
 

  

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVACÍ 

ÚČELY FROV JU 

Identifikační údaje projektu 

Název: Výzkumná infrastruktura pro vzdělávací účely FROV JU 

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002614 

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 

Cílem projektu je zajištění moderní infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem a inovacemi, tedy pro potřeby výzkumně 

zaměřených studijních programů - zajištění přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkumně zaměřené studijní 

programy a zajištění dostatečného podpůrného vybavení nezbytného pro kvalitu výzkumně zaměřených studijních programů.  

Cíle 

Cílem projektu je skrze zajištění přístrojového a laboratorního vybavení (vč. dodatečného podpůrného vybavení - materiál) 

výrazně podpořit a urychlit inovaci a modernizaci projektem řešených výzkumně zaměřených studijních oborů.  Projekt 

naplňuje specifické cíle výzvy, tedy zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely. Tyto aktivity a jejich plnění  

je blíže popsáno v přílohách projektové žádosti. Projekt a jeho aktivity 

mají společný cíl, a tím je ve spolupráci se synergickým projektem 

RVZSP výrazné posílení kvality modernizace doktorských studijních 

oborů Rybářství a Ochrana vodních ekosystémů. Hlavní cílem 

projektu je tedy kvalitní a efektivní inovace/modernizace dvou 

výzkumně zaměřených studijních programů, oborů v souladu  

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

výzkumu a vývoje akvakultury, konkrétně rybářství - 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 ve vazbě na pořízené vybavení, 

zařízení projektu. 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 i s ohledem na kvalifikaci směrem k moderním metodám využití 

příslušného zařízení. 

Finanční rámec projektu 

 Rozpočet Procentuální podíl (v %) 

Celkový rozpočet 91 573 194,00 Kč 100 % 

Výše dotace EU 77 837 214,90 Kč 85 % 

Výše dotace veřejných zdrojů 9 157 319,40 Kč 10 % 

Výše vlastního kofinancování 4 578 659,70 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 
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