v souvislosti s novými hygienickými požadavky (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 107 
Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny 
při činnostech epidemiologicky závažných) je nutno do dalších let počítat s  koncepčním 
řešením obnovy a modernizace technologického zařízení menzy vč. stavebních úprav 
(zařízení varny, chlazení a skladování chlazených jídel, výdejní pulty hlavní jídelny a mycí 
linky na nádobí a obnova výdejních zařízení zaměstnanecké jídelny.  

Vzhledem ke stáří a nevyhovujícím tepelným a konstrukčním vlastnostem budovy 
menzy je nanejvýš nutné zabývat se i celkovou rekonstrukcí budovy (ošetření konstrukcí, 
celkové zateplení). 

12.2 Poskytovaná stipendia 

a) u studentů bakalářských a magisterských studijních programů  

Fakulta Druh stipendia Průměrná výše v Kč Počet studentů 
Celkový objem 

vyplacených Kč 

BF JU 
prémiové 2 669,- 54 144 115,- 

kompenzační 1 354,- 15 20 316,- 

PF JU 

mimořádné 2 020,- 55 111 100,- 

prémiové 2 557,- 34 86 950,- 

sociální 3 733,- 3 11 200,- 

TF JU prospěchové 1 800,- 18 32 400,- 

ZSF JU mimořádné 1 466,- 21 30 789,- 

ZF JU 
prémiové 1 094,- (jednorázové) 56 61 250,- 

sociální 5 000,- (jednorázové) 1 5 000,- 
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b) u studentů doktorského studijního programu  

Fakulta Druh stipendia Průměrná výše v Kč 
Počet 

studentů 

Celkový objem 

vyplacených Kč 

BF JU 

základní 5 343,- měsíčně 87 5 369 276,- 
prémiové 6 454,- měsíčně 80 761 532,- 
kompenzační 2 234,- měsíčně 5 11 170,- 

PF JU 

základní 3 807,- měsíčně 8 365 500,- 
mimořádné 1 944,- měsíčně 9 210 000,- 
kompenzační 1 018,- měsíčně 2 24 428,- 

TF JU základní 6 000,- měsíčně 4 73 000,- 

ZF JU 

základní 5 500,- měsíčně 52 3 355 600,- 
prémiové 3 498 ,- ročně 52 183 690,- 
na mobility 4 600,- jednorázové 11 46 050,- 
kompenzační 1 500,- jednorázové 3 4 600,- 

ZSF JU základní 6 000,- 6 108 000,- 

c) celkový objem vyplacených Kč na JU 

Druh stipendia Fakulta JU Celkový objem vyplacených Kč 

Základní BF, PF, TF, ZF, ZSF 9 271 376,- 
Prospěchové TF 32 400,- 
Mimořádné PF JU, ZSF 351 889,- 
Prémiové BF, PF, ZF 1 237 537,- 
Na mobility ZF 46 050,- 
Sociální PF, ZF 16 200,- 
Kompenzační BF, PF, ZF 60 514,- 
 JU celkem 11 015 966,- 

Na Pedagogické fakultě JU byla studentům vyplácena mimořádná, sociální a dále 
prémiová stipendia za významné výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti. Vzhledem 
k finančně složité situaci nemohla být - stejně jako v předchozích letech - vyplácena 
prospěchová stipendia. Vynikající studijní výsledky byly oceněny formou mimořádných 
stipendií. Nadačním fondem a děkanem fakulty byly oceněny nejzdařilejší diplomové práce 
obhajované v minulém roce. I nadále se předpokládá v tomto celofakultním hodnocení 
diplomových prací pokračovat. 

Studentům Zdravotně sociální fakulty JU byla poskytována jednorázová mimořádná 
stipendia za vynikající výzkumné činnosti a za mimořádné aktivity v  rámci preventivních        
a dobrovolnických programů. 

Na Zemědělské fakultě JU je prémiové stipendium přiznáváno absolventům fakulty 
za vynikající výsledky během celého studia a při státní závěrečné zkoušce formou 
jednorázového prémiového stipendia Cena rektora a Cena děkana. 

12.3 Informační a poradenské služby 

Vytváření prostoru pro informační a poradenské služby studentům věnuje vedení JU 
trvalou pozornost. Zaměřuje se přitom nejen na vlastní studenty, ale i na potenciální uchazeče 
o studium i širší veřejnost. Tato činnost je realizována na úrovni jednotlivých fakult, přičemž 
některé akce jsou realizovány na celouniverzitní úrovni, např. každoročně pořádané Dny 
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otevřených dveří. Z hlavních služeb poskytovaných jednotlivými fakultami lze uvést např. 
následující: 

Na Pedagogické fakultě JU působí Vysokoškolská poradna PF JU s celouniverzitní 
působností. Rozhodující část práce poradny tvoří psychologické a sociálně psychologické 
poradenství (sociální a osobnostně emociální adaptace, neurotické problémy, sociální 
nejistota, partnerské a sexuální problémy, vnitřní a vnější konflikty).  

Další oblastí je studijní poradenství pro vysokoškolské studenty (adaptace na 
vysokoškolské studium, techniky studia, motivace ke studiu, rozvoj tvořivosti, volba 
specializace, přestup na jinou školu, paralelní studium na další vysoké škole, selhávání na 
zkouškách, ukončování studia) a pro zájemce o vysokoškolské studium (informace 
o studovaných oborech na fakultách JU, způsoby práce, organizace přijímacího řízení, 
možnosti uplatnění v praxi). 

Třetí část obsahové náplně poradny je orientována na profesní poradenství (plánování 
kariéry, příprava na přechod do praxe, orientace na trhu práce, prezentace u zaměstnavatele). 
To je studenty využíváno spíše sporadicky.  

Velmi důležitou pro práci poradny a orientování v případných problémech                         
a očekáváních absolventů je zpětná vazba získávaná na základě prováděných průzkumů          
o uplatnění absolventů JU v praxi. 

Na katedře psychologie a sociologie Teologické fakulty JU funguje průběžně od 
jejího založení psychologická poradna určená pro studenty TF JU.  

Zdravotně sociální fakulta JU poskytuje informační a poradenské služby veřejnosti 
v oblastech sociálně pedagogické, speciálně pedagogické, zdravotně sociální, psychiatrické             
a psychologické, pracovně a sociálně právní oblasti. Velice významné jsou i aktivity v  oblasti 
práce se seniory. V rámci těchto aktivit jsou organizována trénování paměti, setkávání 
pacientů s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou. 

V informačním a poradenském centru vzniklo také koordinační centrum pro „Úmluvu 
o právech dítěte“. Zde se provádí výzkum zaměřený především na implementaci, dále se zde 
soustřeďuje potřebná literatura a zpracovávají se jednotlivé studie. V rámci této aktivity byla 
zahájena spolupráce s „Dětským parlamentem“, zejména v oblasti ekologie. 

V roce 2002 bylo Informační a poradenské centrum rozšířeno o ošetřovatelskou část 
s cílem předávat veřejnosti informace o moderním pojetí ošetřovatelství. Činnost centra je 
dále zaměřené jednak na zvyšování informovanosti studentů a profesionálů a jednak na 
umožnění volného, bezbariérového přístupu sester k aktuálním informacím o dění na naší             
a zejména pak na mezinárodní odborné scéně. V rámci činnosti poradenského a informačního 
centra organizujeme rovněž kurzy i pro sestry pracující v lůžkových zdravotnických 
zařízeních. Tyto kurzy by měly sestrám především pomoci zorientovat se v moderním trendu 
ošetřovatelství. 

Na Zemědělské fakultě JU se v rámci celoživotního vzdělávání rozvíjejí především 
odborné kurzy zaměřené na oblast profesní se získáváním příslušného osvědčení. Pozornost je 
dále věnována organizované poradenské činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, 
harmonizace produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a v oblasti obnovy 
stabilizace venkovských regionů ve vazbě na ekonomiku managementu podniků. Fakultní 
knihovna zajišťuje zpracování jednorázových retrospektivních i průběžných rešerší podle 
požadavku uživatelů. 
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12.4 Tělovýchovná, sportovní, umělecká a další činnost studentů 

12.4.1 Tělovýchovná a sportovní činnost 
a) Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích zajišťuje mimo jiné pro své 

studenty i podmínky pro provádění pohybových aktivit. V roce 2002 došlo na základě návrhu 
vedení školy a schválení akademického senátu ke zrušení obligatorní výuky tělesné výchovy 
pro posluchače studující jiné obory než tělesnou výchovu. Oborová tělesná výchova zahrnuje 
celé spektrum studijních programů od prvního stupně základní školy až po střední školu. 
Možnosti provádět zájmovou tělesnou výchovu a sport jsou realizovány v několika rovinách. 
Jednak výběrovou tělesnou výchovou, dále prostřednictvím vysokoškolského sportovního 
klubu VSK Slavia PF JU České Budějovice, příležitostnými akcemi pohybových aktivit pro 
celou akademickou veřejnost, reprezentací Pedagogické fakulty JU ve sportovních soutěžích 
jednotlivých sportovních svazů a sportovních přeborech vysokých škol České republiky, 
případně na Českých akademických hrách. 
Výběrová tělesná výchova 

V rámci kreditního způsobu studia na Pedagogické fakultě JU si tělesnou výchovu 
v roce 2002 jako výběrový předmět zvolilo 533 studentů. Oproti roku 2001 vzrostl výrazně 
zájem posluchačů o tento druh realizace vlastních sportovních aktivit. Uvedené číslo 
prezentuje pravidelnou tělovýchovnou činnost v rámci semestrální výuky plavání, sportovních 
her, bojových úpolových sportů, aerobiku, jógy, případně kondičního programu. Dalších 457 
studentů dalo přednost kurzovní formě provádění pohybových aktivit. Pro lyžování se 
rozhodlo 134 osob (Šumava, Savojské a Hautské Alpy), 323 posluchačů se rozdělilo do kurzů 
zaměřených na vodní turistiku (Vltava), windsurfing (Řecko, Chorvatsko), vysokohorskou 
turistiku (Slovinsko), cykloturistiku a sporty v přírodě (Třeboňsko a Novohradsko), pěší 
turistiku (Novohradské hory a Šumava), jógu a masáže. V  hodnoceném roce došlo 
k podstatnému zlepšení podmínek pro tělesnou výchovu a sport. Byla provedena oprava 
tělocvičny v Dukelské ulici a vznikl tak velmi solidní výukový prostor pro sportovní hry, 
aerobik a základní gymnastiku. Stejným způsobem lze hodnotit i opravu podlahy ve velké 
hale tělovýchovného pavilonu Na Sádkách 2. Bohužel ani tělovýchovným zařízením  fakulty 
a univerzity se nevyhnuly srpnové katastrofální záplavy. Napáchaly škody na fakultní 
loděnici, zdržely a částečně zničily probíhající opravy v tělocvičně v Dukelské ulici i ve 
sportovní hale univerzity. Společnými silami vedení školy, katedry tělesné výchovy                        
a fakultního oddělení údržby a provozu byly zmíněné rekonstrukce úspěšně dokončeny 
takovým způsobem, že nedošlo k závažnějšímu narušení výuky. V materiálně technické 
oblasti pro tělesnou výchovu a sport je škoda, že byl zastaven velice slibně se rozvíjející 
sdružený projekt výstavby sportovního centra města Českých Budějovic v prostoru 
stávajícího univerzitního stadionu a na okolních univerzitních pozemcích. 

Sportovní klub VSK SLAVIA PF JU České Budějovice 

Sportovní klub k 31. 12. 2002 vykazuje 916 členů a došlo ke stabilizaci počtu (v roce 
2001 - 920 osob). Z této sumy je 401 posluchačů VŠ, 316 mládež. Ostatní (199) jsou většinou 
absolventi nebo učitelé PF JU. V současné době je v činnosti 8 sportovních oddílů: basketbal, 
jóga, lyžování, plavání, rekreační sport, sportovní gymnastika, sport pro všechny a úpoly.  

K nejpočetnějším patří rekreační sport (201 členů), volejbal (181 členů), plavání (174), 
asociace sportu pro všechny (174), jóga (157), dále potom basketbal (19), gymnastika (9)               
a lyžování (1). V poslední době došlo k největšímu rozvoji v oddílu volejbalu a plavání. Nejde 
pouze o nárůst kvantitativní, ale i kvalitativní, jak dokládají výsledky těchto oddílů 
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v soutěžích. Celkem 52 sportovců se účastnilo sportovních soutěží na republikové úrovni       
a podstatným způsobem zviditelňovalo Pedagogickou fakultu JU. Na druhé straně je nutné 
upozornit i na nárůst zájmu posluchačů o rekreační, nevýkonnostní sport, o čemž svědčí počty 
osob v oddílech, jako jsou: rekreační sport, asociace sportu pro všechny nebo jóga. 

Koncepce VSK Slavia PF JU staví na myšlence poskytnout možnost provádění řízené 
pohybové aktivity co možná největšímu počtu studentů a zaměstnanců  Jihočeské univerzity, 
dále reprezentovat Pedagogickou fakultu JU a tím i Jihočeskou univerzitu v oblasti 
výkonnostního a vrcholového sportu v co možná nejširším měřítku, jak ve svazových, tak 
i v akademických soutěžích. Zdařilou realizaci prvního záměru dokládají počty osob členské 
základny oddílů. Dále je možné registrovat i vzestupný trend výsledků posluchačů 
Pedagogické fakulty JU ve výkonnostním a vrcholovém sportu (např. Petra Peceková - 2. 
místo na mistrovství Evropy v karate, řada studentů je členy prvoligových družstev zejména 
v hokeji a kopané, v těchto sportech i v republikových juniorských reprezentačních výběrech). 

VSK Slavia PF JU v roce 2002 finančně opět podpořil účast studentů Pedagogické 
fakulty JU v soutěžích sportovních přeborů vysokých škol ve sportech, které vykazují 
pravidelnou sportovní činnost i v rámci klubu. Bez této garance reprezentace školy by jejich 
účast nebyla možná. Oblastních přeborů a akademických mistrovství ČR se zúčastnilo 52 
studentů Pedagogické fakulty JU ve sportovních odvětvích: badminton, basketbal, horská 
kola, kopaná, plavání, volejbal, triatlon, úpolové sporty. 

Velkému zájmu zejména studentek se těší aerobik v oddíle sportu pro všechny. Klub 
poskytuje prostor a odborné kvalifikované vedení lekcí pravidelně čtyřikrát týdně. Oddíl jógy 
se mimo studenty zaměřuje i na tělesně postižené. V letošním roce zorganizoval pro zájemce 
o jógu již druhý týdenní pobyt u Jadranu spojený s jógovým cvičením. Podobnou aktivitu 
spojenou s pobyty u moře začal pro své členy organizovat i oddíl sportů pro všechny, zejména 
pro zájemce o aerobic a bojová umění.   
Příležitostné a sezónní akce pohybových aktivit 

Sportovní klub VSK Slavia PF JU pořádá sezónní pravidelně opakované akce  
sportovně rekreačního charakteru, například víkendové jednodenní lyžařské zájezdy na 
Šumavu (Kvilda, Nové Hutě, Plechý atd., leden – březen). V  roce 2002 se jich uskutečnilo 
sedm s účastí přes 300 osob. Akce má minimální nákladové požadavky pro její účastníky             
a klub ji organizuje již osmým rokem. Je nutné podotknout, že VSK Slavia PF JU se kromě 
vlastní organizace na akci podílí i finančně, což v době chladné kalkulace náklady vs. příjmy 
svědčí i o opravdovém propagování a podpoře provádění pohybových aktivit. Tato činnost se 
snahou umožnit krátkodobý, levný pobyt na horách co největšímu počtu osob se stává 
ojedinělou mezi tělovýchovnými jednotami v městě České Budějovice. VSK Slavia PF JU se 
rovněž výraznou měrou opakovaně podílí na organizaci sportovně propagačních akcí, např. 
děkanského sportovního dne za účasti asi 350 osob. Ve spolupráci s KTVS PF JU klub pořádá 
jednorázové přebory studentů PF (stolní tenis, basketbal, odbíjená, malá kopaná).  

Výsledky ve svazových sportovních  soutěžích a přeborech vysokých škol ČR 

Reprezentaci akademického sportu na veřejnosti tradičně v klubu VSK Slavia PF JU 
obstarává oddíl volejbalu.  

Družstvo juniorek hraje dorosteneckou 1. ligu (2. nejvyšší soutěž v ČR) a v posledních 
šesti letech bylo nejhůře třetí. Toto místo obsadilo družstvo i v roce 2002. Družstvo kadetek 
hraje „přebor ČR“ (nejvyšší republiková soutěž), kde obsadilo celkově 9. místo. Žákyně ve 
stejné soutěži, ale samozřejmě jiné kategorii, získaly 5. místo. Výborného výsledku dosáhly 
kadetky v beach volejbalu. Na mistrovství ČR skončily druhé a dokonce na mistrovství světa 
získaly 5. místo. Družstva mužů a žen jsou tvořena převážně posluchači JU. Družstvo mužů 
hraje KP I. Většina členů oddílu volejbalu se zúčastnila přeborů vysokých škol mužů a žen 
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v tomto sportu a obě družstva vybojovala 2. místa. Na Českých akademických hrách se 
volejbalisté PF JU umístili na 6. pozici. Celý oddíl doplňují družstva žákyň a přípravek tak, 
aby posloupnost celého oddílu zaručovala doplňování jednotlivých článků. Posledně zmíněné 
družstvo žákyň zaznamenalo podstatný výkonnostní vzestup a zařadilo se mezi nejlepší 
družstva v ČR. 

Již několik let doplňuje výkonnostní a vrcholový sport svými kvalitními výsledky 
oddíl plavání. Oddíl zaznamenal nejbouřlivější změny v celé své historii. Během jednoho 
roku dosáhl velmi kvalitních sportovních výsledků a v nich i nadále pokračuje. Vedle oddílu 
volejbalu je to rovněž oddíl s republikovými soutěžemi a získanými republikovými tituly. 
Družstvo mužů je v extralize družstev a ve finále této soutěže z 8 kvalifikovaných skončilo na 
6. místě a zlepšilo tak svou pozici z předchozího roku. Špičku v republikovém měřítku 
představuje Jan Vrba, který vystřídal díky svým úspěchům svého kolegu,  rovněž vynikajícího 
plavce Krause, který svou činnost ukončil. Jan Vrba získal první místa na letním i zimním 
mistrovství republiky dospělých a dorostu a je tedy mistrem ČR. V soutěžích dospělých           
a dorostu se oddíl zúčastnil republikových mistrovství a pohárů, kde posluchači Pedagogické 
fakulty JU obsazovali 5. - 10. místa. Plavci, posluchači PF JU, se zúčastnili akademického 
mistrovství ČR 5. - 11. 5. 2002 v Brně. K nejúspěšnějším patřili Klempt, Liška, Skolka, 
Bauernöpl, Peszat, Kušlitová, Zíková. Jmenovaní rovněž velmi dobře reprezentovali 
Pedagogickou fakultu JU svými druhými a třetími místy na závodech 17. listopadu v Plzni. 

 
b) V rámci magisterských a bakalářských studijních programů zajišťuje Zemědělská 

fakulta JU rozsah výuky tělesné výchovy, který je dán studijními programy jednotlivých 
akreditovaných oborů. 

Výuka tělesné výchovy je zajišťována katedrou tělesné výchovy, která je garantem její 
obligatorní formy. 

Studenti si mohou zvolit specializaci tělesné výchovy. V roce 2002 byly nabídnuty 
následující možnosti: aerobik, basketbal, floorbal, fotbal, hokejbal, kalanetika, kondiční 
posilování, plavání, tenis, volejbal. V tomto roce navštěvovalo obligatorní tělesnou výchovu 
657 studentů ZF z prvního a druhého ročníku. 

Pro studenty třetího a čtvrtého semestru je součástí povinného programu účast na 
zimním nebo letním výcvikovém kurzu. Zaměření těchto kurzů je na sjezdové a běžecké 
lyžování, pěší, cyklo a vodní turistiku, vodní sporty a pobyt v přírodě. V roce 2002 se 
uskutečnilo několik zimních výcvikových kurzů, a to na Zadově, na Kvildě, dva kurzy           
v Savojských Alpách ve Francii a další kurz se uskutečnil v rakouských Alpách. Celkem se 
těchto zimních akcí  zúčastnilo  135 studentů. 

Letní kurzy byly lokalizovány do oblastí Lipna, kde Zemědělská  fakulta JU spravuje 
chatový tábor v Karlových Dvorech u Černé v Pošumaví. Tam se podruhé uskutečnily čtyři 
letní výcvikové kurzy se zaměřením na pěší turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku                
a sportovní hry. Pobytu v tomto výcvikovém středisku se zúčastnilo 152 studentů ZF. 
Fakultativní tělovýchovná činnost je zaměřena na činnost několika zájmových skupin se 
zaměřením na volejbal, basketbal, tenis a lyžování. V rámci těchto aktivit se uskutečnily dva 
lyžařské výcvikové kurzy: pro dospělé ve Francii, pro děti zaměstnanců ZF JU na Kvildě. 

Vysokoškolský sportovní klub Slávia ZF JU (VSK Slávia ZF JU) 

Jednou z forem fakultativní sportovní a tělovýchovné činnosti je členství ve 
vysokoškolském sportovním klubu Slávia Zemědělské fakulty JU.  

Tento sportovní klub, jehož činnost má na fakultě dlouholetou tradici, organizuje 
přibližně 54O zájemců o nabízené formy tělesné výchovy a sportu, a to jak v rekreační, tak         
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i v závodní podobě. Nutno připomenout, že VSK Slavia ZF JU vyvíjí drobnou hospodářskou 
činnost a zisky z těchto aktivit směřují nejen na sportovní činnost, ale spolupodílí se také na 
rozvoji, údržbě a provozu sportovního areálu ZF JU. 

Počet oddílů VSK se vývojově mění a rozšiřuje, v současné době má VSK 16 
následujících oddílů: aerobik, aikido, badminton basketbal, fotbal, hokejbal, kanoistika, 
karate, kulturistika, lyžování, rekreační sport Tábor, sportovní střelba, sportovní potápění, 
tenis, turistika a volejbal. 

Kromě pravidelné sportovní, tréninkové a závodní činnosti v rámci města                         
a jihočeského regionu nutno připomenout účast členů VSK na sportovních akcích                        
v Rakousku, Německu a Švýcarsku. 

c) Na ostatních součástech JU není tělesná výchova součástí stávajících studijních 
programů. Studenti se však mohou alternativně účastnit organizované tělesné výchovy na 
Zemědělské nebo Pedagogické fakultě JU, případně využít fakultativní sportovní                     
a tělovýchovné činnosti ve Vysokoškolském sportovním klubu Slávia ZF JU. Prostor pro 
takovéto zapojení je spíše individuální a nemůže nahradit systematický přístup k rozvoji 
fyzických a sportovních aktivit studentů. 

12.4.2 Umělecká a výtvarná činnost 
Katedra hudební výchovy PF JU vyvíjí aktivitu dvojím směrem, a to hudebně 

vědeckým s publikačními výstupy a hudebně interpretačním s uměleckými výstupy, ať už 
máme na mysli učitele či studenty. 

V prvé oblasti je možno za významný počin považovat vydání edice hudebního díla 
českého skladatele 16. století Jana Trojana Turnovského v rámci projektu GAČR, jehož 
řešitelem byl PhDr. Martin Horyna.  

Katedra rovněž uspořádala v listopadu 4. muzikologicko-pedagogickou konferenci 
pod názvem Díváme se na hudbu, s cílem postihnout nejnovější trendy v oblasti tzv. Nové 
hudby z hlediska její recepce, jakož i jejího multimediálního propojování, počínaje výtvarným 
uměním, přes projekty zaměřené na vizualizaci hudby a umělecké spojování obrazu a zvuku a 
dále k různým stylovým synkrezím až world music. Přednášejícími byli přední hudební 
skladatelé, muzikologové a pedagogové z Čech a Slovenska. 

V interpretační oblasti se studenti oboru učitelství pro ZUŠ se specializací ve 
vybraných nástrojových oborech zúčastnili celostátní interpretační soutěže pedagogických 
fakult, jejímž organizátorem byla PdF UK v Praze. Naši studenti získali jedno čestné uznání 
v oboru sólový zpěv (všechno v kategorii A, což označuje studenty, kteří mají předchozí 
uměleckou přípravu, tzn. že jsou maturanty či absolventy konzervatoří), dále jednu třetí cenu 
ve hře na hoboj, druhou ve hře na klarinet a prvou a druhou cenu ve hře na klavír.  

Velmi dobře si vedl také Jihočeský vysokoškolský sbor (jehož přirozenou základnou 
je katedra hudební výchovy), který se zúčastnil 41. ročníku Festivalu sborového umění 
v Jihlavě, jehož tradičním pořadatelem je Ministerstvo kultury ČR, kde kromě jiného byl 
pověřen premiérou novinky soudobého českého skladatele Zdeňka Lukáše Tulák větroplach. 
Vystoupení sboru se setkalo s velmi dobrým ohlasem v celostátním odborném tisku. Dalším 
úspěchem bylo dosažení 2. ceny v hlavní kategorii a 3. ceny v kategorii folklóru na 
mezinárodním sborovém festivalu ve španělském Cantonigros. Sbor si také dovezl zvláštní 
cenu za výborné výsledky v průběhu celého festivalu. 

V průběhu roku se díky vstřícnosti vedení JU a sponzorů podařilo vydat první CD 
sboru, které bude sloužit především k reprezentativním účelům JU. 
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V oblasti výtvarně-umělecké činnosti studentů katedry výtvarné výchovy PF JU se 
rovněž v roce 2002 uskutečnila - tak jako v minulých letech - řada výstav výsledků 
individuální školní i mimoškolní tvorby. Tato činnost studentů dokládá samostatnou tvořivou 
aktivitu i schopnost prezentovat se umělecky na veřejnosti. Zejména studenti vyšších ročníků 
již samostatně vystavují, individuální akce jednotlivých studentů však není možné v celkovém 
přehledu zachytit v úplnosti - často totiž tyto akce probíhají i mimo rámec katedry a vysoké 
školy, a tak nemohou být evidovány.  

V následujícím přehledu proto uvádíme pouze nejvýznamnější akce, na jejichž 
organizaci se podílela také katedra výtvarné výchovy PF JU: 

19. - 29. 5. 2002 se uskutečnil desetidenní tvůrčí pracovní pobyt studentů a pedagogů 
na pozvání italské společnosti Arci del Trentino v Itálii. Sympozium bylo zaměřené na 
sochařskou tvorbu v kameni a malířskou krajinářskou tvorbu. Tvůrčího pobytu se zúčastnilo 
pět studentů katedry a tři pedagogové.  

Výstava výsledků sympozia byla prezentována na výstavě nazvané Historie a legendy 
našich hor instalované ve výstavních prostorách pevnosti Nago, oblast Trentina, Itálie 
v červnu 2002. K výstavě byl vydán reprezentativní barevný katalog. 

Dokumentace z tohoto tvůrčího pobytu a z výstavy byla rovněž prezentována v rámci 
italských dnů v Českých Budějovicích v sále Domu kultury Metropol České Budějovice ve 
dnech 13. - 16. 11. 2002. 

V listopadu 2002 se uskutečnila společná výstava výtvarných prací studentů                       
a Kunstuniversität v Linci a katedry výtvarné výchovy PF JU České Budějovice nazvaná Jižní 
vítr I. Výstava proběhla v galerii Měsíc ve dne v Českých Budějovicích a konala se za 
podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. 

Spolupráce s galerií Watzko České Budějovice: v roce 2002 tak jako v minulém roce 
v prostorách galerie proběhla řada výstav studentů a učitelů katedry výtvarné výchovy PF JU. 
Katedra výtvarné výchovy spolupracuje s galerií Watzko dlouhodobě, kromě prezentací prací 
studentů i učitelů katedry se katedra rovněž podílí i na jejím výstavním programu a celkové 
dramaturgii. 

Karel Řepa, posluchač 4. ročníku oborového studia Čj-Vv, realizuje ve spolupráci 
s pedagogem katedry doc. Chodurou výtvarný projekt, který je součástí vítězného návrhu – 
architektonické řešení Památníku smíření v Tafelhütte – Huť pod Boubínem na německo-
českých hranicích. Jedná se o mezinárodní projekt značného kulturního a společenského 
významu.  

Autorské výstavy a tvůrčí činnost učitelů katedry v galeriích a výstavních prostorách 
v ČR i v zahraničí je podrobně specifikována v programu OBD. 

 

Na Teologické fakultě JU byla v rámci umělecké činnosti studentů provedena 
výmalba umývárny MŠ Adamov na téma mořský svět, dále byly pořádány kursy kresby               
a malby v plenéru (Hůry, Libnič, Jelmo). 

12.4.3 Ostatní činnost studentů JU 

V rámci ostatní činnosti studentů dominuje především tzv. Studentská vědecká                   
a odborná činnost, která je v souladu s tradicí každoročně organizována na všech fakultách JU 
s výjimkou fakulty teologické. Po stagnaci této všeobecně prospěšné činnosti v počátku 
devadesátých let je zaznamenávána stoupající tendence, která však dosud nenaplňuje 
představy vedení JU, ani pracovní kapacitu studentů. 
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Diferencovaný přístup k této oblasti jednotlivými JU, podpora této činnosti a její 
rozvíjení je předmětem trvalého zájmu vedení JU s cílem působit na vytváření většího                   
a lepšího prostoru pro tuto činnost na jednotlivých fakultách. Obrazem této situace je dále 
přinesená stručná charakteristika této činnosti jen některými fakultami.  

Vědecká činnost studentů PF JU 

Zapojení posluchačů fakulty do vědecké činnosti lze spatřovat zejména v jejich 
přímém badatelském spolupůsobení v řešitelských týmech šesti projektů MSM. Tímto 
způsobem je zapojeno 42 studentů, u nichž je reálný předpoklad, že jimi řešená problematika 
vyústí ve vědeckou magisterskou práci. Ve výše uvedených grantech je vědecky zapojeno 
dalších 12 studentů doktorského studia. 

Zájmová činnost studentů PF JU 

V oblasti zájmové činnosti byly obdobně jako v předchozích letech aktivity studentů 
PF JU v řadě případů v úzké souvislosti se studovaným oborem a probíhají i mimo 
akademickou půdu, a to zejména v oblastech: vedení zájmové a klubové činnosti dětí                    
a mládeže, ochrana přírody a životního prostředí, kultura a sdělovací prostředky. Studenti 
kateder informatiky a fyziky se zapojují nad rámec svého studia do přípravy technického 
zázemí pro e-learning na JU. Studenti fakulty se v roce 2002 podíleli redakčně rovněž na 
edicích celouniverzitního časopisu Meridian. 

Vědecká a zájmová činnost na TF JU 

V rámci vědecké činnosti studentů se na fakultě v březnu uskutečnila Studentská 
vědecká konference, které se zúčastnili mimo jiné i posluchači KTF Olomouc a KTF UK 
Praha. 2x ročně se vždy dvojice studentů TF JU účastní s pedagogem intenzivních odborných 
seminářů z oboru Náboženské pedagogiky. V loňském roce to byly: 
- Venice International University (Religion pedagogy, garant KTF München), 

- Socrates Seminar (Garant RRA Wien). 

K oblasti zájmové činnosti studentů se řadí Sdružení FILIPÍNKY, které pořádá 
nejrůznější volnočasové aktivity pro děti ze sídlišť ČB, letní tábory, víkendové pobyty, 
každotýdenní odpolední programy. 
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