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Deklarace společensky odpovědného chování Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

ve vztahu ke vzdělávací činnosti 

 

 

Preambule 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (dále jen JU) si jako veřejná vysoká škola uvědomuje svou 

společenskou odpovědnost, zejména v oblasti vysokoškolského vzdělávání a vědecko-výzkumné 

činnosti, chce přispívat k udržitelnému rozvoji ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu nejen 

v prostředí České republiky.  

JU si je vědoma své odpovědnosti ke společnosti jako celku, ke všem svým zaměstnancům a partnerům, 

zejména pak ke studentům a budoucím absolventům. Jejím cílem je budovat v souladu se svým Etickým 

kodexem, Statutem JU, vizí a dlouhodobou strategií rozvoje JU vztahy se všemi svými partnery na 

základě vzájemné důvěryhodnosti a respektu a s ohledem na dlouhodobě udržitelný rozvoj JU, kvality 

vzdělávání i sociálního a životního prostředí. 

Tento dokument primárně řeší v souladu s posláním univerzity ve vzdělávací oblasti její odpovědnost 

vůči studentům, v přiměřené míře se vztahuje také na účastníky celoživotního vzdělávání, zaměstnance 

a partnerské organizace JU. 

 

Hlavní hodnoty JU 

JU při všech svých – nejen vzdělávacích – činnostech vychází z odpovědnosti pedagogických 

pracovníků, zaměstnanců a studentů, věří, že vzdělávání je spojeno s dodržováním obecné  

i profesionální etiky a netoleruje plagiátorství, neetické či podvodné jednání studentů, zaměstnanců 

ani obchodních partnerů. 

JU podporuje akademické svobody, tj. zejména svobodu bádání, myšlení, vyjadřování, svobodné 

diskuse a výměnu informací, a to i mimo prostředí JU. 

JU klade důraz na rovné studijní či pracovní příležitosti studentů a pracovníků JU. 

JU prosazuje zásadu rovných příležitostí pro všechny uchazeče o studium a studenty, klade důraz na 

odstraňování překážek v přístupu ke studiu a na poskytování podpory handicapovaným či jinak 

znevýhodněným studentům. 

JU garantuje rovné zacházení všem uchazečům o studium, studentům, pracovníkům  

i spolupracujícím subjektům bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost nebo sociální původ, rasu, 

sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické názory či kulturní odlišnosti. 

JU chrání soukromí a osobní údaje svých zaměstnanců i studentů. 
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JU zdůrazňuje otevřenost, objektivnost a transparentnost ve všech rovinách, kde jí to zákony a další 

nařízení České republiky umožňují, resp. kde to není v rozporu s legislativními nařízeními či patentovou 

a jinou ochranou. 

JU je připravena sdílet své hodnoty i mimo prostředí JU, podporuje takové aktivity, které vedle přínosu 

pro JU vytvářejí také další hodnoty pro lokální komunity i společnost jako celek. 

JU, stejně jako všechny její fakulty a účelová zařízení, se zasazuje o dobré jméno univerzity,  

o zlepšování kvality života všech členů akademické obce, studentů a zaměstnanců.  

Odpovědné chování, jednání, postoje a praktiky ve vztahu ke vzdělávací činnosti 

Ve vztahu ke vzdělávací činnosti se JU zejména zavazuje: 

- dodržovat Etický kodex JU, plně respektovat autorská práva, bojovat proti plagiátorství a jiným 

neoprávněným výhodám při studiu, jako je padělání dat, podvody při ověřování znalostí apod., 

- podporovat výuku na nejvyšším aktuálně možném stupni poznání, v souladu s nejnovějšími 

poznatky a s využitím vhodných metod výuky podporujících aktivní učení studentů a 

umožňujících efektivně dosahovat vzdělávacích cílů, 

- zabezpečovat a rozvíjet podporu všech forem studia, včetně formy kombinované, zejména 

zajišťováním přístupu k aktuální odborné literatuře a dalším informačním zdrojům, 

- podporovat uplatňování objektivních kritérií hodnocení studijních výsledků, 

- nezneužívat technické, přístrojové a jiné vybavení JU, 

- využívat pro zkvalitňování výuky systém zpětné vazby od studentů, absolventů, 

zaměstnavatelů a dalších partnerů, 

- citlivě připomínat ve výuce společenskou odpovědnost, vysvětlovat její přínos k rozvoji lidské 

společnosti a k udržení kvality života na Zemi. 


