
 

  

ROZVOJ VÝZKUMNĚ ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH 

PROGRAMŮ FROV JU 

Identifikační údaje projektu 

Název: Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů FROV JU 

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002616 

Termín realizace: 6/2017 – 5/2022 

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Dotační program: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. 

Anotace projektu 

Hlavním cílem je tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ, zapojení odborníků  

z praxe a zahraničí při vytváření těchto programů, podpora zahraničních stáží akademických pracovníků a výzkumných 

pracovníků s cílem využití příkladů dobré praxe v oblasti přípravy a rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů. 

Cíle 
Hlavním cílem projektu je inovace/modernizace jednoho výzkumně zaměřeného studijního oboru a vytvoření zcela nového 

oboru v souladu se strategií VŠ a v souladu se současnými a budoucími trendy v oblasti výzkumu  

a vývoje akvakultury, ochrany vod, rybářství apod. - 

reakreditace studijního oboru Rybářství v rámci doktorského 

studijního programu Zootechnika a akreditace studijního 

oboru Ochrana vodních ekosystémů v rámci doktorského 

studijního programu Ekologie a ochrana prostředí. Cílem 

projektu je tuto inovaci udělat jak kvalitativně, tak obsahově 

nad rámec místních poměrů a tudíž je nezbytností dané 

inovace provádět i v anglickém jazyce.  

Dalším cílem je zapojení odborníků z praxe a zahraničí při 

vytváření těchto studijních programů. Bude se jednat zejména 

o přenos požadavků praxe na profil absolventa inovovaného 

studia tak, aby byl daný student co nejvíce žádaný a 

uplatnitelný na trhu práce. V rámci řešení projektu budou 

podporovány zahraniční stáže akademických pracovníků a výzkumných pracovníků s cílem sdílení poznatků dobré praxe za 

účelem efektivní a smysluplné implementace poznatků do inovovaných studijních programů. Více již v nepovinné příloze  

a dokumentu Představení projektu a taktéž v příloze projektové žádosti Popis úprav studijních programů. 

Finanční rámec projektu 

 Rozpočet Procentuální podíl (v %) 

Celkový rozpočet 10 457 440,00 Kč 100 % 

Výše dotace EU 8 888 824,00 Kč 85 % 

Výše dotace veřejných zdrojů 1 045 744,00 Kč 10 % 

Výše vlastního kofinancování 522 872,00 Kč 5 % 

Kontakt 
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. / odpovědný řešitel projektu 

tel. +420 38777 4730, mob. +420 777 698 427, E-mail: vzlabek@frov.jcu.cz 

mailto:vzlabek@frov.jcu.cz

