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Základním cílem projektu je zvýšení kvality výstupů VaV činnosti prostřednictvím 
posilování a rozvoje výzkumných vývojových týmů zapojených do vědecko - výzkumné 
činnosti Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
s důrazem na jejich internacionalizaci, multidisciplinaritu a spolupráci s privátní sférou. 
 
Tento základní cíl bude dosažen prostřednictvím naplnění následujících dílčích cílů: 

a) Posílení a stabilizace vybraných VaV týmů o hostující zahraniční vědce. 
b) Rozšíření stávající spolupráce s významnými zahraničními výzkumnými institucemi a 

tím dosažení intenzivnějšího zapojení do mezinárodních VaV sítí. 
c) V návaznosti na dílčí cíl b) dosažení četnějšího zapojení do mezinárodních projektů, 

které jsou realizovány konsorcii zahraničních institucí. 
d) Rozvoj mezinárodních letních škol s cílem vytvořit síť mladých nadějných 

výzkumníků a s cílem obohatit výzkumné týmy FROV JU o kvalitní lidské kapacity. 
e) Vytvořit podmínky pro VaV pracovníky k jejich odbornému růstu a rozvoji 

prostřednictvím aktivní účasti na mezinárodních konferencích. 
f) Posílit rozvoj týmů prostřednictvím spolupráce mezi FROV JU a jejími partnery 

(českými i zahraničními), jak z veřejné tak privátní sféry a dosáhnout tak zvýšení 
počtu a kvality společných projektů (zejména ze 7. rámcového programu, ale i z jiných 
zahraničních zdrojů), společných publikací v impaktovaných časopisech a jiné VaV 
výstupy vzniklé podpořenou spoluprácí. 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou akademičtí pracovníci a další pracovníci vysokých 
škol (hlavně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pracovníci výzkumných a 
vývojových institucí a studenti vysokých škol). 
Hlavním přínosem pro cílovou skupinu je přímý a bezprostřední přístup k nejnovějším 
poznatkům vědy a výzkumu v oblastech, jimiž se zabývají hlavní řešitelská pracoviště Fakulty 
rybářství a ochrany vod JU. 
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Přínosem projektu je mimo jiné: 

a) Motivace cílových skupin ke změně přístupů k VaV práci směrem k propojení s praxí 
a s ještě užším propojení na mezinárodní vědecké scéně. 

b) Zvýšení právního povědomí cílových skupin v oblasti ochrany duševního vlastnictví a 
změna mnohdy laxního přístupu k této problematice. Z toho mohou těžit nejen cílové 
skupiny, ale v obecné rovině i národní hospodářství. 

c) Zkontaktování odborníků ve stejných či podobných oborech, k jejich vzájemnému 
poznávání i po lidské stránce, což může mít za následek vznik nových týmů a VaV 
projektů. 




