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STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 
 
(1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je Statut Přírodovědecké fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „statut“) jejím základním vnitřním 
předpisem.  
 
(2) Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „fakulta”) je 
součástí veřejné vysoké školy univerzitního typu - Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
(dále jen „JU”).  
 
(3) Identifikační charakteristiky fakulty jsou vymezeny těmito základními údaji:  

a) Název: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta 
b) Zkrácený název: PřF JU 
c) Sídlo: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice 
d) Právní předchůdce: Biologická fakulta JU zřízená dne 8. 11. 1991 Akademickým 
senátem JU, s účinností ke dni 1. 8. 2007 byl název Biologická fakulta změněn na 
Přírodovědeckou fakultu  
e) IČO: 60076658, DIČ: CZ60076658  
f) Oficiální webové stránky: https://www.prf.jcu.cz 

 
(4) Platné názvy ve světových jazycích jsou:  
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a) anglický jazyk: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Science  
b) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Naturwissenschaftliche 
Fakultät  
c) francouzský jazyk: L´Université de Bohême du Sud a České Budějovice, Faculté des Sciences  
d) latinský jazyk: Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis, Facultas Rerum Naturalium 
e) ruský jazyk: Южночешский университет в городе Ческе Будейовице, Естественно-
научный факультет  
f) španělský jazyk: Universidad de Bohemia del Sur en České Budějovice, Facultad de Ciencias.  
 
 
 

Článek 2 
Poslání a činnost fakulty 

 
(1) Fakulta je zřízena k činnostem v oblasti vzdělávání, vědecké, výzkumné, konzultační 
a v dalších tvůrčích oblastech a k činnostem souvisejícím se zajišťováním provozu fakulty 
v uvedených oblastech. Fakulta navazuje na dosavadní tradice a odráží vývojové trendy 
a potřeby společnosti. Vedle těchto hlavních činností rozvíjí fakulta spolupráci s organizacemi 
státní správy a činnost doplňkovou.  
 
(2) Vzdělávací činnost je uskutečňována:  

a) v akreditovaných oblastech vzdělávání a studijních programech všech typů 
(bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy),  
b) v rámci celoživotního vzdělávání je studium orientované na výkon povolání 
a zájmovou činnost.  

 
(3) Fakulta vykonává v rozsahu stanoveném zákonem působnost v rigorózním a habilitačním 
řízení a v řízení ke jmenování profesorem.    
 
(4) Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost je realizována v celém rozsahu od badatelského 
výzkumu přes výzkum aplikovaný, vývojové činnosti a řešení aktuálních společenských 
objednávek a potřeb praxe. Je odvíjena od záměrů dlouhodobé orientace a zahrnuje zejména:  

a) výzkumné projekty řešené v rámci vyhlášených mezinárodních, národních, rezortních 
a jiných programů,  
b) výzkumné, expertní a jiné projekty realizované na základě smluv o spolupráci s jinými 
vzdělávacími a výzkumnými institucemi a praxí a na základě zakázek veřejných 
i neveřejných zadavatelů.  

 
(5) Fakulta může realizovat doplňkovou činnost.  
 
(6) Pro podporu činností studentů a zaměstnanců vytváří a zajišťuje fakulta v rámci své hlavní 
činnosti zejména:  

a) pracovní a studijní podmínky odpovídající finančním, materiálním a prostorovým 
možnostem fakulty, 
b) ve spolupráci s rektorátem JU - informační služby, přístup ke knihovním 
a časopiseckým fondům, elektronickým informacím a informačním technologiím, ediční 
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služby v oblasti studijních a vědecko-výzkumných materiálů a ostatní služby pro studenty 
související s jejich studiem, 
c) podmínky pro účelné využívání majetku včetně nakládání s výnosy z majetku jako 
jedním ze zdrojů příjmů fakulty. 

 
(7) Fakulta vytváří další podmínky pro podporu a rozvoj činností podle § 1 zákona, zejména 
následujícími formami:  

a) podporuje spolupráci a její rozvoj na mezinárodní úrovni a vytváří podmínky pro 
mobilitu studentů a akademických pracovníků,  
b) organizuje  činnosti pro posilování vztahů mezi vysokými školami, nadnárodními, 
národními a regionálními institucemi a orgány státní správy a samosprávy.  

 
Článek 3 

Vnitřní předpisy fakulty 
 
(1) Vnitřními předpisy fakulty podléhající schválení Akademického senátu JU a registraci 
Rektorátu JU jsou:  

a) statut fakulty,  
b) volební řád akademického senátu fakulty,  
c) jednací řád akademického senátu fakulty, 
d) jednací řád vědecké rady fakulty,  
e) disciplinární řád pro studenty fakulty.  

 
(2) Vnitřními normami fakulty, které nepodléhají schválení Akademického senátu JU a registraci 
Rektorátu JU, jsou:  

a) individuální řídící akty, které řeší zásadní záležitosti fakulty jako celku, zejména 
opatření a rozhodnutí děkana, tajemníka a proděkanů v rámci jejich působnosti,  
b) opatření týkající se zejména metodických a organizačních záležitostí, které se týkají 
dílčích nebo operativních záležitostí.  

 
(3) Vnitřní normy fakulty vydávají děkan, proděkani a tajemník fakulty v rozsahu svých 
kompetencí.  
 
 

ČÁST DRUHÁ STUDIUM 
 

Článek 4 
Základní podmínky pro uchazeče, přijímací řízení 

 
(1) Obecné podmínky pro uchazeče o studium na VŠ jsou stanoveny zákonem a pro podmínky 
JU upřesněny články 18 a 19 Statutu JU.  
 
(2) Konkrétní požadavky a podmínky přijímacího řízení na fakultu stanovuje každoročně děkan 
fakulty opatřeními, která jsou zveřejňována na úřední desce fakulty a na webových stránkách 
fakulty.  
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Článek 5 

Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením, poplatky spojené se studiem 
 
(1) Obecná ustanovení o poplatcích za úkony spojené s přijímacím řízením a o poplatcích 
spojených se studiem jsou vymezena v článcích 18 a 20 Statutu JU.  
 
(2) Konkrétní aktuální výše poplatků je každoročně stanovována opatřením rektora JU 
a zveřejňována v informačních materiálech fakulty a na webových stránkách fakulty.  
 
(3) Za úkony určené opatřením kvestora nebo děkana lze od studentů vybírat úhradu až do výše 
nákladů s těmito úkony spojenými. 
 

Článek 6 
Zápis do studia 

 
(1) Obecné podmínky zápisu do studia na fakultě jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu 
JU a v opatřeních děkana.  
 
(2) O organizaci, formě a dalších provozních podmínkách zápisu rozhoduje děkan fakulty.  
 

 
Článek 7 

Přijímání a podmínky studia cizinců 
 
(1) Podmínky přijetí cizinců ke studiu a obecné podmínky jejich studia jsou vymezeny ve Statutu 
JU.  
 
(2) Konkrétní požadavky a podmínky studia cizinců specifikují vnitřní normy fakulty.  
 
 

Článek 8 
Průběh studia 

 
(1) Možnosti výběru a sestavení studijních plánů jsou vymezeny:  

a) zněním rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu,  
b) podmínkami kreditního systému studia,  
c) seznamem vypsaných přednášek, seminářů a cvičení v daném akademickém roce.  

 
(2) Náležitosti průběhu studia od přijímacího řízení až do ukončení studia jsou obecně vymezeny 
zákonem. Podrobnosti jsou určeny:  

a) Studijním a zkušebním řádem JU,  
b) vnitřními normami fakulty,  
c) požadavky zapsaných přednášek, seminářů a cvičení, které jsou studentům oznámeny 
nejpozději do tří týdnů po zahájení semestru a jsou součástí informačního systému 
STAG.  
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ČÁST TŘETÍ 
ORGÁNY FAKULTY A JEJICH PRAVOMOCI 

 
 

Článek 9 
Orgány fakulty 

 
(1) Orgány fakulty, jejich postavení a působnost vymezuje zákon. Orgány fakulty jsou: 

a) akademický senát,  
b) děkan,  
c) vědecká rada,  
d) disciplinární komise,  
e) tajemník.  

 
 

Článek 10 
Organizační struktura 

 
(1) Organizační struktura fakulty je dána Organizačním řádem fakulty vydávaným jako opatření 
děkana. 
 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ 

 
Článek 11 
Rozpočet 

 
(1) Návrh rozpočtu předkládá děkan k projednání Akademickému senátu fakulty v termínech 
navazujících na termíny dané rozpisem dotace schváleným Akademickým senátem JU.   
 
(2) V případě, že návrh rozpočtu předložený děkanem není Akademickým senátem fakulty 
schválen, předloží děkan nejpozději do 14 dnů návrh nový. Hospodaření fakulty se do schválení 
rozpočtu řídí rozpočtovým provizoriem, které stanoví svým rozhodnutím a opatřením děkan.  
 
 

Článek 12 
Hospodaření a majetek 

 
(1) Obecné zásady závazné pro hospodaření fakulty jako součásti JU jsou vymezeny obecně 
platnými právními předpisy, Statutem JU a vnitřními předpisy o hospodaření JU.  
 



 
Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Statut PřF 
 

6 
 

(2) Za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem svěřeným fakultě 
je odpovědný tajemník a v rámci rozsahu své působnosti i vedoucí pracovišť, která jsou součástí 
fakulty.  
 
(3) Pravidla hospodaření fakulty, včetně podmínek vykonávání doplňkové činnosti, podrobně 
upravují vnitřní předpisy hospodaření fakulty.  
 
(4) Majetek, se kterým fakulta hospodaří, je fakultě svěřen do správy vlastníkem majetku, 
Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.  
 
(5) Změny v rozpočtu fakulty schvaluje dle návrhu děkana Akademický senát fakulty.  
 
 

ČÁST PÁTÁ 
HODNOCENÍ ČINNOSTI FAKULTY A JEJÍCH SOUČÁSTÍ 

 
 

Článek 13 
Obsah hodnocení 

 
(1) Hodnocení činnosti fakulty zahrnuje zpravidla:  

a) hodnocení kvality studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a metod 
jejich realizace, výsledků studia, uplatnění absolventů a dalších skutečností 
charakterizujících oblast vzdělávání,  
b) hodnocení rozsahu, kvality a výsledků vědeckých, výzkumných, vývojových a jiných  
tvůrčích činností a projektů,  
c) hodnocení rozsahu, úrovně a výsledků spolupráce dle čl. 2 odst. 7 písm. a) tohoto 
statutu,  
d) hodnocení úrovně řízení,  
e) hodnocení hospodaření,  
f) hodnocení funkční a hospodářské efektivnosti.  

 
(2) Pro hodnocení činnosti fakulty jsou používána kritéria zahrnující především posouzení  
kvality, úrovně a efektivnosti jednotlivých činností:  

a) ve vztahu ke schválenému strategickému záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty,  
b) akceptující srovnatelnost fakulty s jinými domácími a zahraničními vysokými  
školami s obdobnými studijními programy,  
c) odrážející hodnocení uznání a zájmu veřejnosti,  
d) vycházející ze soustavy kritérií používaných pro hodnocení ve vysokoškolské oblasti  
v České republice i v zahraničí. 
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Článek 14 
Formy hodnocení 

 
(1) Hodnocení se uskutečňuje v následujících formách:  

a) každoroční, tj. zpracování výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření 
fakulty podle zákona, sloužící jako podklady pro dodatek zprávy o vnitřním hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností zpracovaný Radou pro vnitřní 
hodnocení JU, 
b) pětileté, tj. zpracování podrobné zprávy garantů jednotlivých studijních programů 
a sebehodnotící zprávy celé fakulty, 
c) operativní v termínu a rozsahu podle rozhodnutí rektora nebo děkana, jestliže nastaly 
mimořádné důvody pro jeho uskutečnění.  

 
(2) Pro všechny formy hodnocení se využívá i výsledků studentského hodnocení.  
 
 

Článek 15 
Hodnocení akademických pracovníků 

 
(1) K hodnocení vědecké práce akademických pracovníků a studentů využívá fakulta 
kvantifikovatelných údajů o produktech jejich vědecké a tvůrčí činnosti, zejména evidence 
publikačních výstupů s přihlédnutím k významnosti vědeckých a odborných médií, v nichž jsou 
výsledky vědecké práce zveřejněny, a dále s přihlédnutím k prokazatelnému vědeckému ohlasu 
těchto výsledků a se zřetelem na vědní oblast a odborné zaměření pracovníků a studentů.  
 
(2) K hodnocení pedagogické činnosti akademických pracovníků eviduje fakulta rozsah jejich 
přednáškové a další pedagogické činnosti včetně údajů o počtu studentů, rozsahu a způsobu 
zkoušek, počtu řízených bakalářských, diplomových a disertačních prací a podílu na dalších 
pedagogických aktivitách. Přihlíží přitom k výsledkům studentského hodnocení výuky.  
 
(3) Děkan fakulty nebo jím pověřená osoba eviduje účast a podíl akademických pracovníků 
a studentů na činnostech obecně prospěšných pro fakultu, univerzitu i akademickou sféru vůbec, 
včetně popularizační činnosti, a tyto údaje se promítnou do jejich hodnocení.  
 
 
 

ČÁST ŠESTÁ 
STUDENTI, ZAMĚSTNANCI, AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY 

 
 

Článek 16 
Studenti 

 
(1) Statut studenta je dán § 61, 62 a 63 zákona.  
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(2) Práva a povinnosti studentů jsou vymezeny § 62 a 63 zákona. Důsledky neplnění povinností 
studenta nebo činy, které nejsou v souladu s vnitřními předpisy fakulty či JU, vymezují § 64 až 
69 zákona a disciplinární řád fakulty.  
 
(3) Dalším základním předpisem upravujícím práva a povinnosti studentů je Studijní a zkušební 
řád JU.  
 
(4) Studentům mohou být přiznána stipendia podle § 91 zákona. Stipendia jsou přiznávána podle 
Stipendijního řádu JU a upřesňujících opatření děkana fakulty.  
 
 

Článek 17 
Akademičtí pracovníci 

 
(1) Akademickými pracovníky fakulty jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři 
a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se jak na pedagogické, tak na tvůrčí 
činnosti.  
 
(2) Akademičtí pracovníci se podílejí:  
a) v pedagogické oblasti zejména na:  

- uskutečňování akreditovaných studijních programů formami vymezenými Studijním 
a zkušebním řádem JU, tj. přednáškami, semináři a cvičeními, zkouškami 
a konzultacemi,  

- působení ve funkci vedoucích bakalářských, diplomových a doktorských prací a ve 
zkušebních komisích státních závěrečných zkoušek,  

- vykonávání funkce oponenta bakalářských, diplomových a doktorských prací, 
- vytváření studijních programů, členství v oborových radách doktorských programů 

a radách bakalářských a magisterských studijních programů,  
- přípravě nově zaváděných nebo modernizovaných předmětů,  
- přípravě studijních podkladů a materiálů pro studenty;  

b) v oblastech vědy, výzkumu a vývoje zejména na:  
- působení ve funkci řešitele nebo spoluřešitele projektů v rámci vědeckého 

a výzkumného programu fakulty, nebo na základě projektu účelově financovaného 
grantovou agenturou, nebo aktivním působením v těchto řešitelských týmech,   

- působení ve funkci řešitele nebo spoluřešitele projektů v rámci vypsaných programů 
nebo smluv na základě výběrových řízení, nebo aktivním působením v těchto 
řešitelských týmech,  

- publikační nebo prezentační činnosti,  
- hodnotící činnosti v habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem  

c) na zabezpečování dalších úkolů spojených s činností fakulty a jejích organizačních útvarů.  
 

Článek 18 
Tvůrčí volno 

 
(1) O udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník děkana. Podrobnosti udělení 
tvůrčího volna určí děkan v rámci zákona.   
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(2) Výsledky, kterých akademický pracovník dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí jeho 
pracovních výsledků a tedy i součástí hodnocení pracovníka a hodnocení fakulty.  
 
 

Článek 19 
Členství v akademických senátech, vědeckých radách a dalších orgánech 

 
Činnost akademických pracovníků v orgánech a grémiích vymezených zákonem a vnitřními 
předpisy JU, zejména členství v Akademickém senátu JU nebo fakulty, vědecké radě JU nebo 
fakulty a vědeckých a oborových radách jiných vysokých škol a fakult, Radě pro vnitřní 
hodnocení, odborných panelech Akreditačního úřadu a jeho pracovních komisích, v radách 
grantových agentur, orgánech reprezentace vysokých škol, Radě vlády pro výzkum, vývoj 
a inovace, orgánech Evropské unie a dalších radách a orgánech je významnou součástí jejich 
pracovních povinností. Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních jsou povinni akademickým 
pracovníkům, kteří jsou členy těchto orgánů, vytvořit podmínky pro jejich činnost.  
 
 
 

Článek 20 
Čestné hodnosti a emeritní profesoři 

 
Udělování čestných hodností a jmenování emeritních profesorů upravuje Statut JU.  
 

 
Článek 21 

Akademická obec fakulty, shromáždění akademické obce 
 
(1) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti 
zapsaní na této fakultě.  
 
(2) Akademická obec fakulty se svolává k projednání významných informací nebo opatření, 
popřípadě u příležitosti slavnostních aktů fakultního nebo společenského charakteru.  
 
(3) Právo svolat shromáždění akademické obce fakulty má pouze děkan nebo předseda 
Akademického senátu fakulty.  
 
(4) Povinností děkana je svolat akademickou obec fakulty nejméně jednou do roka, a to za 
účelem podání informace o činnosti fakulty za uplynulý rok. Toto shromáždění je zároveň 
i místem pro otevřenou diskusi k zásadním otázkám rozvoje fakulty.  
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Článek 22 
Ostatní zaměstnanci 

 
(1) Kromě akademických pracovníků působí na fakultě další zaměstnanci JU, kteří se podílejí na 
vědecké, výzkumné či další tvůrčí činnosti nebo zajišťují odborné, administrativně správní 
a technické práce nutné pro uskutečňování poslání a činnosti fakulty.  
 
(2) Tito zaměstnanci jsou v pracovně právním poměru k JU. Jejich odměňování se řídí Mzdovým 
předpisem JU.  
 
 
 
 
 

ČÁST SEDMÁ 
AKADEMICKÉ SYMBOLY A OBŘADY 

 
 

Článek 23 
Akademičtí funkcionáři a insignie fakulty 

 
(1) Akademickými funkcionáři fakulty jsou děkan a proděkani. Po dobu akademického obřadu 
promoce je za akademického funkcionáře považován i promotor v případě, že není ustanoven 
z proděkanů.  
 
(2) Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a odpovědnosti akademických 
funkcionářů fakulty jsou akademické insignie fakulty a akademické obřady fakulty.  
 
(3) Akademickými insigniemi fakulty jsou žezlo, řetěz a taláry.  
 
(4) O změně nebo návrhu nových insignií rozhoduje děkan se souhlasem Akademického senátu 
fakulty.  
 
(5) Fakultní taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat: 

a) akademičtí funkcionáři fakulty, 
b) další akademičtí pracovníci a zaměstnanci fakulty podle rozhodnutí děkana,  
c) absolventi studia ve studijních programech uskutečňovaných fakultou,  
d) členové vědecké rady fakulty a významní hosté podle rozhodnutí děkana,  
e) pedel fakulty.  

 
(6) Znakem Přírodovědecké fakulty JU je grafické znázornění pěti listů v zelené barvě 
uspořádaných do růžice podle Jednotného vizuálního stylu JU. Na úředních listinách fakulta tuto 
symboliku užívá zároveň s označením názvu fakulty.  
 
(7) Kromě akademických insignií je fakulta oprávněna používat tyto znaky a symboly:  
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a) kulaté razítko se státním znakem České republiky a textem „Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích”, v souladu se zákonem o užívání státních symbolů ČR, 
v případech, kdy fakulta vydává rozhodnutí nebo listiny osvědčující důležité právní 
skutečnosti,  
b) v rektorem JU vymezených případech univerzitní pečeti se symbolikou Čech 
a jihočeského regionu a textem „Sigillum Universitatis Bohemiae Meridionalis”.  

 
 

Článek 24 
Akademické obřady 

 
(1) Akademickými obřady jsou zejména inaugurace děkana, imatrikulace, promoce, slavnostní 
zasedání vědecké rady, slavnostní shromáždění akademické obce.  
 
(2) Obsah a průběh akademických obřadů navrhuje v duchu univerzitních tradic příslušný 
proděkan a schvaluje děkan.  
 
(3) Studenti při imatrikulaci a promoci skládají slib.  
 
 

Článek 25 
Medaile a ocenění 

 
(1) Medaile a ocenění fakulty uděluje děkan jako uznání za zásluhy o rozvoj fakulty, za 
významné působení na fakultě a za vztahy k ní, jakož i za činnosti v oblastech vztahujících se 
k zaměření fakulty a další zásluhy podle rozhodnutí děkana.  
 
(2) Pravidla a řád pro udělování medailí stanoví děkan a schvaluje je Akademický senát fakulty. 
Matrika o udělených medailích je vedena na děkanátu fakulty.  
 
 
 
 

ČÁST OSMÁ 
Článek 26 

Závěrečná ustanovení 
 
(1) Zrušuje se Statut Přírodovědecké fakulty schválený Akademickým senátem JU dne 24. 4. 
2009, ve znění pozdějších změn a doplňků.  
 
(2) Tento statut byl projednán a schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým 
senátem Přírodovědecké fakulty JU dne 19. 4. 2018.  
 
(3) Tento statut nabývá platnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválením Akademickým 
senátem JU. Akademický senát JU schválil tento statut dne 12. 6. 2018.  
 



 
Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Statut PřF 
 

12 
 

(4) Tento statut nabývá účinnosti dnem 12. 6. 2018.  

 
 

 
PŘÍLOHA  
Text slibu studentů při imatrikulaci a text slibu studentů při promoci na Přírodovědecké fakultě 
JU.  

  



 
Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Statut PřF 
 

13 
 

Příloha: Text slibu studentů při imatrikulaci na Přírodovědecké fakultě 
JU 
 
 

Já, student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity,  

slibuji, 

že se budu řídit zákony a pravidly univerzity i mravními zásadami světové 

akademické obce, jejímž členem se dnes stávám. 

 

 

Anglická verze: 

I, a student of the Faculty of Science at the University of South Bohemia, 

promise  

that I shall act according to the laws and regulations of the University as well as 

the principles of ethical conduct of the world adademic community of which 

I become a member today. 
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Příloha: Text slibu studentů při promoci na Přírodovědecké fakultě JU 
 

Před akademickými funkcionáři, profesory a docenty Přírodovědecké fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích slavnostně slibujeme: 

- že své vědomosti budeme vždy využívat k obecnému prospěchu a nikdy jich 

nezneužijeme; 

- že své povinnosti budeme konat řádně, svědomitě, ochotně a s plným 

vědomím odpovědnosti; 

- že budeme stále prohlubovat své vědomosti, podle svých sil přispívat 

k rozvoji vědeckého poznání a ctít zásady odborné etiky; 

- že uchováme v trvalé paměti Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích, na které jsme vystudovali. 

Anglická verze: 

Here, before the academic officials and professors of the Faculty of Science at 

the University of South Bohemia in České Budějovice we solemny swear: 

- that we shall always use our knowledge to the common good and that we shall 

never abuse it; 

- that we shall perform our duties properly, conscientiously, willingly, and with 

a full sense of responsibility; 

- that we shall always seek to extend our knowledge and according to our 

abilities contribute to the development of scientific knowledge and respect the 

principles of scientific ethics;  

- that we shall always hold dear the Faculty of Science at the University of 

South Bohemia in České Budějovice from which we now graduate. 




