
 

 

Volba děkana PřF JU 29.11.2022 

Stručné představy o směřování fakulty 

Vážené senátorky, vážení senátoři,  

předložený dokument vychází ze „Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti 

Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích na období 2021 – 2030“, který jsem 

připravoval pro fakultu v rámci svého proděkanského portfolia začátkem roku 2021, a který 

jste schválili 2. září 2021. Z dokumentu jsem vybral ty nejdůležitější potřeby a cíle fakulty a 

doplnil je o další podněty vycházející z problémů, kterým se věnovalo vedení fakulty 

v poslední době. To ale neznamená, že bychom v nadcházejícím období rezignovali na další 

body uvedené v původním dokumentu, ty samozřejmě platí i nadále.  

 
V Českých Budějovicích dne 24. listopadu 2022 
 
 
František Vácha 
 

 

 

Strategický okruh 1 – Vzdělávání 

• Inovace výuky biologických oborů na PřF JU 

o Dokončení realizace projektu ESF „Nové trendy ve výuce na PřF“  

• Rozvoj dalších přírodovědných oborů fakulty 

o Realizace projektů NPO a OP JAK zahrnující akreditace a rozvoj 

bioinformatikých studií a podporu spolupráce mezi PřF a nemocnicí při 

rozvíjení biomedicínských oborů 

• Zabezpečení informatických oborů 

o Zasídlení informatických oborů PřF JU do budovy vědeckého parku JU (v 

současné době v nájmu JAIP) – příprava projektové dokumentace, realizace 

v roce 2024 

• Kvalita doktorských studijních programů 

o Posílení role Školy doktorských studií, aktivnější zapojení předsedů 

oborových rad do jejího fungování, její institucionalizace, Rada doktorských 

studijních programů 

 

Strategický okruh 2 – Výzkum 

• Spolupráce s praxí, podpora regionu 

o Projekt OP JAK Prohloubení spolupráce biomedicínských pracovišť 

s nemocnicí a regionálními medicínskými pracovišti a vybudování 

biomedicínské diagnostické laboratoře včetně její akreditace 



 

 

o Dokončení institucionalizace společných výzkumně vzdělávacích pracovišť 

s Biologickým centrem AVČR v Českých Budějovicích 

• Podpora klíčových výzkumných infrastruktur fakulty 

o Plánovaná obnova náročného přístrojového vybavení v době zvýšených 

nároků na rozpočet fakulty a s tím spojené strategické rozhodování při 

nákupu nových finančně náročných přístrojů na základě potřeb rozvoje 

fakulty 

 

Strategický okruh 3 – Internacionalizace 

• Podpora zahraničních zaměstnanců a studenů 

o Podpora zahraničních zaměstnanců a studentů na místě, pomoc při jednání 

s úřady, ubytování, dětská skupina, škola s výukou v cizím jazyce 

• Podpora internacionalizace PřF 

o Vznik Mezinárodní evaluační rady PřF 

 

Strategický okruh 4 – Otevřenost 

• Podpora PR a marketingu 

o Realizace stávajících a vytváření nových kampaní s cílem zatraktivnění 

fakulty pro možné uchazeče 

o Fakultní webmaster, revize a inovace nového webu fakulty 

 

Strategický okruh 5 – Řízení 

• Kariérní řád 

o Podpora nového karierního systému 

o Optimalizace a stabilizace administrativního a technického úseku fakulty 

• Snížení byrokracie  

o Digitalizace administrativy a agendy spojené s výzkumem a výukou 

(technický úsek, BOZP, cestovní příkazy) 

• Projektové oddělení 

o Dokončení reorganizace Projektového oddělní, personální posílení a 

stabilizace, definice a stabilizace jeho začlenění do struktury a procesů 

fakulty a s tím spojená podpora týmů při přípravě a realizaci projektů 

s důrazem na prestižní mezinárodní projekty 

• Vnitřní hodnocení JU 

o V rámci JU dojde k vnitřnímu hodnocení jednotlivých fakult, kdy PřF JU byla 

pro rok 2023 vybrána jako první hodnocená fakulta. Toto hodnocení by mělo 

nastavit úroveň pro hodnocení dalších součástí JU 

 



 

 

 

Plán významných investičních aktivit PřF JU 

• Rekonstrukce budovy O (druhá část budovy ZF JU), uvolněné po odchodu ZF JU do 
nových prostor pro výukové a výzkumné účely kateder Molekulární biologie a 
genetiky a Medicínské biologie a přesun veškeré administrativy děkanátu do přízemí 

• Rekonstrukce budovy VTP JU (v nájmu „JAIP“ do konce roku 2023) pro zajištění 
informatických oborů na JU  

• Rekonstrukce ubytovací kapacity BC AVČR v budově B pro potřeby Katedry 
matematiky a kateder sídlících v budově B 

• Zastřešení parkoviště u budovy C fotovoltaickými panely, hrubým odhadem by mohlo 
pokrýt 75% potřeby elektrické energie všech budov fakulty v areálu Branišovská – 
v závislosti na doporučení připravované studia 

• Připojení objektů Na Sádkách na dodávku tepla z Teplárny České Budějovice, kde je 
v současné době vytápění a teplá voda na plyn 
 
Výhledově 

• Využití a případná rekonstrukce skleníku budovy B pro potřeby rostlinných 
molekulárně biologických pracovišť 

• Zřízení vjezdu do kampusu fakulty ze západní strany, v závislosti na vybudování 
ZTV/veřejné komunikace v přilehlé lokalitě na západ od hranice pozemku JU v rámci 
realizace developerského projektu „Za akademií 2“ 

• Architektonická studie a studie proveditelnosti na pavilon Katedry botaniky PřF JU 
v kampusu na Branišovské 

 
 
 


