
V navazujícím magistreském studiu byl 
obor Rybářství nahrazen oborem Rybářství 
a ochrana vod. Jedná se ve své podsta-
tě o mezioborové studium zahrnující jak 
problematiku rybářství (chov ryb, rybářské 
hospodaření na volných vodách), tak pro-

blematiku ochrany vod (ochrana a mo-
nitoring vodních zdrojů, opatření pro 

podporu biodiverzity volně žijících 
organismů, snižování dopadů cho-
vu ryb na kvalitu vody, revitalizace, 
technologie úpravy a čištění vody, 
aspekty kontaminace vodního 

prostředí). Problematika rybářství 
a ochrany vod je v tomto studijním 

programu chápána neoddělitelně a 
komplexně a odvíjí se od legislativ-
ních požadavků i novodobých trendů 
a potřeb. V rámci studia je možné se 
dále zaměřit na genetiku a reprodukci 
ryb, speciální akvakultury nebo hlouběji 

právě na oblast ochrany vod. Studium 
je tedy vhodné pro absolventy obou 
nabízených bakalářských oborů na 
naší fakultě, zvládnou jej však i absol-
venti příbuzných bakalářských oborů. 
Absolventi navazujícího magisterského 
studia budou schopni využít získané 

znalosti a dovednosti při řízení vyš-
ších organizačních jednotek, např. 
velkých pracovních týmů v rybářství, 
vodohospodářství, veřejné a státní 
správě na národní i evropské úrovni.

  T/ 38 777 4646
  E/studijni@frov.jcu.cz

V bakalářském studiu nabízíme obor 
Rybářství a také obor Ochrana vod. Oba 
obory  propojují znalosti z všeobecných 
předmětů s odborným a praktickým tech-
nologickým zaměřením v dané oblasti. 
V oboru Rybářství lze získat odborné 
znalosti v oblasti biologicko-
-ekologických vazeb vodních 
organismů, znalosti moder-
ních technologií a techniky 
v chovu ryb a produkčním 
rybářství, managementu 
ochrany vod a vodního 
hospodářství. Při studiu se 
rovněž seznámíte s proble-
matikou právních ustanovení 
v rybářství, legislativou ochrany 
vod, vodního prostředí a nakládá-
ní s vodami. Obor Ochrana vod se 
zaměřuje více na chemické proce-
sy ve vodním prostředí, fyzikální 
vlastnosti vody, ekologii, legislativní 
ochranu a užívání vod v rámci EU, ko-
loběh vody v krajině, čištění odpadních 
vod, vodárenství, vodohospodářství a 
vodní stavby.  U obou oborů je kladen 
důraz také na jazykovou přípravu stu-
denta, absolvent by měl být schopen 
komunikovat ústně i písemně v anglic-
kém jazyce. Výuka v oboru Rybářství 
je nabízena v prezenční i kombinované 
formě studia, výuka v oboru Ochrana 
vod pouze v prezenční formě.

 T/ 38 777 4646
 E/studijni@frov.jcu.cz

Celoživotní vzdělávání je realizováno 
prostřednictvím Mezinárodního environ-
mentálního, poradenského a informační-
ho střediska ochrany vod ve Vodňanech 
a Ústavu komplexních systémů v Nových 
Hradech. Vzdělávání probíhá formou od-
borných seminářů pořádaných v průběhu 
celého roku. Další formou celoživotního 
vzdělávání jsou odborné konference, 
workshopy, letní školy, roadshow 
a přípravné kurzy českého jazyka 
pro zahraniční uchazeče o studium 
na FROV JU.

 T/ 38 777 3802 (Nové Hrady)
 E/heroutova@frov.jcu.cz
 T/ 38 777 4665 (Vodňany)
 E/kkovarikova@frov.jcu.cz

Doktorské studium představuje v akre-
ditovaném studijním oboru Rybářství 
zajímavou možnost pokračovat v získává-
ní vědeckých poznatků dle individuálního 
studijního plánu, a to formou prezenční 
nebo kombinovanou. V tomto studiu se 
prohlubují znalosti a dovednosti získané 
v magisterském studiu s provázaností 
detailní odborné specializace zpravidla 
v kontextu s aktuálními vědeckovýzkum-
nými problémy. Studium připravuje stu-
denty na budoucí vědeckou, výzkumnou 
či pedagogickou dráhu ve vysokoškol-
ských či výzkumných institucích.

 T/ 38 777 4636
 E/lkacerova@frov.jcu.cz

Bakalářské
studium/Bc.

Celoživotní
vzdělávání

Magisterské
studium/Ing.

Doktorské
studium/Ph.D.

Stupeň
studia

Název
(Kód programu)

Forma studia
Doba
studia

Název
oboru

Jazyk

Bakalářský
Zootechnika (B4103) prezenční / kombinovaná 3 roky Rybářství ČJ

Ekologie a ochrana prostředí (B1601) prezenční 3 roky Ochrana vod ČJ

Navazující
magisterský

Zemědělská specializace (N4106) prezenční / kombinovaná 2 roky Rybářství 
a ochrana vod ČJ

Agricultural specialization (N4106) prezenční / kombinovaná 2 roky Fishery and 
Protection of Waters AJ

Doktorský
Zootechnika (P4103) prezenční / kombinovaná 4 roky Rybářství ČJ

Zootechnics (P4103) prezenční / kombinovaná 4 roky Fishery AJ
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