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ISCED F a stručné zdůvodnění: 0532 Vědy o Zemi 
 

Studijní program Aplikovaná geografie vychází ze zkušeností s realizací studijního oboru Geografie pro 

veřejnou správu, který byl na PF Ju akreditován od roku 2006. Obsah SP Aplikovaná geografie byl nově 

upraven tak, aby odpovídal potřebám praxe a byl s praxí maximálně provázán. Cílem tříletého 

bakalářského studijního programu je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky 

s geografickým vzděláním, kteří najdou široké uplatnění v oblasti problematiky regionálního rozvoje, 

územního plánování a problematiky veřejné správy v podmínkách České republiky. Uvedený studijní 

program zcela zapadá do kontextu dlouhodobé strategie vzdělávání na PF JU. 



B-I – Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Typ studijního programu bakalářský 

Profil studijního programu profesně zaměřený 

Forma studia prezenční 

Standardní doba studia 3 

Jazyk studia Český jazyk 

Udělovaný akademický titul Bc. / Bakalář 

Rigorózní řízení ne Udělovaný akademický titul – 

Garant studijního programu doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Zaměření na přípravu odborníků 
z oblasti bezpečnosti ČR 

ne 

Uznávací orgán   

Oblast (i) vzdělávání, u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % 

Vědy o Zemi 

Cíle studia ve studijním programu 

Bakalářský studijní program Aplikovaná geografie poskytuje vysokoškolské vzdělání zaměřené pro využití 
geografických poznatků v praxi. Cílem studia je komplexní geografické vzdělání se širokými přesahy do praxe 
a jeho využití při řešení územních problémů v regionálních útvarech různé úrovně. Studium je zaměřeno na 
následující oblasti: 
- absolvování povinného bloku základních fyzicko-geografických a sociogeografických disciplín a regionálně-
geografických disciplín a jejich širokých přesahů do praxe. 
- absolvování povinného bloku zaměřeného na získání znalostí a dovedností v oblasti geografických 
informačních systémů (GIS), prostorové statistiky, tematické kartografie a metod geografického výzkumu. 
- absolvování povinného a povinně volitelného bloku aplikovaných disciplín souvisejících s koncepcí 
studijního programu a profilem absolventa (územní plánování, regionální rozvoj, organizace a management 
veřejné správy a další).  
- absolvování bloku povinně volitelných předmětů podle zaměření specializačních projektů (antropogenní 
transformace reliéfu, geografická analýza mikroregionu, environmentální geografie, projektový management 
v cestovním ruchu a další).  
- absolvování povinného bloku cizího jazyka (angličtina nebo němčina). 
- absolvování povinných praxí v institucích veřejné správy. 
- absolvování dalších výběrových předmětů. 
Profil absolventa studijního programu 

Absolvent studijního programu Aplikovaná geografie je připraven na výkon povolání souvisejících s 
geografickým vzděláním a je výrazně orientován do praxe. Ovládá základní poznatky o zákonitostech systému 
geografické sféry a jejích jednotlivých složek, zejména subsystému přírodních a sociálních složek včetně jejich 
širokých přesahů do praxe. Ovládá základní i pokročilé metody a techniky komplexní analýzy 
fyzickogeografických (klima, vodstvo, půdy, ochrana přírody a krajiny) i sociogeografických prvků 
(obyvatelstvo, demografie, sídla, průmysl, zemědělství, doprava, služby, cestovní ruch) v regionálních útvarech 
různé úrovně. Absolvent je schopen analyzovat tyto složky prostřednictvím statistických metod a získané 
poznatky interpretovat náročnými kartografickými metodami prostřednictvím geografických informačních 
systémů (GIS). Absolvent má rovněž široké znalosti problematiky regionálního rozvoje, územního plánování a 
problematiky veřejné správy v podmínkách České republiky. 
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Pravidla vycházejí z dokumentu „Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících tvůrčích činností Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích“ a z Opatření rektora JU č. R 361. Pro vyjádření studijní zátěže je používán 
systém ECTS. Rozsah vyučovací hodiny je 45 minut. V rámci praxí je základní časovou jednotkou 60 minut. Na 
kvalitu studijního programu dohlíží Rada studijního programu, která dává impulzy k případným inovativním 
krokům.  
 
Student je povinen absolvovat celkem 180 ECTS kreditů v následující struktuře předmětů:  
- Povinné předměty (základní teoretické předměty profilujícího základu) – 55 kreditů (ZT).  
- Povinné předměty (profilujícího základ studijního programu) – 47 kreditů (PZ).  
- Předměty související s vypracováním semestrálních projektů – 24 kreditů. 
- Předměty související s vypracováním závěrečné práce – 20 kreditů.  
- Odborná praxe a její reflexe – 18 kreditů.  



- Předměty z citího jazyka – 4 kredity. 
- Povinně volitelné předměty – 9 kreditů. 
- Volitelné předměty – 3 kredity 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Přijímací zkouška je ústní. Každý z uchazečů se musí osobně dostavit k jednomu z termínů přijímací zkoušky ze 
zeměpisu, i když mu bude zkouška prominuta, jinak nesplní podmínky přijímacího řízení. Otázky ústní zkoušky 
vycházejí z obsahu a učiva vzdělávacího oboru zeměpis Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a týkají 
se těchto témat: 
 
- sociální geografie – sociální složky krajinné sféry (obyvatelstvo, osídlení, průmysl, zemědělství, služby, 

doprava), složkové sociálně geografické disciplíny (geodemografie, geografie osídlení, průmyslu, 
zemědělství, služeb, dopravy), sociální a globální problémy, 

- regionální geografie – Česko a Evropa – klima, hydrologické poměry, orografie, biota, obyvatelstvo, osídlení, 
hospodářství, politická situace, 

- kartografie – měřítko a obsah map, kartografická zobrazení, druhy map, měření na mapách, 
- fyzická geografie – přírodní složky krajinné sféry (atmosféra, litosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra), 

složkové fyzickogeografické disciplíny (klimatologie, hydrologie, biogeografie, geomorfologie, pedologie), 
fyzickogeografické zóny na Zemi, globální problémy přírodní krajinné sféry,  

- další otázky se mohou týkat aktuálních politicko-geografických problémů jednotlivých regionů Evropy a 
Česka. 

 
Přijímací ústní zkouška ze zeměpisu bude prominuta uchazečům, u kterých nebyl průměrný prospěch ze všech 
předmětů za jednotlivé poslední čtyři ročníky na výročních vysvědčeních (v maturitním roce pololetní vysvědčení) 
horší než 2,35 a současně studovali takovou střední školu s maturitou, kde byl zeměpis alespoň po dva celé roky 
jedním z předmětů studia. Přijímací ústní zkouška ze zeměpisu bude prominuta také těm uchazečům, kteří se 
umístili na 1. - 3. místě v krajském nebo celostátním kole zeměpisné olympiády (je třeba donést diplom k 
přijímacímu řízení). 
 
Pokud bude uchazeči prominuta ústní zkouška ze zeměpisu, potom získá 100 bodů. Při ústní zkoušce je možné 
získat maximálně 100 bodů, z toho max. 50 bodů za orientaci v mapě Evropy a ČR a maximálně 50 bodů za 
geografické reálie a základní poznatky z obecné geografie. Minimální počet bodů pro vykonání přijímací 
zkoušky je 40 bodů. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Absolventi bakalářského studijního programu Aplikovaná geografie mohou pokračovat v navazujících 
magisterských studijních programech na jiných součástech JU (zejména v oborech Pozemkové úpravy a převody 
nemovitostí na ZF JU nebo Strukturální politika EU a rozvoj venkova na EF JU). 

 
  



B-IIa – Studijní plány a návrh témat prací 

Označení studijního plánu Aplikovaná geografie 

Povinné předměty – celkem 102 kreditů 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

Geografický proseminář I 14p+0s 
 

zp. 3 Mgr. Michal Vančura, 
Ph.D. (50 %), Mgr. Jan 

Prener (50 %) 

1/ZS PZ 

Geoinformatika a kartografie 28p+14s zk. 5 RNDr. Martin Hais, Ph.D. 
(30 %), Mgr. Stanislav Grill 

(70 %) 

1/ZS ZT 

Planetární geografie 14p+14s zk. 4 doc. RNDr. Petr Jelínek, 
Ph.D 

1/ZS ZT 

Geografické informační 
systémy I 

0p+28s zp. 3 doc. RNDr. Stanislav Kraft, 
Ph.D. (60 %), Mgr. Vojtěch 

Blažek (40 %) 

1/ZS ZT 

Specializační přednášky z 
geografie 

28p+0s zp. 3 doc. RNDr. Stanislav Kraft, 
Ph.D. (50 %), doc. Mgr. Jiří 

Rypl, Ph.D. (50 %) 

1/ZS PZ 

Základy regionálního rozvoje 14p+14s zp. 3 doc. RNDr. Stanislav Kraft, 
Ph.D. (50 %), RNDr. Jan 

Pileček, Ph.D. (50 %) 

1/ZS ZT 

Historická a kulturní 
geografie 

14p+14s zk. 4 RNDr. et PhDr. Aleš 
Nováček, Ph.D. 

1/LS ZT 

Geologie a pedogeografie 28p+14s zk. 4 doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.  1/LS ZT 

Geografický proseminář II 14p+14s zp. 3 doc. RNDr. Stanislav Kraft, 
Ph.D. (50 %), Mgr. Vojtěch 

Blažek (50 %) 

1/LS PZ 

Geografie obyvatelstva, 
demografie a geografie sídel 

28p+14s zk. 4 doc. RNDr. Stanislav Kraft, 
Ph.D. (50 %) 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 
(50 %) 

1/LS ZT 

Geografické informační 
systémy II 

0p+28s zp. 3 RNDr. Martin Hais, Ph.D. 
(30 %), Mgr. Stanislav Grill 

(70 %) 

1/LS PZ 

Geomorfologie, biogeografie 
a ochrana životního prostředí 

28p+14s zk. 4 doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.  
(75 %), RNDr. Roman Kössl 

(25 %) 

1/LS ZT 

Geografie dopravy, služeb a 
cestovního ruchu 

28p+14s zk. 4 doc. RNDr. Stanislav Kraft, 
Ph.D. 

1/LS ZT 

Územní plánování 28p+14s zp. 4 doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 1/LS ZT 

Tematická a webová 
kartografie 

14p+14s zp. 3 doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 
(50 %), Mgr. Vojtěch Blažek 

(50 %) 

1/LS PZ 

Meteorologie, klimatologie a 
hydrogeografie 

28p+14s zk. 5 prof. RNDr. Jaroslav Vrba, 
CSc. (40 %), RNDr. Aleš 

Farda, Ph.D. (30 %), Mgr. 
Petr Skalák (30 %) 

2/ZS ZT 

Geografie zemědělství a 
průmyslu 

28p+14s zk. 4 doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 
(50 %), Mgr. Michal 

Vančura, Ph.D. (50 %) 

2/ZS ZT 

Regionální analýza 28p+14s zk. 4 doc. RNDr. Stanislav Kraft, 
Ph.D.  

2/ZS ZT 

Fyzická geografie České 
republiky 

28p+0s zk. 3 doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 
 

2/ZS ZT 

Geografické informační 
systémy v praxi 

0p+28s zp. 3 doc. RNDr. Stanislav Kraft, 
Ph.D. (60 %), Mgr. Vojtěch 

Blažek (40 %) 

2/ZS PZ 



Sociální geografie České 
republiky 

28p+0s zk. 3 Mgr. Michal Vančura Ph.D.  2/ZS PZ 

Regionální politika a 
regionální rozvoj České 
republiky 

14p+14s zk. 4 doc. RNDr. Stanislav Kraft, 
Ph.D. 

2/LS PZ 

Aplikovaná geografie 14p+14s zk. 4 prof. RNDr. Vladimír Ira, 
CSc. 

2/LS PZ 

Terénní cvičení z fyzické 
geografie 

5dní/sem zp. 3 doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.  2/LS PZ 

Terénní cvičení ze sociální 
geografie 

5dní/sem zp. 3 Mgr. Michal Vančura Ph.D. 2/LS PZ 

Seminář z regionální 
geografie České republiky 

0+28s zp. 2 RNDr. et PhDr. Aleš 
Nováček, Ph.D. 

2/LS PZ 

Regionální geografie Evropy 42p+14s zk. 5 Mgr. Michal Vančura Ph.D. 
(60 %), RNDr. et PhDr. Aleš 

Nováček, Ph.D. (40 %) 

3/ZS PZ 

Aplikovaná krajinná ekologie 28p+14s zk. 5 doc. RNDr. Tomáš Kučera, 
Ph.D. (50 %), RNDr. Martin 

Hais, Ph.D. (50 %) 

3/ZS PZ 

Povinné předměty - Odborná praxe 

Odborná praxe I 
 

20 dní/ 
sem. 

zp. 6 Mgr. Vojtěch Blažek 2/ZS  

Odborná praxe II 20 dní/ 
sem. 

zp. 6 Mgr. Vojtěch Blažek 2/LS  

Odborná praxe III 20 dní/ 
sem. 

zp. 6 Mgr. Vojtěch Blažek 3/ZS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 18 kreditů 

Povinné předměty - Semestrální projekt 

Semestrální projekt I 0 + 14s kol. 8 Mentor semestrálního 
projektu 

2/ZS  

Semestrální projekt II 0 + 14s kol. 8 Mentor semestrálního 
projektu 

2/LS  

Semestrální projekt III 0 + 14s kol. 8 Mentor semestrálního 
projektu 

3/ZS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 24 kreditů 

Povinné předměty – Bakalářská práce 

Seminář k bakalářské práci I 0p + 10s zp. 10 vedoucí BP 2/LS  

Seminář k bakalářské práci II 0p + 10s zp. 10 vedoucí BP 3/ZS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 20 kreditů 

Povinné předměty – Cizí jazyk 

Anglický jazyk I 0p + 14s zp. 2 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 2/ZS  

Anglický jazyk II 0p + 14s zp. 2 PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 2/LS  

Německý jazyk I 0p + 14s zp. 2 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 2/ZS  

Německý jazyk II 0p + 14s zp. 2 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 2/LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 4 kredity 

Povinně volitelné předměty  

Zaměstnanost a trh práce 14p+14s zp. 3 Mgr. Jiří Beran 2/ZS  

Projektový management v 
cestovním ruchu 

14p+14s zp. 3 RNDr. Růžena 
Štemberková, Ph.D. 

2/LS  

Ekonomika a management 
ve veřejné správě 

14p+14s zp. 3 doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 
(50 %), Ing. Josef Mendl (50 

%) 

2/LS  

Antropogenní transformace 
reliéfu a jejich vliv na krajinu 

14p+14s zp. 3 doc. RNDr. Karel Kirchner, 
CSc. 

3/ZS  

Environmentální geografie 28p+14s zp. 3 prof. RNDr. Vladimír Ira, 
CSc. 

3/ZS  

Geografie sídel - přístupy a 
aplikace do veřejné správy 

14p+14s zp. 3 doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 3/ZS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 9 kreditů 



Volitelné předměty 

Zahraniční geografická 
exkurze 

5dní/sem zp. 3 doc. RNDr. Stanislav Kraft, 
Ph.D. (50 %), doc. Mgr. Jiří 

Rypl, Ph.D. (50 %) 

2/LS  

Geografická exkurze ČR 5dní/sem zp. 3 Mgr. Michal Vančura, 
Ph.D. (50 %), doc. Mgr. Jiří 

Rypl, Ph.D. (50 %) 

2/LS  

Střední Evropa mezi 
Východem a Západem 

14p+14s zp. 3 RNDr. et PhDr. Aleš 
Nováček, Ph.D. 

3/ZS  

Sociologie soudobých 
společností 

14p + 14s Zp 3 Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 3/ZS  

Politický systém ČR 28p + 14s Zp 3 PhDr. Roman Míčka, Th.D., 
Ph.D. 

2/ LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 3 kredity 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 

• Aplikovaná fyzická geografie 

• Aplikovaná sociální geografie  

• Regionální geografie České republiky a Evropy  

• Metody geografického výzkumu  

• Obhajoba bakalářské práce 
 
Další studijní povinnosti 

Studium počítá se zapojením studentů do terénních cvičení a exkurze (povinné předměty „Terénní cvičení z fyzické 
geografie“, „Terénní cvičení ze sociální geografie“ a volitelné předměty „Zahraniční geografická exkurze“ a 
„Geografická exkurze ČR“), které budou zaměřeny na rozvoj kompetencí studentů. 
Nedílnou součástí studia jsou rovněž 3 povinné kurzy odborné praxe, ve kterých se student seznamuje s běžnými 
činnostmi vybraných institucí (zejména úřady veřejné správy), které řeší geografická témata v praxi. 
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 

• Potenciál cestovního ruchu na území CHKO Blanský les se zaměřením na přírodní atraktivity  

• Optimalizace spádových regionů základních škol v okrese Český Krumlov 

• Vybavenost a časová dostupnost šumavských ski areálů 

• Ochrana krajiny s významnými kulturně historickými hodnotami: Krajina bitvy u Sudoměře 

• Periferní oblasti Plzeňského kraje - vymezení, typy a stabilita 

• Dačicko jako české "Three Corners"? Analýza funkčních prostorových vztahů 

• Brownfieldy v Českých Budějovicích 

• Komerční gentrifikace ve vnitřním městě Českých Budějovic s důrazem na Pražské předměstí 
 

Plné znění zveřejněných bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v IS STAG. 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 

– 

Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 

– 

 
  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_windowid=223703&pc_publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&pc_phase=render&pc_type=portlet&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f#prohlizeniContent


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geografický proseminář I 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
 semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 0s kreditů 3 

Prerekvizity,  korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednášky: vyhodnocení komunikace s jednotlivými studenty v průběhu přednášek  

Garant předmětu Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace – 50 % 

Vyučující 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (50%); Mgr. Jan Prener (50%) 

Stručná anotace předmětu 

Opakování středoškolských poznatků z regionální geografie: fyzickogeografické poznatky (ostrovy, poloostrovy, 
reliéf, řeky, jezera, moře a oceány), a sociálně-ekonomické poznatky (vývoj struktury, současné uspořádání, 
typologie států, demografické a sídelní struktury, charakter hospodářství) o státech světa (včetně České republiky) 
probírané podle regionů, kontinentů.  
 
Obsahem předmětu bude upevnit regionálně-geografické poznatky studentů, které zahrnují: a) reliéf a hydrosféra 
Země (pohoří, nížiny, ostrovy, poloostrovy, řeky, jezera, moře a oceány dle kontinentů), detailněji Evropa; b) státy 
světa (vývoj struktury, současné uspořádání, typologie států, počet obyvatel, města), detailněji Evropa, Rusko, USA 
c) Česká republika - reliéf, říční síť, sídla, územně správní členění, hospodářská centra. Výuka bude probíhat ve 
formě krátkých vstupních přednášek z každého makroregionu světa a následujícího prozkoušení vědomostí 
studentů formou průběžných testů resp. závěrečného testu. 
Vyčleněné regiony: 
- severní Amerika  
- jižní Amerika 
- Afrika  
- Austrálie a Oceánie 
- západní, jižní a střední Asie  
- jihovýchodní a východní Asie 
- asijské části Ruska 
- jižní a balkánské Evropy  
- severní, západní Evropy 
- střední, východní Evropy 
- České republiky  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Anděl, J., Bičík, I., Havlíček, T. (2010): Makroregiony světa: regionální geografie pro gymnázia. ČGS, Praha, 148 s. 
Anděl, J., Bičík, I., Bláha, J. D. (2019): Makroregiony světa: nová regionální geografie. Karolinum, Praha, 326 s. 
Doporučená literatura: 
Zubrický, G. (2009): Geografia štátov sveta. MAPA Slovakia Plus, Bratislava, 254 s. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geoinformatika a kartografie  

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence  

Způsob ověření studijních výsledků Zk 
Forma 
výuky 

přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžné vypracování zadaných praktických úkolů – jednotlivé aspekty tvorby mapy a jejího obsahu (zápočet). 
Ústní zkouška. 

Garant předmětu RNDr. Martin Hais, PhD. 

Zapojení garanta do výuky předmětu Přednášející, vedoucí semináře – 30 % 

Vyučující 

RNDr. Martin Hais, PhD. (30 %) 
Mgr. Stanislav Grill, (70 %)  

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je poznat základy kartografie a geoinformatiky. V přednáškách je kladen důraz na základní 
aspekty tvorby kartografického díla, jednotlivé části obsahu mapy a použití v tematické kartografii. Cvičení 
seznamuje studenta s praktickými aspekty kartografie a geoinformatiky – dovednostmi, jak mapu vyrobit a jak ji 
správně číst a vhodně použít. Mapy jsou tvořeny a sestavovány pomocí nástrojů GIS a grafických programů. 
Předmět vede k tomu, aby student dokázal zvolit správné kartografické vyjadřovací prostředky dle účelu mapy. 
Student by po absolvování kurzu měl být schopen vizualizovat prostorově založená data a využít je ve výuce. 
 
1. Vymezení a definice kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země 
2. Historie kartografie a mapování v ČR, staré mapy našeho území 
3. Zobrazování zemského povrchu na mapách, kartografické zobrazení, souřadnicové systémy 
4. Obsah a náplň mapy 
5. Kartografické vyjadřovací prostředky 
6. Metody kartografického znázorňování 
7. Popis v mapě, písmo – jeho použití a zásady umisťování 
8. Kartografická generalizace 
9. Digitální kartografie – rastrový a vektorový datový model 
10. Tvorba digitálních dat, data pro kartografickou vizualizaci 
11. Tvorba map v prostředí GIS – současné postupy tvorby mapy 
12. Analytické nástroje a funkce v GIS pro vizualizaci a tvorbu kartografických výstupů 
13. Dálkový průzkum Země I. 
14.          Dálkový průzkum Země II. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Voženílek, V., Kaňok, J. a kol. (2012). Metody tematické kartografie: vizualizace prostorových informací. 

Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. 
Doporučená literatura: 
Voženílek, V. 1999. Aplikovaná kartografie I. – tematické mapy. UP Olomouc 
Kraak, M.J., Ormeling, F. (2003). Cartography. Visualization of Geospatial Data. Harlow. Prentice Hall, Pearson 

Education. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Planetární geografie 

Typ předmětu ZT dop. ročník / semestr 1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

K udělení zápočtu se požaduje docházka a 80% úspěšnost u písemného testu (příklady). U ústní zkoušky se 
budou ověřovat znalosti v rozsahu přednášek. 

Garant předmětu doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Garant kompletně zajišťuje přednášku i seminář 

Vyučující 

doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět Planetární geografie je koncipován jako základní přehledový kurz sloužící k získání znalostí o vzdáleném 
i blízkém Vesmíru, zejména pak o sluneční soustavě a jejích planetách. Studenti tak budou postupně seznámeni 
s modely vzniku Vesmíru, vznikem a stavbou sluneční soustavy, stejně jako s pohyby těles ve sluneční soustavě. 
V kurzu se též dozví o moderních metodách výzkumu Vesmíru, včetně poměrně dynamicky se rozvíjejícího 
výzkumu exoplanet a hledání možného života ve Vesmíru. 
 
1. Úvod – historický vývoj pohledu na Vesmír a sluneční soustavu – od spekulací k pochopení, vědecké přístupy 
výzkumu Vesmíru 
2. Vznik a vývoj Vesmíru, modely Vesmíru, kosmologie 
3. Objekty a vzdálenosti ve Vesmíru, měření vzdáleností ve vesmíru, základní astronomické pojmy 
4. Vznik a stavba sluneční soustavy, měření vzdáleností ve sluneční soustavě 
5. Elementy nebeské mechaniky – pohyby těles ve sluneční soustavě a určování jejich polohy v prostoru 
6. Čas a jeho měření, kalendář 
7. Zdánlivé pohyby nebeských těles, sférická trigonometrie a aplikace v astronomii, základní orientace na obloze 
8. Souřadnice užívané v klasické astronomii, sférická astronomie 
9. Sluneční soustava – Slunce, vnitřní a vnější planety a jejich měsíce, planetky, komety, meziplanetární hmota 
10. Sluneční soustava – Země, Měsíc a jejich pohyb 
11. Atmosféra Země a její vliv na astronomická pozorování, pozemská pozorování a jejich budoucnost 
12. Stavba a vývoj hvězd, galaxie 
13. Život ve Vesmíru, exoplanety, astrobiologie 
14. Výzkum Vesmíru – kosmonautika, robotizovaný výzkum a pozorování 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Čapek, R.: Planetární geografie, Praha, Karolinum, 1997. 
Čapek, R.: Úvod do matematické geografie, UJEP 2020. 
Doporučená literatura: 
Faure, G. , Mensing, T. M.: Introduction to Planetary Science: The Geological Perspective, Springer 2007. 
Kleczek, J.: Život se Sluncem a ve Vesmíru, Paseka, Praha 2011. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geografické informační systémy I 

Typ předmětu ZT doporučený ročník /  
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 28s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kurz je zakončen zápočtem, kterým je odevzdání závěrečného semestrálního projektu. 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedoucí semináře, zkoušející – 60 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. (60 %); Mgr. Vojtěch Blažek (40 %) 

Stručná anotace předmětu 

Základním předpokladem pro absolvování tohoto kurzu jsou elementární znalosti a dovednosti s PC a znalost 
anglického jazyka. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy práce s GIS. Studenti se naučí pracovat 
v programu Arc GIS Pro. Vytvářet základní mapové výstupy, pracovat s databází ArcČR a používat mapové servery. 
 
Předpokládaný obsah seminářů: 
* Úvod - obecná charakteristika GIS, základní pojmy, data vektorová, data rastrová, zdroje dat, kvalita dat. 
* Projekt, práce s vrstvami, práce s atributy, vytváření legend a popisků. Tvorba výstupů. 
* Souřadnicové systémy, zobrazení dat v různých projekcích, zadávání souřadnicového systému vrstvám. 
* Prostorové operace s daty. 
* Tvorba dat - georeference, digitalizace. 
* Práce s rastrem a základní analýzy. 
* ArcGIS online, práce s mobilním aplikacemi. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L., Kaláb, O. (2018): Tvorba map. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-
017-4, 302 stran. Online: https://tvorbamap.osu.cz 
Rozšiřující literatura: 
ESRI (2021) ArcGIS online: https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/resources 
ESRI (2021) Get started with ArcPRO: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/main/welcome-to-the-arcgis-pro-
app-help.htm 
Studentská podpora předmětu: https://gis-kge-ju.webnode.cz/ 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

https://tvorbamap.osu.cz/


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Specializační přednášky z geografie 

Typ předmětu PZ doporučený ročník /  
semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 0s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Účast a aktivita na hodinách, závěrečné kolokvium 

 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející – 50 % 

Vyučující 

 doc. RNDr. Stanislav Kraft; Ph.D. (50 %), doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je primárně určen pro studenty, kteří zpracovávají nebo budou zpracovávat bakalářskou práci z geografie. 
Předmět rozšiřuje specializaci studentů v dílčích disciplínách fyzické, sociální a regionální geografie formou 
odborných přednášek členů katedry geografie PF JU a zejména dalších odborníků z ostatních českých a zahraničních 
geografických pracovišť. Absolvováním tohoto předmětu získá student přehled o aktuálních výzkumných tématech 
a metodách jednotlivých geografických disciplín. Předmět by měl zejména přispět k finálnímu výběru tématu 
bakalářské práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Ženka, J., Kofroň, J. (2012): Metodologie výzkumu v sociální geografii - případové studie. Ostrava: Ostravská 
univerzita, 90 s.  
Doporučená literatura: 
Johnston, R. J. (2003): The Dictionary of Human Geography. Blackwell Publishing, Malden, 958 s. 
Thomas, D. S, Goudie, A. S. (2000): The Dictionary of Physical Geography. Oxford, Blackwell Publishers, 610 s 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Základy regionálního rozvoje 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / 
 semestr 

1 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 
 

Zpracování seminární práce, test znalostí formou zápočtového testu 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášky, vedení seminářů – 50 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., RNDr. Jan Pileček, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou regionálního rozvoje a regionální politiky. V rámci 
přednášek bude kladen důraz zejména na základní témata regionálního rozvoje (teorie regionálního rozvoje, 
faktory regionáního rozvoje, legislativní a institucionální zajištění regionálního rozvoje, představení základních 
koncepčních dokumentů regionálního rozvoje) a další vybraná témata současného regionálního rozvoje v České 
republice (inovace, apod.). V oblasti regionální politiky budou studenti seznámeni s přístupy koncipování 
regionální politiky na EU, národní i krajské úrovni s důrazem na strukturální fondy EU a jejich vliv na rozvoj regionů. 
Nebudou chybět ani čistě geografická témata jakou jsou reg. disparity, venkovská a periferní území v ČR. 
Absolvováním tohoto předmětu získá student základní teoretické i zejména praktické poznatky (s ohledem na 
zkušenosti garanta předmětu) o problematice regionálního rozvoje a regionální politky v podmínkách Česka. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
STEJSKAL, J., KOVÁRNÍK, J. (2009): Regionální politika a její nástroje. Portál, 216 S. 
WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. A KOL. (2008): Regionální rozvoj (Východiska 
regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování), Linde, Praha, 475 s. 
PILEČEK, J. A KOL. (2011): Regionální politika, územní disparity a dopady hospodářské krize v ČR. ÚRS PRAHA, a.s., 
215 s. 
Webové stránky MMR. www.mmr.cz 
Zákon o podpoře regionálního rozvoje Č. 248/2000 SB.  
Doporučená literatura: 
BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2020): Teorie regionálního rozvoje - nástin, kritika, implikace. Karolinum, Praha, 212 s. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

http://www.mmr.cz/


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Historická a kulturní geografie 

Typ předmětu ZT doporučený ročník /  
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Účast a aktivita na hodinách, referát, test znalostí. 

Garant předmětu RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, semináře, hodnocení – 100 % 

Vyučující 

 RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu 

Cílem přednášek a seminářů je seznámit studenty se základní problematikou historické a kulturní geografie světa, 
Evropy, českých zemí a jižních Čech. Předmět si klade za úkol ozřejmit vývoj a proměny vybraných geografických 
jevů a aspektů, přičemž dává důraz na pochopení širších časoprostorových souvislostí a propojení se současnou 
realitou. Obsah předmětu je koncipován tak, aby studenti mohli na znalosti, které si v něm osvojí, navázat při 
následném studiu sociogeografických a regionálně geografických předmětů.  
V rámci kurzu tak budou probírána a diskutována témata: 
1. Úvod do historické a kulturní geografie, literatura a pramen 
2. Vývoj lidské civilizace – globální kontext populačního, hospodářského, kulturního a politického vývoje   
3. Regionální diferenciace světa a její proměny 
4. Historická geografie Evropy I. – vybrané geografické aspekty vývoje do 19. století 
5. Historická geografie Evropy II. – vybrané geografické aspekty vývoje ve 20. století do současnosti 
6. Historická geografie českých zemí I. – vybrané geografické aspekty vývoje do 19. století 
7. Historická geografie českých zemí II.  – vybrané geografické aspekty vývoje ve 20. století do současnosti 
8. Historická geografie jižních Čech 
9. Kulturně geografické aspekty v minulosti a dnes – jazyk, náboženství, umění, morálka, mentalita, vztah 
k přírodě, identita 
10. Region, regionální identita 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Semotanová, E. (2002): Historická geografie českých zemí. Historický ústav AV ČR, Praha. 
 
Doporučená literatura: 
Heřmanová, E., Chromý, P. a kol. (2009): Kulturní regiony a geografie kultury. ASPI, a.s. - Wolters Kluwer, Praha 
Hlavačka, M. (1990): Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Academia, Praha. 
Jakubec, I., Jindra, Z. a kol. (2007): Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce 

Habsburské monarchie. Sv. I-II, Karolinum, Praha. 
Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J. (2005): Dějiny správy v Českých zemích: od počátků státu po současnost. 

Nakladatelství Lidové noviny, Praha. 
Jeleček, L. (2000): Územněsprávní reformy v Česku v letech 1848–2000. Geografické rozhledy, 9, č. 5, s. 136–

137. 
Murphy, A. B., Jordan, T. G. (2009): The European Culture Area. HarperCollins College Publishers, New York.  
Nováček, A. (2005): Vývojové trendy polarizace prostoru v Česku. In: Novotná, M. (ed.): Problémy periferních 

oblastí, PřF UK, KSGRR, Praha, s. 25–35 
Nováček, A. (2009): Historická geografie v Česku: zpráva o současném stavu vědního oboru. Klaudyán: Internet 

Journal of Historical Geography and Environmental History, 6, č. 1–2, s. 18–27. 
(http://www.klaudyan.cz/) 

Nováček, A. (2012): Dualita Evropy. Česká geografická společnost, Nakladatelství ČGS, Praha 
Nováček, A. (2012): Jižní Čechy v zrcadle dějin a srovnání. Geografické rozhledy, 21, č. 3, s. 2-4. 
Nováček, A. (2014): Historical-geographical determinants of the west-east territorial disparities in the Central 

European countries. Europa XXI, 26, pp. 5-23. 
Nováček, A. (2018): Střední Evropa a území Československa mezi Západem a Východem. Geografické rozhledy, 

28, č. 1, s. 4-7. 
 

http://www.klaudyan.cz/


Historické atlasy:  
Historický atlas měst ČR 
Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al. (2009): Atlas krajiny České republiky, Praha. 
Magocsi, P. R. (2002): Historical Atlas of Central Europe. University of Washington Press, Seattle.  
Semotanová, E., Cajthaml, J. a kol. (2014): Akademický atlas českých dějin. Academia, Praha. 
 
Časopisy: Historická geografie, Journal of Historical geography, Klaudyán (www.klaudyan.cz)  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geologie a pedogeografie 

Typ předmětu ZT doporučený ročník /  
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s  kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování individuálních a skupinových seminárních projektů, kombinovaná zkouška 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, semináře, hodnocení – 100 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu:  
Získání vědomostního základu z oblasti mineralogie, petrologie, geologie a pedogeografie.  
Anotace předmětu:  
Studenti postupně získají základní znalosti z mineralogie, stavbě a složení hornin o geologickém vývoji Země. Dozví 
se základní poznatky z regionální geografie ČR a Evropy a v neposlední řadě získají základní poznatky z pedologie. 
Přednášky:  
1. Úvod do geologie 
2. Stavba a složení Země 
3. Minerály I. - obecná mineralogie 
4. Minerály II. - mineralogický systém 
5. Horniny I. - úvod do petrologie, magmatické horniny 
6. Horniny II. - sedimentární a metamorfované horniny 
7. Geologické struktury a deformace 
8. Geologický vývoj Země I. (Archaikum - druhohory) 
9. Geologický vývoj Země II. (třetihory, čtvrtohory) 
10. Základy regionální geologie ČR a Evropy 
11. Ložisková a environmentální geologie 
12. Pedologie I. - vznik, vlastnosti a klasifikace půd 
13. Pedologie II. - geografické rozšíření, ochrana půd 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Ledvina, R., Horáček, J., Šindelářová, M. (2000): Geologie a půdoznalství. ZF JU Č. Budějovice, 74 s. 
Kachlík, V. Chlupáč, I. (2001): Základy geologie. Historická geologie. Karolinum, Praha 342 s. 
Doporučená literatura: 
Gerrard, J. (2000): Fundamentals of soils. Routledge, London, 230 s. 
Strahler, A.H. (2011): Introducing physical geography. New York, John Wiley & Sons, 632 s. 
Kozák, J. a kol. (2008): Pedologie. Skriptum ČZU Praha 132 s. 
Thomas, D.S, GOUDIE, A.S. (2000): The Dictionary of Physical Geography. Oxford, Blackwell Publishers, 610 s. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geografický proseminář II 

Typ předmětu PZ doporučený ročník /  
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s  Kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Geografický proseminář I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování skupinového seminárního projektu, písemný test 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, semináře, hodnocení – 50 % 

Vyučující 

 doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. (50 %); Mgr. Vojtěch Blažek (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na získání základních informací z teorie a metodologie geografie a hlavních trendů vývoje 
geografického myšlení. V rámci kurzu studenti získají přehled o vývoji geografie, její struktuře a vztahu k ostatním 
vědeckým disciplínám. Budou rovněž seznámeni se základními teoretickými koncepty fyzické, sociální i regionální 
geografie. Součástí kurzu je zároveň osvojení si základních pravidel formální úpravy písemných prací, pravidla i 
forma veřejné prezentace a citace literatury. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň, 416 s. 
Daněk, P. (2014): Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. MUNI, 172 s. 
Doporučená literatura: 
Johnston, R.J. (2003): The Dictionary of Human Geography. Blackwell Publishing, Malden, 958 s. 
Knox, P. L., Marston, S.A. (2010): Places and regions in global context: human geography. 5th ed. Upper Saddle 

River, Prentice-Hall, 515 s. 
Thomas, D.S, Goudie, A.S. (2000): The Dictionary of Physical Geography. Oxford, Blackwell Publishers, 610 s 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geografie obyvatelstva, demografie a geografie sídel 

Typ předmětu ZT doporučený ročník /  
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování seminárních projektů, kombinovaná zkouška 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedoucí semináře, zkoušející – 50 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. (50%), Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se skládá ze dvou částí, první předává posluchačům poznatky ze základů demografie a geografie 
obyvatelstva, včetně vybraných metod těchto oborů. Demografie - demografické jevy a jejich evidence, konstrukce 
základních demografických ukazatelů, analýza populační základny a populačních procesů, světová populace a 
globální populační problémy, populační projekce. Geografie obyvatelstva - datová základna, struktura a rozmístění 
obyvatelstva na Zemi, kvantitativní charakteristiky prostorového rozmístění obyvatel, mobilita obyvatelstva, 
migrace. Ve druhé části předmětu je cílem výuky geografie sídel. Prezentována je geografie sídel jako geografická 
disciplína, její hlavní vývojové směry a metody výzkumu. Výuka je zaměřena na získání poznatků o městských a 
venkovských sídlech, sídelních systémech. 
 
1. Vývoj obyvatelstva a prognózy jeho vývoje; 2. Rozmístění obyvatelstva; 3. Dynamika obyvatelstva - přirozený 
pohyb a mechanický pohyb (mobilita) obyvatelstva; 4. Syntetické hodnocení dynamiky a reprodukce obyvatelstva; 
5. Struktura obyvatelstva - pohlavní, věková, jazyková; 6. Struktura obyvatelstva etnická, sociální, ekonomická; 7. 
Komplexní analýza jednotlivých sídel, hlavně míst; 8. Analýza procesů formování a fungování měst a sídelních 
systémů; 9. Zkoumání vztahů mezi sídly a oblastmi a krajinou jako celkem; 10. Zkoumání vztahů mezi městem a 
vesnicí (urbanizace, suburbanizace, aglomerace); 11. Analýza sídel a sídelní sítě, jejich modelování; 12. Formování 
urbanní regionální struktury země; 13. Základní charakteristiky obyvatelstva a sídel světa a ČR; 14. Aplikace 
sídelněgeografických metod v České republice. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
KLUFOVÁ, R., POLÁKOVÁ Z (2010): Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace. 
Wolters Kluwer, Praha, 306 s. 
Doporučená literatura: 
PACIONE, M. (2009): Urban geography: a global perspective. Routledge, London, 703 s. 
SÝKORA, L. (2002): Suburbanizace a její sociální, ekon. a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha. 191 s. 
KNOX, P. L., MARSTON S.A. (2010): Places and regions in global context: human geography. Prentice-Hall, Upper 
Saddle River, 515 s. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geografické informační systémy II 

Typ předmětu PZ dop. ročník / semestr 1 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 28s   kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Geografické informační systémy I 

Způsob ověření studijních výsledků Zp Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Průběžné vypracování zadaných praktických úkolů (samostatná cvičení) na témata zadaná přednášejícím. 
Součástí ústní zkoušky je praktická část u PC.  

Garant předmětu RNDr. Martin Hais, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

30 % 

Vyučující 

RNDr. Martin Hais, Ph.D. (30 %), Mgr. Stanislav Grill (70 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je prohloubení znalosti posluchačů s GIS jako nástrojem vhodným k analytickému zpracování 
prostorových dat a modelování distribuce jevů a jejich vlastností v prostoru. Příklady prostorových analýz jsou 
směřovány do oblasti krajinné ekologie, geografie, geologie a územního plánování. Hlavní důraz je kladen na 
hledání prostorových vztahů v krajině kolem nás. 

• Rekapitulace základního kurzu GIS, mapové výstupy 

• Data, datové struktury, geodatabáze, topologie (souborové uložení dat, databázové uložení dat, 
webové služby) 

• analýza nad vektorovými daty (funkce překrytí, vzdálenostní funkce, aktualizace dat) 

• analýza nad rastrovými daty (rastrová algebra, funkce pro práci s terénem, interpolace rastru) 

• základní možnosti práce v 3D - analýza a vizualizace v extenzi 3D Analyst (ESRI) 

• tvorba vlastních modelů (batch processing, model builder) 

• Základní geostatistické nástroje (interpolace, sampling) 

• GIS nástroje v prostředí webu (mapové servery, OGC a ISO služby, datové zdroje, "gis pomocí lehkého 
klienta") 

• Open source nástroje pro GIS (free gis nástroje, open source nástroje, doplňky a rozšíření) 

• Kartografické výstupy (atlasová tvorba - dynamic driven pages, kartografická reprezentace, šablony) 
Tématické úlohy jsou vytvářeny v programu ArcGIS (extenze a moduly Spatial Analyst, 3D Analyst, Spatial 
Statistics Tools, Geostatistical Analyst). V závěru semestru jsou představeny vhodné open source a free GIS 
nástroje. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Markus Neteler and Helena Mitasova. Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. Springer, 2010..  
Doporučená literatura: 
Andy Mitchell. The ESRI Guide to GIS Analysis: Volume 2: Spatial Measurements and Statistics. Esri Press, 2005. 
Burrough P. A., McDonnell R. A. Principles of Geographical Information. Oxford University Press, Oxford. 1998.  
Michael Worboys and Matt Duckham. GIS: A Computing Perspective, Second Edition. CRC Press, 2004. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geomorfologie, biogeografie a ochrana životního prostředí 

Typ předmětu ZT doporučený ročník /  
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kombinovaná zkouška - písemný test a ústní zkoušení. 
Příprava a realizace individuálních prací v rámci cvičení z geomorfologie (příčný profil, podélný lomený profil, 3D 
model reliéfu), s tím souvisí studium odborné literatury.  
Semináře z biogeografie jsou pojaty jako exkurze do zoologické zahrady s částečnou samostatnou prací studentů. 
Součástí seminářů jsou: prezentace biogeograficky zajímavých detailů – příklady stanovišť vázaných na různé 
mikroklimatické a edafické podmínky (včetně uměle vytvořených přírodě podobných biotopů) a s nimi spojenými 
projevy vzhledu společenstev, ukázka končícího jarního, či začínajícího letního aspektu přírody, vazba vybraných 
druhů živočichů na vegetační pásy a výškové stupně, ukázky konvergentních druhů organismů a zoogeografických 
pravidel, poznávání vybraných druhů živočichů i rostlin, ukázky typických endemitů, zaměření na areály rozšíření 
živočichů a jejich rozšíření v rámci biogeografických oblastí. 
 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace – 75 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. (75 %); RNDr. Roman Kössl (25 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu:  
Získání základních poznatků a dovedností v dílčích disciplínách fyzické geografie – geomorfologii a biogeografii. 
Anotace předmětu:  
Získání základních poznatků o vzájemné, protichůdném působení endogenních a exogenních geomorfologických 
sil. Studenti se také seznámí s antropogenní transformací reliéfu a jejím vlivu na krajinu. Získání základních 
poznatků o systémových vazbách mezi složkami krajiny, seznámení se s problematikou ochrany přírody, krajiny a 
životního prostředí.  
Přednášky: 
1. Předmět, vývoj a členění geomorfologie 
2. Desková tektonika, orogeneze, sopečná činnost 
3. Zvětrávání a svahová modelace 
4. Geomorfologická činnost tekoucích vod a eolické procesy a tvary 
5. Kryogenní, glaciální a nivační procesy a tvary 
6. Krasové jevy 
7. Geomorfologická činnost oceánů a moří 
8. Člověk jako geomorfologický činitel a organogenní procesy  
9. Biogeografie jako součást geografických věd 
10. Ekologické faktory rozšíření druhů, evoluční faktory 
11. Ostrovní biogeografie, biogeografické oblasti světa, původ užitkových rostlin a živočichů 
12. Biogeografie České republiky.  
13. Vazby mezi přírodními složkami krajiny, ovlivňování krajiny člověkem. Základy geoekologie. Zásady ochrany 
přírody, krajiny a životního prostředí v ČR a v Evropě – problémy a postupy. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Divíšek, J., Culek, M., Jiroušek, M. (2010): Biogeografie, multimediální výuková příručka. GÚ PřF MU Brno, 
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/uvod.html (5.9.2013).  
Opatrný, E. (1999): Zoogeografie. Univerzita Palackého, Olomouc, 190 s. 
Doporučená literatura: 
Bradshaw, M., Weaver, R. (1995): Foundations of Physical Geography. Wm. C. Brown Communications, Dubuque  
433 p. 
Brown, J.H., Lomolino, M.V. (2006): Biogeography. Sinauer Assoc., Sunderland, 512 p 
Huggett, R.J. (2004): Fundamentals of  biogeography. Routledge, London,  439 s. 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/uvod.html


Huggett, R.J., (2007): Fundamentals of geomorphology. Routledge, New York, 458 s. 
Mcknight, T. L., HESS, D. (2002): Physical Geography: A Landscape Appreciation. Prentice Hall, New Jersey. 629 s. 
Strahler, A., (2006): Introducing Physical Geography. J. Wiley, Hoboken, N. J., 728 p.  
Thomas, D.S.G., Goudie, A. (2000): The dictionary of physical geography. Blackwell Publisher Ltd, Oxford, 610 p. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geografie dopravy, služeb a cestovního ruchu 

Typ předmětu ZT doporučený ročník /  
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování seminárních projektů v průběhu semestru, kombinovaná zkouška (u testu je třeba dosažení alespoň 
70 %, poté následuje ústní zkouška). 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedení seminářů, zkoušející – 100 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět zahrnuje dílčí vzájemně související disciplíny sociální geografie - geografii dopravy, geografii služeb a 
geografii cestovního ruchu. Studenti by měli poznat základy těchto disciplín, jejich teorií a metodologií, tak, aby 
získané poznatky byli schopni využívat v předmětech regionální geografie a při řešení praktických problémů 
územního rozvoje. Hlavní probíraná témata - základy teorie a metodologie geografie dopravy, druhy dopravy, 
komunikací, dopravních bodů a sítí, objemy, výkony a efektivita v dopravě, doprava a krajina, doprava a sídelní 
systém, městská a příměstská doprava, vývoj dopravy v území, doprava a regionální rozvoj; základy teorie a 
metodologie geografie služeb; druhy služeb pro obyvatele, spád za službami, územní systém středisek obslužné 
vybavenosti, vývojové trendy ve službách a v jejich územním rozmístění; základy teorie a metodologie geografie 
cestovního ruchu; složky, druhy a formy rekreace a cestovního ruchu, objekty, střediska a oblasti rekreace a 
cestovního ruchu; cestovní ruch a regionální rozvoj. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
MARADA, M., KVĚTOŇ, V., VONDRÁČKOVÁ, P. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti. 147 s. 
SZCZYRBA, Z. (2005): Maloobchod v ČR po roce 1989: Vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci, 98 
s. 
HAMARNEHOVÁ, I. (2012): Geografie turismu: mimoevropská teritoria. Grada, Praha, 219 s. 
TOUŠEK. V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Vyd. A. Čeněk, Plzeň, 411 s. 
Doporučená literatura: 
BIČÍK, I. a kol (2001): Druhé bydlení v Česku. KSGRR PřF Univerzita Karlova v Praze, Praha, 167 s. 
HALL, C.M., PAGE S. (2006): The geography of tourism and recreation: environment, place and space. Routledge, 
London, 427 s. 
RODRIGUE, J.P., COMTOIS, C., SLACK, B. (2019): The geography of transport systems. Routledge, London. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Územní plánování 

Typ předmětu ZT doporučený ročník /  
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

ne 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednášky: vyhodnocení komunikace s jednotlivými studenty v průběhu přednášek (příležitostné otázky a 
odpovědi na ně) 
Semináře: vyhodnocení seminárních prací jednotlivých studentů. Práce budou prezentovány během seminářů a 
odevzdány v posledním týdnu výuky. 
Zápočet: písemný 
 

Garant předmětu doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášení, vedení seminářů, konzultování, zkoušení – 100 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.  

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativou, strukturou, obsahem a praxí územního plánování v České 
republice a také se související problematikou urbanismu, urbánní geografie a krajinného plánování. Studenti získají 
znalosti z problematiky územního plánování v ČR na úrovni státu, krajů, obcí a jejich částí, a budu umět tyto znalosti 
aplikovat v praxi. Studenti získají také základní poznatky z krajinného plánování. 
 
Témata přednášek: 
1. Urbanismus a urbánní geografie pro ÚP I. - definice, pojmy, vývoj oborů 
2. Urbanismus a urbánní geografie pro ÚP II. - prvky a typy prostředí měst a venkova, příslušné procesy a 

kompozice města a vesnice 
3. Urbanismus a urbánní geografie pro ÚP III. – dlouhodobý vývoj prostředí měst a venkova na území ČR, modely 

měst a aglomerací 
4. Územní plánování I. - základní pojmy, vývoj a současná legislativa 
5. Územní plánování II. - úkoly, činnosti a rysy 
6. Územní plánování III. - orgány a účastníci procesu územního plánovaní 
7. Územní plánování IV. - druhy územně plánovacích podkladů a dokumentace 
8. Územní plánování V. - postup tvorby, projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace; územní a 

stavební řízení a rozhodování 
9. Územní plánování VI. – územně plánovací limity a regulativy 
10. Územní plánování VII. - plánování systémů technické infrastruktury v území 
11. Územní plánování VIII. - plánování bydlení, výroby, služeb a rekreace v území 
12. Krajinné plánování I. - změny krajiny a vývoj krajinného plánování, plánování zemědělské krajiny 
13. Krajinné plánování II. - plánování lesní krajiny, plánování revitalizace toků a nádrží 
14. Krajinné plánování III. - plánování a tvorba ÚSES, plánování ochrany cenných geobiocenóz, maloplošných a 

velkoplošných chráněných území, krajinný ráz 
 
V rámci seminářů budou studenti zpracovávat samostatné seminární práce analyzující a řešící problémy územního 
plánování a rozvoje v okolí jejich bydliště. Půjde například o: kritiku územního plánu obce (jeho části) s návrhy 
změn, inventarizaci hodnot a rizik a stanovení příslušných limitů a regulativů, inventarizaci brownfields s návrhy 
jejich revitalizace,  návrhy revitalizace panelového sídliště, hodnocení plánované výstavby problémového zařízení, 
typologii zón města pro územní plánování, hodnocení estetické kompozice města, analýzy prostorového a 
urbanistického vývoje města,  hodnocení kvality vnějšího obytného prostředí v obytných čtvrtích města, 
hodnocení vhodnosti  ploch určených v územním plánu města k obytné zástavbě, hodnocení rozmístění služeb na 
území města s návrhy optimalizace, analýzu sociálně vyloučené lokality s návrhy řešení, analýzu rozmístění zařízení 
sportu a rekreace na území městy s návrhy optimalizace, návrhy doplnění cyklostezek na území města, výběr 
vhodné varianty silničního obchvatu, analýzu a  optimalizaci územního uspořádání městské hromadné dopravy, 
analýzu trhu s nemovitostmi v území pro potřeby územního plánování, vyhodnocení současného stavu prvků ÚSES 
s ohledem na fungování ÚSES, návrh jednoduchých revitalizačních opatření na upraveném malém vodním toku, 
atp. 
 



Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura:  
MAIER, K. A KOL. (2004): Udržitelný rozvoj území. Grada, Praha, 256 s.. 
KUBEŠ, J. (2017, 2021): Územní plánování. Učební pomůcka. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Pedagogická fakulta, katedra geografie, 100 s. 
Doporučená literatura:  
HALL, P., TEWDWR-JONES, M. (2011):. Urban and regional planning. Routledge, New York, 275 s. 
KUBEŠ, J. A KOL. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. a II. Ústav vedy a 
výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 166 s. + 189 s. + přílohy. 
MAIER, K. (2004): Územní plánování. Skripta. ČVUT, Praha, 150 s. 
ŠILHÁNKOVÁ, V. A KOL. (2010). Urbanizmus a územní plánování. Skripta. Univerzita Pardubice, 126 s.. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Tematická a webová kartografie 

Typ předmětu PZ doporučený ročník /  
semestr 

1 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

ne 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednášky: vyhodnocení komunikace s jednotlivými studenty v průběhu přednášek (příležitostné otázky a 
odpovědi na ně) 
Semináře: vyhodnocení několika prací (mapové výstupy studentů. Práce budou prezentovány během seminářů a 
odevzdány v posledním týdnu výuky. 
Zápočet: odevzdání schválených prací 
 

Garant předmětu doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášení, vedení seminářů, konzultování – 50 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. (50 %), Mgr. Vojtěch Blažek (50 %) 
 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je rozvoj znalostí a dovedností v tematické a webové kartografii a v tvorbě pokročilého designu 
map. Studenti pochopí kompozici tematické mapy, poznají rozmanitost kartografických vyjadřovacích prostředků 
a jednotlivé metody tematické kartografie. Pochopí princip fungování webového GIS a poznají funkcionalitu 
různých webových mapových aplikací. Naučí se vytvářet základní webové mapové aplikace pro práci v kanceláři a 
v terénu a sdílet geografická data pomocí cloudu. Studenti připraví a budou realizovat projekty tematických map 
pro regionální analýzy, regionální rozvoj a územní plánování.  
1. Hlavní součásti a kompozice tematické mapy, prvky mapy 
2. Vyjadřovací prostředky tematické kartografie, klíč a legenda tematické mapy, písmo a popis v mapách 
3. Metody pro znázornění především kvalitativních údajů v tematických mapách (metoda barevných ploch, 

areálová metoda, znaková metoda, metoda liniových znaků, metoda pohybových znaků)   
4. Metody pro znázornění především kvantitativních údajů v tematických mapách (bodová metoda, metoda 

diagramů v mapách, metoda izolinií, metoda anamorfózy mapy) 
5. Metoda kartogramu a kartodiagramu (kartogram, pseudokartogram, kartodiagram a kombinace) 
6. Využití tematické kartografie v geografii, regionálním rozvoji a územním plánování 
7. Metody pokročilého designu map v ArcGIS PRO (styly, úprava souřadnicového systému, blend mode a další)  
8. Úvod do webové kartografie (architektura platformy ArcGIS online a dalších cloudových platforem,  Map viewer) 
9. Webové mapové aplikace pro analýzu a publikaci dat a řízení pracovních procesů (Insights, Operational 

Dasboard, StoryMap, Workforce) 
10. Webové mapové aplikace pro práci v terénu a sběr dat (Field Mapper, Survey 123, QuickCapture) 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
KUBEŠ, J. (2015, 2021): Základy kartografie. Učební text na fakultní síti. Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 70 s.  
MIKLÍN, J., DUŠEK, R., KRTIČKA, L., KALÁB, O. (2018): Tvorba map. Ostrava, Ostravská univerzita, 302 s. 
VOŽENÍLEK, V., KAŇOK, J. (2011): Metody tematické kartografie: Vizualizace prostorových jevů. Univerzita 

Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky, Olomouc, 216 s.    
Doporučená literatura: 
KRAAK, M.J., ORMELING, F.J. (2011): Cartography: visualization of spatial data. Guilford Press, New York, 198 s. 
TYNER, J. (2010): Principles of map design. Guilford Press, New York, 259 s. 
VOŽENÍLEK, V. (2001): Aplikovaná kartografie. Univerzita Palackého, Olomouc, 187 s. 
 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Meteorologie, klimatologie a hydrologie 

Typ předmětu ZT doporučený ročník/ 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování seminárních projektů v průběhu semestru, kombinovaná zkouška (u testu je třeba dosažení alespoň 70 
%, poté následuje ústní zkouška). 

Garant předmětu prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášení, zkoušení, konzultování – 40 % 

Vyučující 

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (40 %), RNDr. Aleš Farda, Ph.D. (30 %), Mgr. Petr Skalák (30 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je základní seznámení se s meteorologií a klimatologií: vysvětlení základních pojmů v obou 
vědeckých disciplínách. Popis a chování zemské atmosféry, její výzkum a jeho aplikace. Obsah předmětu: 

• Vznik a vývoj zemské atmosféry, její struktura a chemické složení, změna tlaku a hustoty s výškou, roční a 
denní chod meteorologických prvků. 

• Dynamická meteorologie: základní pohybové rovnice, vztah mezi polem tlaku vzduchu a polem proudění. 
Synoptická meteorologie: vzduchové hmoty, jejich vznik, chování a transformace. Polární fronty, tlakové 
útvary a počasí s nimi spojené. 

• Fyzika atmosféry: koloběh vody v přírodě, výpar, vznik oblačnosti a srážek. Energetické procesy v 
atmosféře a transformace energie, vliv tření, mezní vrstva atmosféry. 

• Meteorologická služba, monitorování atmosféry a předpověď počasí, nebezpečné jevy v atmosféře. 

• Klima a klimatický systém Země, jeho struktura, vývoj a klasifikace. Interakce jednotlivých složek 
klimatického systému. 

• Radiační, tepelná a vodní bilance zemského povrchu a atmosféry, základní fyzikální procesy formující 
klima a jeho charakter, vliv CO2 a dalších radiačně aktivních plynů. 

• Všeobecná cirkulace atmosféry, pasáty, monzuny a intertropická zóna konvergence. Regionální a lokální 
klima. 

• Výzkum klimatu, klima v prehistorické a historické době, klimatické modely a jejich vývoj, predikce změny 
klimatu a výzkum jejích dopadů na lidskou společnost a ekosystém. 

• Vliv vegetace na mikroklima - mikroklima lesa, bezlesí a vodní nádrže. Tepelná a vodní bilance rostlin a 
živočichů, fenologie. Klima měst. Agrometeorologická měření, modely a předpovědi. Sucho a vláhová 
bilance půdy. 

 
Exkurze na meteorologickou a fenologickou observatoř ČHMÚ Doksany 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Vysoudil, M. (2013): Základy fyzické geografie I: Meteorologie a klimatologie. UPOL, 114 s. 
Doporučená literatura: 
TRrizna, M. (2004): Klimageografia a hydrogeografia, 1. vydání. Bratislava: Geo-grafika, 154 s. 
Trenberth (2012): Climate System Modeling. Cambridge University Press. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geografie zemědělství a průmyslu 

Typ předmětu ZT doporučený ročník / 
 semestr 

2ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

ne 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednášky: vyhodnocení komunikace s jednotlivými studenty v průběhu přednášek (příležitostné otázky a 
odpovědi na ně) 
Semináře: vyhodnocení několika prací (texty a mapové a další výstupy) jednotlivých studentů. Práce budou 
prezentovány během seminářů a odevzdány v posledním týdnu výuky. 
Zkouška: písemná a ústní 

Garant předmětu doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášení, vedení seminářů, zkoušení, konzultování – 50 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. (50 %), Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na rozvoj znalostí a dovedností ve sféře geografie zemědělství a geografie průmyslu. 
Předmět souvisí s dalšími předměty vykrývajícími další složkové disciplíny sociální geografie. Tím se vytvoří 
znalostní a dovednostní báze o sociálně geografickém prostředí dále využitelná v regionální geografii a 
v aplikacích geografie. Výuka je rozdělena do přednášek a seminářů. 
Cílem přednášek je předat studentům základy geografie zemědělství a geografie průmyslu v  tématech: 
1. Vymezení a vývoj zemědělství a geografie zemědělství  
2. Přírodní faktory zemědělství (georeliéf, nadmořská výška, půda, klima, zásobení vodou) 
3. Sociálně-ekonomické faktory zemědělství (vlastnictví půdy, pracovní síla, mechanizace, chemizace, šlechtění, 

ekologie, ekonomika, zemědělská politika, …) 
3. Geografie pěstování plodin (obilniny, okopaniny, olejniny, zelenina, ovoce, cukrodárné plodiny, pochutiny, 

technické plodiny, pícniny)  
4. Geografie chovů hospodářských zvířat, rybolovu, chovu ryb, pěstování lesa a těžby dřeva 
5. Typologie světového, evropského a českého zemědělství 
6. Vymezení a vývoj průmyslu a geografie průmyslu 
7. Klasifikace průmyslu, charakteristika průmyslových odvětví 
8. Lokalizační teorie a faktory ovlivňující rozmístění průmyslu  
9. Geografie jednotlivých odvětví průmyslu I. (těžební, paliv a energetiky, hutnický, strojírenský)  
10. Geografie jednotlivých odvětví průmyslu II. (chemický, dřevozpracující, textilní, potravinářský, skla a keramiky, 

stavebních hmot, polygrafický, ….) 
11. Současné transformace průmyslu ve vyspělých zemích 
12. Průmyslové oblasti současného světa, jejich odvětvová struktura a problémy 
V rámci seminářů studenti získají praktické zkušenosti s databázemi zemědělství a průmyslu v území na národní, 
EU a světové úrovni, s územně-statistickým, kartografickým a dalším zpracováním dat z těchto databází a 
s interpretací výsledků analýz uspořádání zemědělství a průmyslu v území.  
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
KUBEŠ, J. (2015, 2021): Geografie zemědělství. Učební text na fakultní síti. Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 65 s. + rozsáhlé přílohy ukázek. 
TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. A KOL. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň, 411 s. 
Doporučená literatura: 
BEČVÁŘOVÁ, V. (2008): Vývoj českého zemědělství v evropském kontextu. Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita v Brně, 62 s. 
BURSA, M. (2006): Geografie průmyslu Česka. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 51 s. 
BERANOVÁ, M., KUBAČÁK, A. (2010): Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Libri, Praha, 430 s. 
 



HRABÁNKOVÁ, M., ROLÍNEK, L., ŘEHOŘ, P., ČERMÁKOVÁ, A., NAVRÁTIL, J. (2009): Identifikace sociálně-
ekonomických podmínek rozvoje horských a podhorských oblastí: vědecká monografie. Akademické 
nakladatelství CERM, Brno, 218 s. 

SÁDLO, J., POKORNÝ, P., HÁJEK, P., DRESLEROVÁ, D., CÍLEK, V. (2005): Krajina a revoluce: významné přelomy ve 
vývoji kulturní krajiny Českých zemí. Malá Skála, Praha, 247 s. 

SVOBODOVÁ, H., VĚŽNÍK, A. (2014): Úvod do geografie venkova. Multimediální elektronický výukový materiál. 
Masarykova univerzita, Brno. Dostupné na: 
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/g_venkov/web/index.html 

WOODS, M. (2005): Rural geography: processes, responses and experiences in rural restructuring. SAGE 
Publications, London, 330 s. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Regionální analýza 

Typ předmětu ZT doporučený ročník /  
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zpracování seminárních projektů, kombinovaná zkouška (u testu je třeba dosažení alespoň 70 %, poté následuje 
ústní zkouška) 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedení seminářů, zkoušející – 100 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami analýz regionů. Pozornost je věnována seznámení se základními 
zdroji dat pro analýzy a hodnocení regionálních systémů. Hlavní témata: 
1. Základní východiska a problémy prostorové analýzy, 2. Matematický a statistický úvod do prostorové analýzy, 3. 
Analýza prostorové organizace, 4. Metody vícerozměrné analýzy, 5. Prostorová autokorelace 6. Čas v prostorové 
analýze 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
KLAPKA, P. (2019): Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci. 
MONTELLO, D. SUTTON., P. (2013): An introduction to scientific research methods in geography & environmental 
studies. 2nd ed. London: SAGE. 
Doporučená literatura: 
ROGERSON, P. (2006): Statistical methods for geography. 2. ed. London: SAGE Publications. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Fyzická geografie České republiky 

Typ předmětu ZT doporučený ročník /  
semestr 

2 ZS                          

Rozsah studijního předmětu 28p + 0c kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kombinovaná zkouška - písemný test a ústní zkoušení. 
Studium odborné literatury v souvislosti s přípravou na napsání eseje  na téma: Vliv fyzicko – geografických 
podmínek na činnost člověka na území vybraného regionu ČR -  (specifikace a výběr regionu a fyzicko- 
geografických podmínek závisí na zájmu studenta). 
Příprava na realizaci a realizace slepých map na téma geomorfologických celků ČR  a hydrogeografie ČR.. 

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející, konzultace – 100 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu:  
Získání základních poznatků z fyzické geografie České republiky. 
Anotace předmětu: 
Studenti získají základní poznatky o jednotlivých přírodních složkách České republiky, jejich vzájemném působen 
a vlivu na krajinu. Součástí předmětu jsou také různé přístupy ve fyzicko- geografické regionalizaci na území České 
republiky.  
Přednášky: 

1. Postavení ČR v rámci Evropy. 
2. Geologický vývoj ČR. 
3. Geologická regionalizace ČR.  
4. Reliéf ČR – přehled důležitých geomorfologických tvarů a typů reliéfu I. 
5. Reliéf ČR – přehled důležitých geomorfologických tvarů a typů reliéfu II. 
6. Principy regionalizace reliéfu, charakteristika jednotek do úrovně geomorfologických celků. 
7. Klima ČR – hlavní klimatotvorní činitelé, typické povětrnostní situace, klimatické oblast ČR.. 
8. Hydrologie ČR – charakteristika hlavních vodních toků a jejich povodí, důležité vodní plochy, podzemní 

vody. 
9. Struktura půdního pokryvu ČR – hlavní půdotvorní činitelé, přehled hlavních půdních typů a půdních 

druhů, pedogeografická regionalizace.  
10. Biogeografie ČR – zastoupení flóry a fauny, biogeografická regionalizace.  
11. Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí ČR – hlavní kategorie ochrany přírody, hlavní znečišťovatelé 

životního prostředí. 
12. Fyzicko – geografická regionalizace I.  
13. Fyzicko – geografická regionalizace II.. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Culek, M. (2003): Biogeografické členění České republiky. II. díl. Lelekovice, APaK ČR, 589 s. 
Czudek, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, 238 s. 
Demek, J., Mackovčin, P. (eds.) a kol. (2014): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížin 1. díl. Lesnická a dřevařská 
fakulta, Mendelova univerzita v Brně,  305 s. 
Demek, J., Mackovčin, P. (eds.) a kol. (2014): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížin 2. díl. Lesnická a dřevařská 
fakulta, Mendelova univerzita v Brně,  607 s. 
Chlupáč, I. a kol. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia, Praha, 436 s.   
Vlček, V. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia, Praha, 316 s. 
Tolasz, R. a kol. (2007): Atlas podnebí Česka, ČHMÚ, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 255 s. 
Tomášek, M. (2000): Půdy České republiky. Český geologický ústav, Praha. 68 s. 
Doporučená literatura: 
Hrnčiarová, T. a kol. (2009): Atlas krajiny České republiky Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR, 331 s. 



Janský, B., Šobr, M. a kol. (2003): Jezera České republiky. Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK Praha, 
VS Praha, 216 s.   
Kozák, J., Němeček, J. (2009): Atlas půd České republiky. 2. upr. vyd. Praha, ČZU, 150 s. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geografické informační systémy v praxi 

Typ předmětu PZ doporučený ročník /  
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 28s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Odevzdání schváleného semestrálního projektu 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vede seminář, konzultace - 60 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. (60 %), Mgr. Vojtěch Blažek (40 %) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti si prohloubí znalosti ve webových aplikacích platformy ArcGIS Online. Především Field Mapper, Survey 
123, Insights, Operational Dashboard. Vybrané aplikace zapojí do skupinového projektu vlastního návrhu, případně 
ve spolupráci s partnery z veřejné správy či soukromých společností. S partnery budou uzavřeny dohody o vzájemné 
spolupráci a o podobě projektů. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. M. (2001):. Geographic Information Systems and 
Science. Wiley&Sons, London, 454 s.. 
Odborná periodika: Zeměměřič, Geobusiness, Arcrevue 
MIKLÍN, J., DUŠEK, R., KRTIČKA, L., KALÁB, O. (2018): Tvorba map. Ostrava, Ostravská univerzita, 302 s 
MIKULÍK, O., VOŽENÍLEK, V., VAISHAR, A. a kol. (2008):. Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci 
geoinformačních databází. Univerzita Palackého, Olomouc, 181 s.. 
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/resources 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sociální geografie České republiky 

Typ předmětu PZ doporučený ročník /  
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 0s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kombinovaná zkouška 

Garant předmětu Mgr. Michal Vančura. Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, zkoušející – 100 % 

Vyučující 

Mgr. Michal Vančura. Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem výuky je seznámit posluchače se sociálně geografickou charakteristikou České republiky a jejími regiony. 
Předmět přináší základní poznatky o rozmístění, charakteru a změnách sociogeografických jevů a procesů v území 
ČR. Důraz je kladen zejména na následující problémové okruhy: 
 
1. Poloha ČR ve světě a v Evropě, vývoj hranic, zapojení ČR do mezinárodních struktur 
2. Vývoj obyvatelstva, hustota zalidnění, demografické charakteristiky 
3. Vývoj osídlení a sídelní struktura 
4. Demografické charakteristiky 
5. Základní rysy historického vývoje hospodářství ČR, periodizace, setrvačnost a restrukturalizace 
6. Sektorová struktura českého hospodářství 
7. Zemědělská výroba ČR 
8. Průmyslová výroba ČR 
9. Těžební průmysl a získávání surovin, energetika 
10. Zpracovatelský průmysl 
11. Doprava, služby a zahraniční obchod 
12. Geografie cestovního ruchu 
13. Syntetické charakteristiky sociálně-geografických regionů ČR, životní prostředí 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
HampL, M. a kol. (2005): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v ČR. Praha, UK, 147 s. 
Bičík, I. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. Praha, ČGS, 250 s. 
 
Doporučená literatura: 
Hudeček, T. (2010): Dostupnost v Česku v období 1991-2001: vztah k dojížďce do zaměstnání a do škol. Praha, ČGS, 141 s. 
Hrnčiarová, T. a kol. (2009): Atlas krajiny České republiky Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR, 331 s. 
Ouředníček, M. a kol. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Praha, UK, Nakladatelství Karolinum, 137 
s. 
Vystoupil, J., Šauer, M. (2011): Geografie cestovního ruchu České republiky. Aleš Čeněk, Plzeň, 315 s. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Regionální politika a regionální rozvoj České republiky 

Typ předmětu PZ doporučený ročník /  
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Odevzdání seminární práce, kombinovaná zkouška 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedení seminářů, hodnocení – 100 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou regionálního rozvoje a regionální politiky České republiky.  
Konkrétně se jedná o následující témata: 

1. Vznik a vývoj regionální politiky ČR 
2. Regionální konkurenceschopnost a regionální disparity na území ČR 
3. Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ 
4. Územní dimenze regionálního rozvoje ČR 
5. Problémové regiony ČR a jejich regionální rozvoj 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2020): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Vydání třetí, přepracované a 
doplněné. Praha: Univerzita Karlova. 
WOKOUN, R. (2012): Konkurenceschopnost regionů Evropské unie a České republiky. Ústí nad Labem: Univerzita 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Doporučená literatura: 
RUSNÁK, J., KOREC, P. (2020): Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov. Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave. 
MOLEMA, M., SVENSSON, S. (2020): Regional economic development and history. London: Routledge, Taylor & 
Francis Group. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná geografie 

Typ předmětu PZ doporučený ročník /  
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Odevzdání seminární práce, kombinovaná zkouška 

Garant předmětu prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedení seminářů, hodnocení – 100 % 

Vyučující 

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. + zvaní odborníci z praxe 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s vybranými konkrétními projekty aplikace geografických poznatků 
v praxi. V rámci přednášek seznámí vybraní zvaní odborníci z praxe studenty s konkrétními aplikacemi 
geografických poznatků v praxi. Na seminářích potom budou rozvíjena další témata a metody aplikované 
geografie.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
MORAN, J. (2018): Applied geography: the formulation of a new ecological science. 
THATCHER, J., ECKERT, J., SHEARS, A. (2018): Thinking big data in geography: new regimes, new research. Lincoln: 
University of Nebraska Press. 
JEŽEK, J. (2004): Aplikovaná geografie města. Plzeň: Západočeská univerzita. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Terénní cvičení z fyzické geografie 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
 semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 5 dní/semestr kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky terénní výuka 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Příprava na terénní cvičení – publikace a mapy o regionu, referát na vybrané téma, realizované terénní práce při 
cvičení, zápis ze cvičení   

Garant předmětu doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Terénní výuka, hodnocení – 100 % 

Vyučující 

doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu:  
Ukázat vybrané prvky, struktury a jevy v krajině, probírané předtím teoreticky v předmětech fyzické geografie. 
Anotace předmětu:  
Studenti se v terénu seznámí s ukázkami  vybraných geomorfologických, hydrologických či biogeografických jevů 
v krajině. Provedou vybraná měření meteorologických a hydrologických prvků v terénu. Seznámení se s vybranými 
terénními metodami fyzické geografie. Navštíví meteorologickou stanici. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

literatura uvedená v předchozích předmětech fyzické geografie 
dále: 
  
Strahler, A., Merali, Z. (2007): Visualizing physical geography. J. Wiley and Sons, N. Y., 592 s.  
geografická a vlastivědná literatura o navštívených územích 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Terénní cvičení ze sociální geografie 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
 semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 5dní/sem kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky terénní výuka 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Příprava na terénní cvičení – publikace a mapy o regionu, referát na vybrané téma, realizované terénní práce při 
cvičení, zápis ze cvičení   

Garant předmětu Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Terénní výuka, hodnocení – 100 % 

Vyučující 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu:  
Ukázat vybrané sociálně-geografické prvky, struktury a jevy v krajině, probírané předtím teoreticky v předmětech 
sociální geografie. 
 
Anotace předmětu:  
Studenti se v terénu seznámí s ukázkami vybraných sociálně-geografických jevů v krajině (obyvatelstvo a osídlení, 
zemědělství, průmysl, doprava). Analyzují vybrané sociálně-geografické struktury v zájmovém území a pokusí se o 
jejich syntézu a interpretaci v rámci komplexního rozvoje krajinné sféry. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Kneale, P. E. (2012): Study Skills for Geography Students. Arnold, 276 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář z regionální geografie České republiky 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
 semestr 

2 ZS  

Rozsah studijního předmětu 0p + 28s  kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Probíhá souběžně s předměty Fyzická geografie České republiky a Sociální 
geografií České republiky. Splnění semináře je podmínkou složení zkoušky 
z těchto předmětů.   

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Povinná aktivní účast na seminářích, seminární práce, prezentace tématu, samostatná a skupinová práce, testy 
slepých map. 

Garant předmětu RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení seminářů – 100 % 

Vyučující 

 RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na procvičení teoretických znalostí osvojených v předmětech Fyzická geografie České 
republiky a Sociální geografie České republiky a jejich aplikaci v regionálním kontextu. Studenti zpracují, prezentují 
a diskutují vybrané regionálně geografické téma včetně témat věnovaných regionálnímu rozvoji. Součástí semináře 
je i aktivní evaluace jednotlivých výstupů a aktivit.   
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura:  
Klapka, P. (2019): Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace. UPOL, Olomouc, 458 s. 
Toušek, V. a kol. (2005): Česká republika – portréty krajů. MMR, Praha, 136 s. 
Hanus, M., Šídlo, L. (2015): Školní atlas dnešního Česka, Terra, Praha. 
Doporučená literatura: 
Hampl, M. a kol. (2005): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v ČR. Praha, UK, 147 s. 
Hrnčiarová, T. a kol. (2009): Atlas krajiny České republiky Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR, 331 s. 
Nováček, A. (2012): Jižní Čechy v zrcadle dějin a srovnání. Geografické rozhledy, č. 3, roč. 21 (2011/2012), s. 2-4.  
Atlasy s tematickými mapami. 
Časopis Geografické rozhledy. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



 B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Regionální geografie Evropy 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
 semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 42p + 14s  kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Povinná aktivní účast na seminářích, seminární práce, prezentace, samostatná a skupinová práce, test slepé mapy 
Evropy.  
Písemný test (po úspěšném splnění možnost i ústní zkoušky) 

Garant předmětu Mgr. Michal Vančura, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, zkoušení – 60 % 

Vyučující 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (60 %), RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. (40 %) 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zacílen na studium regionálně geografických charakteristik a rozdílností evropského světadílu. Postupně 
jsou analyzovány všechny složky přírodního i sociálně-ekonomického prostředí Evropy s akcentem na jejich globální 
kontext. Vybrané specifické problémy a zvláštnosti kontinentu jsou následně probírány na úrovni makroregionů či 
jednotlivých států.  
V rámci kurzu tak budou probírána a diskutována témata: 

1. Úvod 
2. Reliéf 
3. Podnebí a vodstvo 
4. Půdy, biota, životní prostředí 
5. Historickogeografický vývoj 
6. Obecná SG charakteristika a SG makroregiony, (geo)politický přehled 
7. Obyvatelstvo a sídla 
8. Hospodářství 
9. Makroregion Severní Evropa 
10. Makroregion Západní Evropa 
11. Makroregion Jižní Evropa 
12. Makroregion Střední Evropa 
13. Makroregion Východní a Jihovýchodní Evropy 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura:  
Anděl, J., Bičík, I., Bláha, J. D. (2019): Makroregiony světa: nová regionální geografie. Univerzita Karlova, 
Karolinum, Praha, 326 s. 
Viturka, M., Řehák, S., Vančura, M. (2004): Regionální geografie Evropy a ČR: distanční studijní opora. 
Masarykova univerzita, 165 s. 
Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, Praha 2011, 187 s. 
Doporučená literatura: 
Bičík, I. a kol. (2002): Regionální zeměpis světadílů. Nakladatelství ČGS, Praha, 137 s. 
Nováček, A. (2012): Dualita Evropy: historickogeografická analýza. Nakladatelství České geografické společnosti, 
edice Geographica, Praha, 241 s. 
Ištok, R., Madziková, A., Fogaš, A. (2015): Geografia Európy. Prešovská univerzita v Prešově, Prešov, 197 s. 
Beckouche, P., Richard, Y. (2005): Atlas nové Evropy: rozšířená Evropa a její sousedé Rusko, Blízký Východ, země 
Maghribu. Praha: Albatros, 65 s. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aplikovaná krajinná ekologie 

Typ předmětu PZ doporučený ročník / 
 semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 5 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zk  Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Zkouška formou prezentace na kolokviu 

Garant předmětu doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

50% přednášky 

Vyučující 

doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D. (50 %), RNDr. Martin Hais, Ph.D. (50 %) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s tématikou ekologie krajiny, její historie, využití, udržitelné hospodaření, 
ochranu přírodního a kulturního dědictví v kontextu tlaku společnosti na utilizaci zdrojů. Výstupem kurzu je 
samostatná práce, při které studenti prokáží schopnost rozboru a prezentace dílčího problému krajiny s ohledem 
na aktuální stav poznání krajinných souvislostí.   

Obsah přednášky 
Krajina – vymezení pojmu, přístupy v poznávání krajiny, hlavní faktory ovlivňující utváření krajiny, krajinná 
struktura  
Hlavní metody a data při výzkumu krajiny, přehled řešených problémů, holistický přístup  
Význam vody v krajině - retence vody, vlastnosti půd, vliv vegetace,  antropogenní vlivy, hydrologické a 

meteorologické extrémy – povodně x sucho 
Funkce vegetace (mimoprodukční) vliv na klima i hydrologický cyklus, evapotranspirace  a transformace sluneční 
energie ovlivnění vlastností půd a ochrana před erozí 
Dynamika změn v krajině - krátkodobé x dlouhodobé procesy, přírodní x antropogenní vlivy; zemědělské půdy 
 proměny krajinné struktury, homogenizace, fragmentace, problém suburbanismu, opouštění  
Město - diverzita, ruderalizace, opuštěné plochy, brownfieldy, světelné znečištění, tepelné problémy 
Zelená a modrá infrastruktura, ekosystémové funkce, adaptační a mitigační opatření města - městská zeleň a 

veřejné prostranství 
Krajinná typologie a funkce mozaiky typologie geografická, hospodářská, sídelní, EU zemědělské krajiny 
Krajina a hospodaření - rybniční hospodaření, agroenvi dotace 
Krajina a kulturní dědictví - měkký turismus, památková péče - KPZ 
Krajinný ráz a jeho estetická funkce, harmonické měřítko, limity, zmírnění negativních dopadů 
Obecná ochrana krajiny - hodnocení vlivu na krajinný ráz, významné krajinné prvky a územní systém ekol. Stability 

Cvičení 
Formou 2 exkurzí na vybrané téma krajinné ekologie 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura:  
Kolektiv (2009): Atlas krajiny České republiky. MŽP Praha a VÚKOZ v.v.i. Průhonice. (PDF dostupné zde 

https://www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr). 
Coulson, R. N., Tchakerian, M.D. (2010): Basic landscape ecology. KEL Partners Inc, 300pp.  
Doporučená literatura:  
Austin G. (2014): Green Infrastructure for Landscape Planning: Integrating Human and Natural 
Systems. - Routledge. 
Kolejka, J., Boltižar, M., Dostálek J., Elznicová, J.,Hynek, A., Kučera, Z., Kukla, P., Lipský, Z., Machová, I., Mulková, 

M., Michalová, E., Olah, B., Ppopelková, R., Rakytová, I., Skaloš, J., Svatoňová, H., Šantrůčková, M., Vávrová, 
V., Vráblík, P., Vráblíková, J., Vranka, P., Weber, M. (2011): Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 342 s.  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Odborná praxe I 

Typ předmětu  doporučený ročník / 
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 20 dnů/semestr kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Vyhotovení zprávy 
z praxe  

Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vyhotovená závěrečná zpráva studenta bude potvrzena partnerem (úřadem či společností) 

Garant předmětu Mgr. Vojtěch Blažek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, komunikace s partnery – 100 % 

Vyučující 

Mgr. Vojtěch Blažek 

Stručná anotace předmětu 

Cílem praxe je uvést studenty do problematiky běžné činnosti veřejné správy a terciárního sektoru. Studenti 
budou praxi provádět zejména na úřadech státní správy či ve společnost v regionu jižních Čech, eventuelně i v 
místě bydliště. Každý student bude přidělen na konkrétní pracoviště. Pod vedením odpovědného pracovníka se 
bude postupně účastnit jednotlivých pracovních postupů, jednání a v případě možností i pracovních a 
organizačních porad na jednotlivých odborech, organizačních jednotkách. Na závěr vykonané praxe vypracuje 
student zprávu z praxe a pověřený pracovník ověří svým podpisem skutečnost o vykonané praxi a provede její 
hodnocení. S partnery budou uzavřeny dohody o vzájemné spolupráci a o podobách praxí studentů. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Studijní materiály a literatura bude vybrána na základě konkrétní praxe studenta po konzultacích s vyučujícím a 
partnerem (místem praxe) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Odborná praxe II 

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník /  
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 20 dnů/semestr kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Odborná praxe I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Vyhotovení zprávy 
z praxe  

Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vyhotovená závěrečná zpráva studenta bude potvrzena partnerem (úřadem či společností) 

Garant předmětu Mgr. Vojtěch Blažek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, komunikace s partnery 

Vyučující 

Mgr. Vojtěch Blažek 

Stručná anotace předmětu 

Rozšiřující praxe. Studenti budou praxi provádět zejména na úřadech státní správy či ve společnost v regionu 
jižních Čech, eventuelně i v místě bydliště. Předpokládá se v pokračování praxe na pracovišti, které si student 
zvolil v Odborné praxi I. Případně může přejít na pracoviště nové.  Každý student bude přidělen na konkrétní 
pracoviště. Pod vedením odpovědného pracovníka se bude postupně účastnit jednotlivých pracovních postupů, 
jednání a v případě možností i pracovních a organizačních porad na jednotlivých odborech, organizačních 
jednotkách. Na závěr vykonané praxe vypracuje student zprávu z praxe a pověřený pracovník ověří svým 
podpisem skutečnost o vykonané praxi a provede její hodnocení. S partnery budou uzavřeny dohody o vzájemné 
spolupráci a o podobách praxí studentů. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Studijní materiály a literatura bude vybrána na základě konkrétní praxe studenta po konzultacích s vyučujícím a 
partnerem (místem praxe) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Odborná praxe III 

Typ předmětu Povinně volitelný doporučený ročník / 
 semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 20 dnů/semestr kreditů 6 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Odborná praxe I, Odborná praxe II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Vyhotovení zprávy 
z praxe  

Forma výuky praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vyhotovená závěrečná zpráva studenta bude potvrzena partnerem (úřadem či společností) 

Garant předmětu Mgr. Vojtěch Blažek 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Konzultace, komunikace s partnery 

Vyučující 

Mgr. Vojtěch Blažek 

Stručná anotace předmětu 

Navazující rozšiřující praxe. Studenti budou praxi provádět zejména na úřadech státní správy či ve společnost v 
regionu jižních Čech, eventuelně i v místě bydliště. Předpokládá se v pokračování praxe na pracovišti, které si 
student zvolil v Odborné praxi I. a II. Případně může přejít na pracoviště nové.  Každý student bude přidělen na 
konkrétní pracoviště. Pod vedením odpovědného pracovníka se bude postupně účastnit jednotlivých pracovních 
postupů, jednání a v případě možností i pracovních a organizačních porad na jednotlivých odborech, 
organizačních jednotkách. Na závěr vykonané praxe vypracuje student zprávu z praxe a pověřený pracovník ověří 
svým podpisem skutečnost o vykonané praxi a provede její hodnocení. S partnery budou uzavřeny dohody o 
vzájemné spolupráci a o podobách praxí studentů. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Studijní materiály a literatura bude vybrána na základě konkrétní praxe studenta po konzultacích s vyučujícím a 
partnerem (místem praxe) 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Semestrální projekt I 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 14s 
 

kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kol. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování semestrálního projektu se ověřuje jeho odevzdáním v písemné podobě, průběžným vyhodnocováním 
ze strany mentora semestrálního projektu a prezentací na závěrečném kolokviu 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Organizace projektů – 100 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D., mentoři semestrálních projektů 

Stručná anotace předmětu 

Semestrální projekty jsou stanovovány každoročně, a to na základě přímé poptávky od institucí působících v praxi 
(např. úřady veřejné správy, soukromé firmy, specializované instituce apod.). Semestrální projekty jsou zpravidla 
zpracovávány v kolektivech a budou jednosemestrální či vícesemestrální. Každý semestrální projekt má 
stanoveného minimálně jednoho mentora z akademických pracovníků katedry geografie PF JU, který koordinuje 
jednotlivé činnosti, odborně dohlíží na plnění harmonogramu projektu a kontroluje odbornou správnost celého 
projektu. Semestrální projekty jsou průběžně konzultovány se zadavateli projektu a na závěr jsou prezentovány a 
obhajovány před zadavateli a odbornou komisí.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
OKABE, A. (2006): GIS-based studies in the humanities and social sciences. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis 
Group. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Semestrální projekt II 

Typ předmětu  doporučený ročník / 
 semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 14s kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Semestrální projekt I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kol. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování semestrálního projektu se ověřuje jeho odevzdáním v písemné podobě, průběžným 
vyhodnocováním ze strany mentora semestrálního projektu a prezentací na závěrečném kolokviu 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Organizace projektů – 100 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D., mentoři semestrálních projektů 

Stručná anotace předmětu 

Semestrální projekty jsou stanovovány každoročně, a to na základě přímé poptávky od institucí působících v praxi 
(např. úřady veřejné správy, soukromé firmy, specializované instituce apod.). Semestrální projekty jsou zpravidla 
zpracovávány v kolektivech a budou jednosemestrální či vícesemestrální. Každý semestrální projekt má 
stanoveného minimálně jednoho mentora z akademických pracovníků katedry geografie PF JU, který koordinuje 
jednotlivé činnosti, odborně dohlíží na plnění harmonogramu projektu a kontroluje odbornou správnost celého 
projektu. Semestrální projekty jsou průběžně konzultovány se zadavateli projektu a na závěr jsou prezentovány a 
obhajovány před zadavateli a odbornou komisí. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
OKABE, A. (2006): GIS-based studies in the humanities and social sciences. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis 
Group. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Semestrální projekt III 

Typ předmětu  doporučený ročník / 
 semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 14s kreditů 8 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Semestrální projekt I, Semestrální projekt II 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Kol. Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Vypracování semestrálního projektu se ověřuje jeho odevzdáním v písemné podobě, průběžným 
vyhodnocováním ze strany mentora semestrálního projektu a prezentací na závěrečném kolokviu 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Organizace projektů – 100 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav, Kraft, Ph.D., mentoři semestrálních projektů 

Stručná anotace předmětu 

Semestrální projekty jsou stanovovány každoročně, a to na základě přímé poptávky od institucí působících v praxi 
(např. úřady veřejné správy, soukromé firmy, specializované instituce apod.). Semestrální projekty jsou zpravidla 
zpracovávány v kolektivech a budou jednosemestrální či vícesemestrální. Každý semestrální projekt má 
stanoveného minimálně jednoho mentora z akademických pracovníků katedry geografie PF JU, který koordinuje 
jednotlivé činnosti, odborně dohlíží na plnění harmonogramu projektu a kontroluje odbornou správnost celého 
projektu. Semestrální projekty jsou průběžně konzultovány se zadavateli projektu a na závěr jsou prezentovány a 
obhajovány před zadavateli a odbornou komisí. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
OKABE, A. (2006): GIS-based studies in the humanities and social sciences. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis 
Group. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci I 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

2 LS    3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 10s  kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Dosažení požadovaného stupně rozpracovanosti bakalářské práce (heuristika, vypracování struktury práce, 
rozboru literatury, teoreticko-metodologických východisek a obecných charakteristik řešeného území; sběr dat, 
podkladové studie a analýzy podle charakteru a zaměření práce, geografické charakteristiky řešeného území). Práci 
v požadovaném stupni rozpracovanosti bude student prezentovat na seminářích/ kolokviích, aktivní účast je zde 
pro studenta povinná. Termíny seminářů a prezentací budou upřesněny. Zápočty na základě dosažených výsledků 
a splněných povinností udělují jednotliví vedoucí bakalářských prací. O neudělení zápočtu může rozhodnout i 
garant předmětu na základě hodnocení studenta a jeho prezentace rozpracovanosti BP na seminářích. 

Garant předmětu RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

semináře, hodnocení – 30 % 

Vyučující 

Všichni vyučující SP Aplikovaná geografie 

Stručná anotace předmětu 

Seminář má pomoci vést studenta při zpracovávání jeho bakalářské práce. Dojde k jejímu rozpracování - 
vypracování struktury práce, rozboru literatury, teoreticko-metodologických východisek, obecných charakteristik 
řešeného území a podle zaměření dojde i k tvorbě podkladových studií, analýze a předzpracovávání dat.    
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Individuální podle zaměření bakalářské práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Seminář k bakalářské práci II 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

3 ZS   3 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 10s  kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Seminář k bakalářské práci I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Podmínkou udělení zápočtu je takové rozpracování bakalářské práce, kdy je zřejmé, že bakalářská práce je před 
dokončením (došlo k analýze dat, zpracování výsledků a jejich syntéze, jsou hotové tabulky, mapy a další přílohy, 
je zpracována literatura). Seminář je veden formou pravidelných konzultací rozpracovanosti BP s vedoucím. 
Zápočty na základě dosažených výsledků a konzultací udělují jednotliví vedoucí bakalářských prací.  

Garant předmětu RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

semináře, konzultace, hodnocení – 30 % 

Vyučující 

Všichni vyučující SP Aplikovaná geografie 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je dovést studenta k finalizaci jeho bakalářské práce. Navazuje na „ Seminář k bakalářské práci I“. 
Dojde k dopracování hrubé verze všech kapitol a příloh bakalářské práce. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Individuální podle zaměření bakalářské práce. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk I 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 14s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři, domácí příprava na seminář, testy, prezentace. 

Garant předmětu PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vyučuje, koncipuje výuku – 100 % 

Vyučující 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu: 
Cílem semináře je rozvíjení komunikativních dovedností v anglickém jazyce, a sice ve vztahu ke každodenní i 
odborné komunikaci. Důraz bude kladen rozvoj mluveného i psaného jazyka, důležitou součásti bude i nácvik 
porozumění psanému textu a odpovídajících čtenářských strategií. Rozvíjeny budou též rétorické a prezentační 
dovednosti. Studenti si rozšíří všeobecnou i odbornou slovní zásobu a soustředí se na upevnění gramatiky na 
úrovni B1.  
 
Obsah předmětu: 
orientace ve vlastním oboru, další vzdělávání, biografie, společnost, politika, vzdělávací politika, vzdělávací 
systémy, vzdělávací projekty, mezinárodní partnerství, rétorické a prezentační dovednosti  
 
Předpoklady: 
Schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni B1.1. 
 
Získané způsobilosti: 
Student bude schopný vést písemnou i ústní komunikaci o probraných odborných a všeobecných tématech na 
úrovni B1/B2. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

CAPRAS, Deborah. Small talk. London: Collins, 2014. 
aktuální odborné texty 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Anglický jazyk II 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 14s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Anglický jazyk I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři, eseje, orientace v odborném textu, prezentace, závěrečný test z probrané slovní zásoby 
a gramatických jevů. 

Garant předmětu PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

koncipuje výuku, vyučuje – 100 % 

Vyučující 
 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu: 
Cílem semináře je rozvíjení komunikativních dovedností v anglickém jazyce, a sice ve vztahu ke každodenní i 
odborné komunikaci. Důraz bude kladen rozvoj mluveného i psaného jazyka, důležitou součásti bude i nácvik 
porozumění psanému textu a odpovídajících čtenářských strategií. Rozvíjeny budou též rétorické a prezentační 
dovednosti. Studenti si rozšíří všeobecnou i odbornou slovní zásobu a soustředí se na upevnění gramatiky na 
úrovni B1/B2.  
 
Obsah předmětu: 
orientace ve vlastním oboru (vhodné aktuální odborné texty), životopis, žádost o práci (stipendium), rétorické a 
prezentační dovednosti (prezentace, telefonování apod.) 
 
Předpoklady: 
Schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni B1. 
 
Získané způsobilosti: 
Student bude schopný vést písemnou i ústní komunikaci o probraných odborných a všeobecných tématech na 
úrovni B1/B2. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

CAPRAS, Deborah. Small talk. London: Collins, 2014. 
aktuální odborné texty 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Německý jazyk I 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

2 ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 14s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři, domácí příprava na seminář, testy, prezentace. 

Garant předmětu Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

vyučuje, koncipuje výuku – 100 % 

Vyučující 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.  

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu: 
Cílem semináře je rozvíjení komunikativních dovedností v německém jazyce, a sice ve vztahu ke každodenní i 
odborné komunikaci. Důraz bude kladen rozvoj mluveného i psaného jazyka, důležitou součásti bude i nácvik 
porozumění psanému textu a odpovídajících čtenářských strategií. Rozvíjeny budou též rétorické a prezentační 
dovednosti. Studenti si rozšíří všeobecnou i odbornou slovní zásobu a soustředí se na upevnění gramatiky na úrovni 
B1.  
 
Obsah předmětu: 
orientace ve vlastním oboru, další vzdělávání, biografie, společnost, politika, vzdělávací politika, vzdělávací 
systémy, vzdělávací projekty, mezinárodní partnerství, rétorické a prezentační dovednosti  
 
Předpoklady: 
Schopnost komunikovat v německém jazyce na úrovni B1.1. 
 
Získané způsobilosti: 
Student bude schopný vést písemnou i ústní komunikaci o probraných odborných a všeobecných tématech na 
úrovni B1/B2. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Menschen. Deutsch als Fremdsprache B1.2. (akt. vydání). Ismaning: Hueber Verlag. 
aktuální odborné texty 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Německý jazyk II 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 14s kreditů 2 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Německý jazyk I 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři, eseje, orientace v odborném textu, prezentace, závěrečný test z probrané slovní zásoby 
a gramatických jevů. 

Garant předmětu Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

koncipuje výuku, vyučuje – 100 % 

Vyučující 

Mgr. Jana Kusová, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Cíl předmětu: 
Cílem semináře je rozvíjení komunikativních dovedností v německém jazyce, a sice ve vztahu ke každodenní i 
odborné komunikaci. Důraz bude kladen rozvoj mluveného i psaného jazyka, důležitou součásti bude i nácvik 
porozumění psanému textu a odpovídajících čtenářských strategií. Rozvíjeny budou též rétorické a prezentační 
dovednosti. Studenti si rozšíří všeobecnou i odbornou slovní zásobu a soustředí se na upevnění gramatiky na úrovni 
B1/B2.  
 
Obsah předmětu: 
orientace ve vlastním oboru (vhodné aktuální odborné texty), životopis, žádost o práci (stipendium), rétorické a 
prezentační dovednosti (prezentace, telefonování apod.) 
 
Předpoklady: 
Schopnost komunikovat v německém jazyce na úrovni B1. 
 
Získané způsobilosti: 
Student bude schopný vést písemnou i ústní komunikaci o probraných odborných a všeobecných tématech na 
úrovni B1/B2. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Buscha, Anne a Szilvia Szita (2011). B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (B1/B2). Leipzig: 
Schubert Verlag.  
Motta, Giorgio (2008). Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Klett. 
aktuální odborné texty  
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055  

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055


B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zaměstnanost a trh práce 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři, eseje, prezentace, závěrečný test. 

Garant předmětu Mgr. Jiří Beran 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, vedení seminářů – 100 % 

Vyučující 

Mgr. Jiří Beran 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zaměstnanosti, nezaměstnanosti, trhu práce a možnostmi 
jeho regulace. Vybraná témata - pojem nezaměstnanosti a zaměstnanosti, nezaměstnanost jako sociální jev, právo 
na zaměstnání, nabídka a poptávka na trhu práce, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti na úrovni ČR a na úrovni 
EU, evropská strategie zaměstnanosti, strukturální fondy EU a zaměstnanost, fungování úřadů práce v ČR, nástroje 
podpory zaměstnání a podnikání na úrovni obcí, regionů a krajů, vývoj a prognóza nezaměstnanosti v ČR a okresech 
ČR, problémy nezaměstnanosti ve vybraných regionech ČR a možnosti řešení, vnitrostátní a přeshraniční pracovní 
mobilita, otevírání trhu práce v EU, zahraniční pracovní síla v ČR. 
1. Pojem nezaměstnanosti a zaměstnanosti, nezaměstnanost jako sociální jev, právo na zaměstnání. 
2. Nabídka a poptávka na trhu práce. 
3. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti na úrovni ČR a na úrovni EU. 
4. Evropská strategie zaměstnanosti. 
5.-6. Strukturální fondy EU a zaměstnanost. 
7. Fungování úřadů práce v ČR. 
8. Nástroje podpory zaměstnání a podnikání na úrovni obcí, regionů a krajů. 
9. Vývoj a prognóza nezaměstnanosti v ČR a okresech ČR, problémy nezaměstnanosti ve vybraných regionech ČR.  
10. Projektování a udržování organizační struktury a efektivního hospodaření s pracovními silami.  
11. Personální práce, význam a analýza pracovních míst. 
12. Personální plánování, výběr pracovníků, řízení pracovního výkonu, vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci. 
13. Penzionování pracovníků, odměňování pracovníků, pracovní vztahy, personální informační systém. 
14. Závěr a hodnocení 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
BUCHTOVÁ, B., J. ŠMAJS, Z. BOLELOUCKÝ (2013): Nezaměstnanost. Grada, Praha. 
PAVELKA, T. (2011): Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice. Melandrium, Slaný.  
Doporučená literatura: 
KOLEKTIV (2003): Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.  
KOLEKTIV (2006): Průvodce fondy EU. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
KOTÝNKOVÁ, M., NĚMEC, O. (2003): Lidské zdroje na trhu práce.  
Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., Ústava ČR č. 1/1993 Sb., Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů.  
Odkazy na webové stránky: www.mpsv.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.esfcr.cz.  
VEDRAL, P., STRAKOVÁ, A.: Zaměstnanost - vybrané kapitoly. Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Projektový management v cestovním ruchu 

Typ předmětu  doporučený ročník / 
 semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky přednáška,  seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Odevzdání a prezentace seminární práce 

Garant předmětu RNDr. Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedení seminářů – 100 % 

Vyučující 

RNDr. Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Získání základních poznatků a dovedností v geografii cestovního ruchu, rekreace a lokálního (regionálního) 
rozvoje. Obsah předmětu: 
- 1-4) teoretické aspekty cestovního ruchu a rekreace, přírodní faktory ovlivňující cestovní ruch a rekreaci, sociální 
faktory ovlivňující cestovní ruch a rekreaci, jejich formy a subformy, oblasti a podoblasti a typy areálů cestovního 
ruchu v ČR; 5) aktéři v cestovním ruchu a rekreaci; 6-7) hodnocení cestovního ruchu a rekreace v území, 
souvislosti cestovního ruchu a lokálního rozvoje; 8) vybrané kapitoly z historie cestovního ruchu a rekreace v 
jižních Čechách a zvláště na Šumavě s trendy současného vývoje; geografická charakteristika Šumavy; 9) kolize 
cestovního ruchu a ochrany přírody a krajiny na Šumavě; 10-13) příhraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje a cestovní ruch a rekreace na Šumavě ve vazbě na politiky, programy a konkrétní projekty 
regionálního a lokálního rozvoj. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
CASTELA, A. (2018). Impacts of Tourism in an Urban Community: The Case of Alfama. Athens Journal of Tourism, 
5(2), 133-148.  
ČERVINKA, M., ŠVAJDOVÁ, L., & TYKVA, T. (2014). Thematic tourism vs. mass tourism in the Czech Republic. 
Turisticko poslovanje, (13), 95-107.  
DIOKO, L. D. A., & SO, A. S., (2017). Residents’ quality of life and visitors’ quality of experience: Revisiting tourism 
carrying capacity in Macao. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 9(3), 349-360.  
FIALOVÁ, D. (2013): Vnímání destinace cestovního ruchu vybranými aktéry – metodické přístupy. Aktuální 
problémy cestovního ruchu. Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. 37-42 
HENDL, J. (2012): Kvalitativní výzkum: základní teorie, metodiky a aplikace. Portál, Praha, 407 s. 
KUNC, J., TOUŠEK, V., VYSTOUPIL, J., DANĚK, P., KLAPKA, P., MULÍČEK, O., SEIDENGLANZ, D., SZCZYRBA, Z., 
VANČURA, M., VĚŽNÍK, A., VITURKA, M., TONEV, P. (2008): Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání, 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 411 s.  
GALVASOVÁ, I., BINEK, J., HOLEČEK, J., CHABIČOVSKÁ, K., SZCZYRBA, Z. (2008): Průmysl cestovního ruchu. 1. 
vydání, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 264 s.  
ORIEŠKA, J. (2010): Služby v cestovním ruchu. Idea servis, Praha. ISBN 9788085970685 
PALATKOVÁ, Z., ZICHOVÁ, J. (2011): Ekonomika turismu: turismus České republiky: vymezení a fungování trhu 
turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky. Grada, Praha.  
ISBN 978 8024737485. 
PÁSKOVÁ, M. (2008): Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Gaudeamus, Hradec Králové. ISBN 9788074350061. 
VYSTOUPIL, J. a kol (2007): Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. Masarykova univerzita, Brno. 
VYSTOUPIL, J. a kol. (2010): Atlas cestovního ruchu České republiky. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 156 s.  
 
Elektronické zdroje: 
ČSÚ: Statistické ročenky, http://www.czso.cz/ 
KS ČSÚ: http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/home 
Česká centrála cestovního ruchu: http://www.czechtourism.cz/ 
Jihočeská centrála cestovního ruchu: http://www.jccr.cz/ 
Atlasy dějepisné.  

http://is.muni.cz/osoba/18338
http://is.muni.cz/osoba/2610
http://is.muni.cz/osoba/390
http://is.muni.cz/osoba/849
http://is.muni.cz/osoba/11131
http://is.muni.cz/osoba/7678
http://is.muni.cz/osoba/11114
http://is.muni.cz/osoba/5736
http://is.muni.cz/osoba/17902
http://is.muni.cz/osoba/241
http://is.muni.cz/osoba/1596
http://is.muni.cz/osoba/7580
http://is.muni.cz/osoba/47250
http://is.muni.cz/osoba/40511
http://is.muni.cz/osoba/63929
http://is.muni.cz/osoba/52452
http://is.muni.cz/osoba/5736
http://is.muni.cz/osoba/390
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/home
http://www.czechtourism.cz/
http://www.jccr.cz/


Různé geografické a historické publikace o jednotlivých státech střední Evropy.  
 
Doporučená literatura: 
HALL, C. M., LEW, A. (2009). Understanding and managing tourism impacts: An integrated approach. London: 
Routledge. ISBN 978-0-415-77133-7.  
 HALEY, A. J., SNAITH, T., & MILLER, G. (2005). The social impacts of tourism a case study of Bath, UK. Annals of 
Tourism Research, 32(3), 647-668.  
HO, G. K. S., & MCKERCHER, B. (2015). A Review of Life Cycle Models by Plog & Butler from a Marketing 
Perspective.  
MAIER, K. (2012). Udržitelný rozvoj území (První vydání). Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4198-7.  
MARYÁŠ, J., & VYSTOUPIL, J. (2006). Ekonomická geografie (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.  
MASON, P. (2008). Tourism impacts, planning and management (Second edition). London: Routledge, Taylor & 
Francis Group. ISBN 978-0-7506-8492-7.  
PÁSKOVÁ, M. (2014). Udržitelnost cestovního ruchu (3. vyd., přeprac.). Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 
978-80-7435-329-1.  
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Ekonomika a management ve veřejné správě 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

2 LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na semináři, prezentace, závěrečný test. 

Garant předmětu doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

koncipuje výuku, vyučuje – 50 % 

Vyučující 

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (50 % garant, přednášející, vede semináře) 
Ing. Josef Mendl (50 %  přednášející, vede semináře) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti budou seznámeni s územními aspekty veřejných financí a se vzájemnými vztahy v soustavě veřejných 
rozpočtů, se strukturou rozpočtů územně samosprávných celků (příjmy a výdaje), s rozpočtovým procesem, s 
rozpočtovou skladbou a s hospodařením. Dále bude výklad zaměřen na způsoby ekonomického zajišťování 
veřejných služeb, včetně problematiky veřejných výdajových programů. V rámci tohoto předmětu budou také 
probírány vybrané problémy z řízení subjektů veřejné správy. Ve finančním managementu bude věnována 
pozornost metodám a technikám sestavování rozpočtu a hodnocení hospodaření. V rámci informačního 
managementu budou studenti seznámeni s významem informačních technologií ve veřejné správě a s jejich 
využíváním v praxi veřejné správy. 
Témata: 1. Veřejná správa; 2. Dělba mocí ve státě, subjekty veřejné správy; 3. Modely veřejné správy v evropských 
zemích; 4. Územní princip 5.Historie veřejné správy na našem území; 6. Dnešní organizace veřejné správy na území 
ČR; 7. Reforma veřejné správy v ČR; 8. Ustavení orgánů samosprávy, vztah mezi samosprávou a státní správou; 9. 
Role obcí a krajů v politickém a správním systému ČR; 10. Veřejná správa a evropská integrace; 11. Finance ve 
veřejné správě; 12. Média a veřejná správa v politickém procesu; 13. Kontrola ve veřejné správě; 14. Závěr a 
hodnocení. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
KRBOVÁ, J. (2004): Soubor případových studií z finančního managementu územní samosprávy. Fakulta 
managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze.  
KRBOVÁ, J. (2004): Územní aspekty veřejných financí - studijní distanční opora. Fakulta managementu, Vysoká 
škola ekonomická v Praze. 
PEKOVÁ, J. (2004): Hospodaření a finance územních samospráv. Management Press, Praha.  
PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. (2005): Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2. přepracované vydání, 
ASPI, Praha.  
POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. (2002): Veřejná správa. C.H. Beck, Praha. 
Doporučená literatura:  
Časopis Obec a finance. 
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.  
Zákon č. 20/1996 Sb., o správních poplatcích.  
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územně samosprávným celkům a některým 
státním fondům.  
Zákon č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územně samosprávných celků.  
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.  
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Antropogenní transformace reliéfu a její vliv na krajinu 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky přednáška,  seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Odevzdání a prezentace seminární práce 

Garant předmětu doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vedení seminářů – 100 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět je zaměřen na hodnocení dopadů dlouhodobé činnosti člověka na krajinu přístupy vycházejících ze dvou 
dílčích vědeckých disciplín - antropogenní geomorfologie a krajinné ekologie. Studenti získají základní informace o 
antropogenní geomorfologii jako dílčí disciplíně geomorfologie, o antropogenních tvarech, o reliéfech, jejich 
klasifikaci, přímých či nepřímých antropogenních geomorfologických procesů v krajině. V části věnované krajinné 
ekologii budou hlavními okruhy zejména sledování dlouhodobých změn využití kulturní krajiny způsobených 
antropogenní činností, dopady lidské činnosti na životní prostředí a krajinný ráz. Důraz bude kladen také na 
interpretaci současných i historických antropogenních tvarů za pomoci různých zdrojových podkladů a 
metodických postupů – archeologických nálezů, terénních šetření, dálkového průzkumu země, laserového 
skenování, starých map, historických ortofotosnímků, odborné literatury apod. Pozornost bude věnována také 
antropogenně modifikovaným přírodním tvarům reliéfu, které vznikly procesy, jejichž intenzita byla ovlivněna 
člověkem, např. urychlenou erozí, sedimentací, budováním vodních nádrží, regulací vodních toků. Studenti 
absolvováním tohoto předmětu získají znalosti o historickém vývoji vzniku antropogenních tvarů, intenzitě 
antropogenní transformace reliéfu i dopadech na využití krajiny. Současně jim absolvování předmětu umožní 
osvojení různých metodických postupů interpretace antropogenních tvarů reliéfu s využitím geografických 
informačních systémů a dalších moderních technologií sběru dat.   
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
ČECH, V., KROKUSOVÁ J. (2013): Antropogénna geomorfólogia (antropogénne formy reliéfu). Prešovská 
univerzita, Prešov 179 s. 
KIRCHNER, K., SMOLOVÁ, I. (2010): Základy antropogenní geomorfologie. UP Olomouc, 287 s. 
KUKAL, Z., Reichmann, F. (2000): Horninové prostředí České republiky. ČGÚ Praha. 189 s.  
SZABÓ, J., DÁVID, L., LÓCZY, D. eds. (2010): Anthopogenic geomorphology. Springer, 298 s. 
 
Doporučená literatura: 
BIČÍK, I. (ed.) a kol. (2010): Změny využití ploch v Česku 1845-2000. Geographica, Nakladatelství ČGS, Praha, 250 s. 
DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P. (2011): Změny ekosystémových služeb poříčních a údolních niv 
v České republice jako výsledek vývoje využívání země v posledních 250 letech. Acta Pruhoniciana, 98, s. 47–53.  
HAVLÍČEK, M. (2013): Význam starých map pro studium změn krajiny v okrese Hodonín. Disertační práce. 
Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 280 s. 
GOUDIE, A. (2006): The Human impact on the natural Environment. Blackwell Publishing, 357 s.  
KUKAL, Z. a kol. (2005): Geologická paměť krajiny. ČGS, Praha, 224 s.  
LIPSKÝ, Z. (1999): Sledování změn v kulturní krajině. ČZU  Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad Černými lesy, 71 s. 
LOŽEK, V., CÍLEK, V., LISÁ, L., BAJER, A. (2020): Geodiverzita a hydrodiverzita. Nakl. Dokořán, 231 s.  
SÁDLO, J., POKORNÝ, P., HÁJEK, P., DRESLEROVÁ, D., CÍLEK, V. (2005): Krajina a revoluce. Malá Sála, Praha, 247 s.  
SMOLOVÁ, I. (2008): Těžba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. UP v Olomouci, 195 s.  
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Environmentální geografie 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

 3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Aktivní účast na seminářích, seminární práce. 
Zpracování seminárních úkolů, jejich reflexe a prezentace. 

Garant předmětu prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášky i semináře, konzultace, zkoušení – 100 % 

Vyučující 

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc 

Stručná anotace předmětu 

Předmět seznamuje studenty s aktuálními poznatky environmentální geografie a geografických přístupů 
k problematice udržitelného rozvoje, které jsou bezprostředně využitelné v jejich budoucí praxi. Obsah je zaměřen 
na tří okruhy: 

- Základní koncepty environmentální geografie (udržitelnost, biodiverzita, komplexnost, nejistota, měřítko, 
zranitelnost a odolnost), 

- Udržitelný rozvoj - geografická dimenze (chudoba, hlad, zdraví a kvalita života, vzděĺání, rodová rovnost, 
přístup k vodě, dostupnost energií, zaměstnanost, infrastruktura, regionální nerovnosti/disparity, 
spotřeba a výroba, udržitelná města, využívání přírodních zdrojů, mezinárodní bezpečnost), 

- Globální problémy Země (geopolitické, geoenvironmentální, geoekonomické, geosociální, geokulturní).  
CíleCílem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími koncepty environmentální geografie a udržitelného 

rozvoje. Zvláštní pozornost bude věnována práci studentů při vytváření jejich studentských projektů týkajících se 
globálních problémů Země a jejich aplikaci do výuky zeměpisu na základních školách. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Povinná literatura: 
Castree, N., Demeritt, D., Liverman, D. & Rhoads, B., eds. (2009): A Companion to Environmental Geography. 
Chichester:  Wiley – Blackwell. 588 s. 
Hanušin, J., Huba, M., Ira, V., Klinec, I., Podoba, J., Szöllös, J. (2000): Výkladový slovník termínov z trvalej 
udržateľnosti.  
Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život  v SR (STUŽ/SR), 2000. 158 s. 
Montello, D., Sutton, P. (2013): An introduction to scientific research methods in geography & environmental 
studies. London: SAGE, 314 s.  
Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2013): Environmentální historie České republiky. Brno: Masarykova Univerzita, 
198 s. 
Meziřický, V. (2005): Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha: Portál, 207 s.  
Sachs, J. (2015): The age of sustainable development. New York: Columbia University Press, 543 s.  
Nováček, P. (2011): Udržitelný rozvoj. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 430 s.  
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 

  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geografie sídel - přístupy a aplikace do veřejné správy 

Typ předmětu  doporučený ročník /  
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů  3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Geografie obyvatelstva, demografie a geografie sídel 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky Přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Přednášky: vyhodnocení komunikace s jednotlivými studenty v průběhu přednášek (příležitostné otázky a 
odpovědi na ně) 
Semináře: vyhodnocení několika prací (texty a mapové a další výstupy) studentů. Práce budou prezentovány 
během seminářů a odevzdány v posledním týdnu výuky. 
Zápočet: písemný 
 

Garant předmětu doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášení, vedení seminářů, zkoušení, konzultování – 100 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 

Stručná anotace předmětu 

Předmět se věnuje geografickým a rozvojovým aspektům typů sídel v ČR – venkovských sídel, sídel v periferiích, 
rekreačních sídel, suburbií, městysů a městeček, měst a velkoměst, sídelních aglomerací a celého sídelního 
systému. Nejprve budou představeny pojmy a metodické přístupy k danému typu sídel a příslušné procesy 
(urbanizace, suburbanizace, kontraurbanizace, reurbanizace, gentrifikace atp.), následně budou tyto pojmy, 
přístupy a procesy dokumentovány pomocí existujících výzkumů uskutečněných v ČR (viz články a kapitoly uvedené 
v literatuře). Studenti získají řadu poznatků, schopností a dovedností v sídelní geografii, které budou moci využít 
při tvorbě kvalifikačních prací a v praxi. 
Témata přednášek: 
1. Geografie venkovských sídel a venkovského osídlení 
2. Stabilizace a rozvoj venkovských sídel, obcí a venkovských mikroregionů 
3. Geografie osídlení periferních oblastí 
4. Stabilizace a rozvoj periferních oblastí 
5. Geografie suburbánních sídel a zázemí měst 
6. Rozvoj suburbánních sídel, obcí a zázemí měst 
7. Geografie rekreačních sídel, včetně chatových osad 
8. Optimalizace a rozvoj rekreačních sídel, obcí a chatových osad 
9. Geografie městysů a městeček 
10. Stabilizace a rozvoj městysů a městeček 
11. Geografie měst, velkoměst a aglomerací (urbánní geografie) 
12. Rozvoj a optimalizace městských zón, měst, velkoměst a aglomerací 
13. Geografie sídelních systémů 
14. Rozvoj a optimalizace sídelních systémů 
 
V rámci seminářů budou studenti zpracovávat skupinové samostatné seminární práce věnované jednotlivým 
typům sídel. Důraz bude kladen na práci s českou a anglicky psanou literaturou věnovanou geografickým a 
rozvojovým aspektům typů sídel. Součástí bude také exkurze představující typy sídel a jejich rozvojové problémy.  
 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Hampl, M. (2005):. Geografická organizace společnosti v České republice. PřF UK, Praha.  
Short, J. R., 2017. An introduction to urban geography. Routledge. 
Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň.  
 
Články a kapitoly využívané ve výuce (výběr): 
HALÁS, M. (2014): Modelovanie priestorového usporiadania a dichotómie centrum – periféria. Geografie, 119 (4), 

384-405. https://geografie.cz/media/pdf/geo_2014119040384.pdf 
ILÍK, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Karlín a jeho proměny v souvislostech postsocialistické transformace Prahy. 

Geografie, 112 (3), 292-314. https://geografie.cz/media/pdf/geo_2007112030292.pdf 



KUBEŠ, J. (2011): Chatové oblasti České republiky. Geografický časopis, 63 (1), 53-68.  
KUBEŠ, J. (2015): Analysis of regulation of residential suburbanisation in hinterland of post-socialist ‘one hundred 

thousands’ city of České Budějovice. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19, 109-131. 
https://doi.org/10.1515/bog-2015-0008 

KUBEŠ, J., PODLEŠÁKOVÁ, N. (2021): Lidský a demografický kapitál v  periferiích Plzeňského kraje. Geografie, 126: 
97-122. https://doi.org/10.37040/geografie2021126010097 

KÄHRIK, A., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., KUBEŠ, J. (2016): What attracts people to inner city areas? The cases of 
two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies,  53 (2), 355-372. 
https://doi.org/10.1177/0042098014567444 

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential suburban development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: 
Human Geography, 89B (2), 111-125. https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00243.x 

SÝKORA, L., MULÍČEK, O. (2017): Territorial arrangements of small and medium-sized towns from a functional-
spatial perspective. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 108 (4), 438-455. 
https://doi.org/10.1111/tesg.12249 

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2011): Housing estates after socialism: Various 
trajectories andi differentiation. Urban Studies, 48, (9), 1811-1834. 
https://doi.org/10.1177/0042098010379279 

VAISHAR, A., DVOŘÁK, P., HUBAČÍKOVÁ, V., ZAPLETALOVÁ, J. (2013): Contemporary development of peripheral 
parts of the Czech-Polish borderland: case study of the Javorník area. Geographia Polonica, 86 (3), 237-253. 
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2013.21 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zahraniční geografická exkurze 

Typ předmětu PZ doporučený ročník /  
semestr 

2 LS                          

Rozsah studijního předmětu 5dní/sem kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky exkurze 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Příprava na exkurzi, Seminární projekt, Prezentace na exkurzi, Účast na exkurzi 

Garant předmětu doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Organizace exkurze, Účast na exkurzi, Konzultace, Evaluace – 50 % 

Vyučující 

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. (50%); doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu je seznámit studenty s geografickým prostředím regionů vybraných evropských států, do kterých 
bude každoročně pořádána exkurze. V rámci exkurze budou studenti seznámeni se základními fyzickogeografickými 
a sociogeografickými charakteristikami a zvláštnostmi zahraničních regionů. Nedílnou součástí kurzu je zároveň 
osvojení základních principů organizace exkurze a výuky v krajině obecně. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Anděl, J., Bičík, I., Havlíček, T. (2010): Makroregiony světa: regionální geografie pro gymnázia. ČGS, Praha, 148 s. 
Řezníčková, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. PřF, UK, 184 
s 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Geografická exkurze Česká republika 

Typ předmětu PZ doporučený ročník /  
semestr 

2 LS                         

Rozsah studijního předmětu 5 dní/sem kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky exkurze 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Příprava na exkurzi, Seminární projekt, Prezentace na exkurzi, Účast na exkurzi 

Garant předmětu Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Organizace exkurze, Účast na exkurzi, Konzultace, Evaluace  - 50 % 

Vyučující 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (50 %); doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu 

Studenti se seznámí s geografickým prostředím jednotlivých regionů České republiky, do kterých bude pořádána 
v jednotlivých letech exkurze. V rámci exkurze budou studenti seznámeni se základními fyzickogeografickými a 
sociogeografickými charakteristikami a zvláštnostmi navštívených regionů. Nedílnou součástí kurzu je zároveň 
osvojení základních principů organizace exkurze a výuky v krajině obecně.  

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Hampl, M. a kol. (2005): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v ČR. Praha, UK, 147 s. 
Toušek, V. (2005): Czech Republic: Portraits of Regions. Ministry for Regional Development of the Czech 
Republic, Prague. 136 s. 
Řezníčková, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. PřF, UK, 184 s. 
Vystoupil, J., Šauer, M. (2011): Geografie cestovního ruchu České republiky. Aleš Čeněk, Plzeň, 315 s. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Střední Evropa mezi Východem a Západem 

Typ předmětu PZ doporučený ročník /  
semestr 

3 ZS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s  kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp 
 

Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Účast a aktivita na hodinách, referát, stručný test znalostí. 

Garant předmětu RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.  

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášky, semináře, hodnocení – 100 % 

Vyučující 

 RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Kurz představuje střední Evropu jako region, pro který je charakteristické prolínání prvků a vlivů dvou historických 
subregionů Evropy – Východu a Západu. Věnuje se mj. otázkám formování, vymezení, identifikace a různého 
vnímání regionu, jehož jsme přímou a integrální součástí.  
Cílem je získat komplexnější přehled jak o současném charakteru regionu - přírodních podmínkách, obyvatelstvu 
a osídlení, hospodářství, kultuře, náboženství, (geo)politice apod., tak o hlubším vývoji těchto aspektů. Studenti si 
propojením geografických, historických a jiných informací uvědomí příčiny dnešního stavu, problémů, specifik a 
postavení regionu. Důraz je kladen na zasazení do širšího kontextu problematiky a vývoje západo-východní 
"duality" Evropy, ale také na rozdíly mezi jednotlivými oblastmi střední Evropy.  
Vzhledem ke svému zaměření je kurz vhodný pro studenty geografie, historie, resp. jiných společenskovědních 
oborů 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Nováček, A. (2012): Dualita Evropy. Česká geografická společnost, Nakladatelství ČGS, Praha, 241 s.  
Bláha, J. D., Nováček, A. (2016): How Central Europe is Perceived and Delimited. Mitteilungen der 
Österreichischen Geographischen Gesellschaft. Jahresband 158, pp.193-214.  
Davies, N. (2006): Europe East and West. London, 336 s.  
Gurňák, D. (2007): Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy – historickogeografická 
analýza. KartPrint, Bratislava, 208 s. + CD-ROM. 
Krejčí, O. (2000): Geopolitika středoevropského prostoru. Ekopress, Praha, 319 s. 
Křen, J. (2005): Dvě století střední Evropy. Argo, Praha, 1109 s. 
Magocsi, P. R. (2002): Historical Atlas of Central Europe. University of Washington Press, Seattle.  
Murphy, A. B., Jordan, T. G. (2009): The European Culture Area. HarperCollins College Publishers, New York.  
Nováček, A. (2014): Historical-geographical determinants of the west-east territorial disparities in the Central 
European countries. Europa XXI, 26, s. 5-23. 
Viturka, M., Řehák, S., Vančura, M. (2004): Regionální geografie Evropy a ČR. Masarykova univerzita, Brno, 165 s. 
Wandycz, P. S. (2004): Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Academia, Praha, 302 s. 
Různé geografické a historické publikace o jednotlivých státech střední Evropy (např. z edice Dějiny států od 
Nakladatelství Lidové noviny). 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Politický systém ČR 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr LS 

Rozsah studijního předmětu 28p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Prezentace seminární práce v semináři, nebo odevzdání seminární práce v písemné podobě.  Aktivní participace v 
seminářích. Četba povinné literatury. Zkouška písemná. 

Garant předmětu PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, vede seminář – 100 % 

Vyučující 

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.  

Stručná anotace předmětu 

Studenti se seznámí s principy fungování politického systému ČR. Výklad se bude odvíjet od počátků ústavnosti a 
od vzniku prvních politických stran na území českých zemí. Těžiště pak bude spočívat v analýze současného 
ústavního uspořádání, dělby moci. Popsáno bude vytváření stranickopolitického spektra od roku 1989 a 
opomenuta nebude ani role zájmových skupin v politickém systému ČR. Závěrem se studenti seznámí s východisky 
studia mezinárodních vztahů, se zřetelem na současnou roli a směřování České republiky v mezinárodním kontextu.  

Témata: 

Politický systém – teorie, zastupitelská demokracie 

Ústavní vývoj v českých zemích 

Ústava ČR, rozdělení mocí v současné Ústavě ČR 

Seznámení s problematikou transitologie, přechodu ČSFR, ČR k demokracii 

Výkonná moc - Prezident 

Výkonná moc - Vláda 

Zákonodárná moc - Parlament – Poslanecká sněmovna ČR  

Zákonodárná moc - Senát Parlamentu ČR 

Soudní moc, Ústavní soud ČR 

Územní samospráva 

Systém politických stran ČR 

Zájmové organizace – Teorie zprostředkování – Tripartita 

Občanská společnost, neziskové organizace 

Vstup ČR do EU, volby do Evropského parlamentu 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

 Povinná literatura: 
- Ústava České republiky, listina základních práv a svobod.  
- Vodička, K.; Cabada, L.: Politický systém České republiky. Historie a současnost. Portál, Praha 2003. 
- Balík, S. – Hloušek, V. – Holzer, J. – Šedo, J.: Politický systém českých zemí 1848 – 1989. Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav, Brno 2006. 
- David, R.: Politologie. Základy společenských věd. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999. 
- Mrklas, L.: Česká republika. In: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Eurolex Bohemia s.r.o., 
Praha 2004. 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-III – Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Sociologie soudobých společností 

Typ předmětu  dop. ročník / semestr LS 

Rozsah studijního předmětu 14p + 14s kreditů 3 

Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zp Forma výuky přednáška, seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta 

Kurz je zakončen písemným zkouškovým testem. V seminární části kurzu jsou studenti hodnoceni za aktivní účast 
v seminářích a za vlastní prezentaci v rámci semináře. Prezentace vychází ze zadaného odborného textu, student 
v ní prokazuje schopnost shrnutí textu (klíčová zjištění), reflexe textu a vznesení otázek do diskuse, kterou rovněž 
moderuje.  

Garant předmětu Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

přednášející, vede seminář – 100 % 

Vyučující 

Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. 

Stručná anotace předmětu 

Kurz seznamuje studenty se sociologickou analýzu vybraných sociálních jevů soudobé společnosti s důrazem na 
situaci v České republice a v zemích Evropské unie. Jedná se o analýzu aktuálních a veřejně diskutovaných témat 
jako jsou například proměna rodin a rodinných vztahů, postavení mužů a žen ve společnosti, sociální rozvrstvení 
a sociální nerovnosti nebo proměna školství a úlohy vzdělání ve společnosti. Seminární část kurzu vychází z četby 
zadaných odborných textů a poskytne prostor pro argumentačně podloženou diskuzi k daným tématům i pro 
sociologickou reflexi vlastních zkušeností studentů.  

Obsah přednášek a seminářů: 
1. Sociální stratifikace, sociální status a mobilita.  
2. Třídní struktura soudobých společností, třídní struktura v ČR.  
3. Demografická struktura české společnosti - základní procesy demografické reprodukce, hlavní ukazatele a 
historický vývoj.  
4. Budoucnost české populace a problematika stárnutí společnosti.  
5.-7. Tradiční, moderní a postmoderní rodina. Analýza vybraných aspektů rodinného a partnerského chování. 
Rodina a sociální nerovnosti. Rodina a gender. Rodinná a populační politika.  
8. Proměny sféry práce v soudobé společnosti. 
9.-10. Nezaměstnanost, chudoba, marginalizace a sociální exkluze.  
11. Sociální stát: základní principy a typologie. Sociální stát v procesu globalizace.  
12. Vzdělávací systémy a sociální nerovnosti 
13. Proměna instituce školství v průběhu 20. století a na počátku 21. století. 
14. Modernita a sekularizace. Náboženství a česká společnost. 

Studijní literatura a studijní pomůcky 

Povinná literatura: 
Giddens, A. 2013. Sociologie. Praha: Argo. (vybrané kapitoly) 
Šubrt, J. a kol. 2014. Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha: Karolinum. 
odborné texty zadané na jednotlivé semináře 

Doporučená literatura: 

Fučík, P. – Chromková Manea, B. (eds.). 2014. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 
Brno: Masarykova univerzita. 

Hamplová, D. 2013. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum. 

Keller, J. – Tvrdý, L. 2008. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Slon. 

Lyons, P. – Kindlerová, R. (eds.). 2015. 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav. 

Mareš, P. 2002. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Možný, I. 2006. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Rabušic, L., Chromková Manea, B. E. 2018. Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017. Pramenná publikace European 
Values Study. Brno: Masarykova univerzita. 

Šafr, J. a kol. 2012. Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Praha: Sociologický ústav. 

Večerník, J. (ed.) 2016. Práce, hodnoty, blahobyt: české reálie v evropském kontextu. Praha: Sociologický ústav. 

Večerník, J., Mysíková, M. 2015. Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele. Praha: Sociologický ústav 
Akademie věd ČR. 

 



Informace ke kombinované nebo distanční formě 

Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 

 

 
  



B-IV – Údaje o odborné praxi 
Charakteristika povinné odborné praxe 
Cílem praxe je uvést studenty do problematiky řešení územních problémů v regionálních útvarech různé úrovně. 
Studenti budou praxi provádět zejména na úřadech státní správy, regionálních rozvojových agenturách a dalších 
vhodných institucích v regionu jižních Čech, eventuelně i v místě bydliště. Každý student si volí místo své praxe podle 
individuálního zaměření, a to po konzultaci s garantem praxe. Poté je přidělen na konkrétní pracoviště. Pod vedením 
odpovědného pracovníka se postupně účastní jednotlivých pracovních postupů, jednání a v případě možností i 
pracovních a organizačních porad na jednotlivých odborech, organizačních jednotkách. Na závěr vykonané praxe 
vypracuje student zprávu z praxe a pověřený pracovník ověří svým podpisem skutečnost o vykonané praxi a provede její 
hodnocení. S partnery ve státní správě a dalších institucích jsou individuálně uzavírány smlouvy o vzájemné spolupráci 
a o podobách praxí studentů. Smluvně zajištěno je konání praxí na Magistrátu města České Budějovice, Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, MAS Sedlčansko a ve společnosti Rera, a.s. 

Rozsah 3 x 20 dní týdnů  hodin  

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována Smluvně zajištěno 
Magistrát města České Budějovice ano 

MAS Sedlčansko, o.p.s. ano 

Krajský úřad Jihočeského kraje ano 

Další vhodné instituce zaměřené na praktické řešení geografických úloh řeší se individuálně 

Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled personálního zabezpečení studijního programu 
 

Abecedně seřazený seznam garantů a dalších vyučujících studijních předmětů uvedených ve 
studijních plánech. 

 
Garant studijního programu: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 

 
Beran Jiří, Mgr. 
Blažek Vojtěch, Mgr. 
Dvořák Petr, PhDr. Ph.D. 
Farda Aleš, RNDr. Ph.D. 
Grill Stanislav, Mgr. 
Hais Martin, RNDr. Ph.D. 
Ira Vladimír, prof. RNDr. CSc. 
Jelínek Petr, doc. RNDr. Ph.D. 
Kirchner Karel, doc. RNDr. CSc. 
Kössl Roman, RNDr. 
Kučera Tomáš, doc. RNDr. Ph.D. 
Kubeš Jan, doc. RNDr. CSc. 
Kraft Stanislav, doc. RNDr. Ph.D. 
Kusová Jana, Mgr. Ph.D. 
Mendl Josef, Ing. 
Míčka Roman, PhDr. Th.D. Ph.D. 
Nováček Aleš, RNDr. PhDr. Ph.D. 
Pileček Jan, RNDr. Ph.D. 
Prener Jan, Mgr. 
Rypl Jiří, doc. Mgr. Ph.D. 
Řehoř Petr, doc. Ing. Ph.D. 
Skalák Petr, Mgr. 
Šebeš Marek, Mgr. Ph.D. 
Štemberková Růžena, RNDr. Mgr. Ph.D. 
Vančura Michal, Mgr. Ph.D. 
Vrba Jaroslav, prof. RNDr. CSc. 
 

  



C-I – Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Stanislav Kraft Tituly doc. RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1984 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných 
VŠ 

typ prac. vztahu rozsah 

Přírodovědecká fakulta UK pp 2 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 

Geografie obyvatelstva, demografie a geografie sídel (garant, přednášející, vede seminář) – 50 % 
Geografie dopravy, služeb a cestovního ruchu (garant, přednášející, vede seminář) – 100 % 
Geografický proseminář II. (garant, přednášející) – 50 % 
Specializační přednášky z geografie (garant, přednášející) – 50 % 
Regionální analýza (garant, přednášející, vede seminář) – 100 % 
Regionální politika a regionální rozvoj České republiky (garant, přednášející, vede seminář) – 100 % 
Geografické informační systémy I. (garant, přednášející) – 60 % 
Geografické informační systémy v praxi (garant, přednášející) – 60 % 
Základy regionálního rozvoje (garant, přednášející, vede seminář) – 50 % 
Údaje o vzdělání na VŠ 

2016 – Přírodovědecká fakulta UK v Bratislavě, Humánna geografia (doc.)  
2012 – Přírodovědecká fakulta MU, Regionální geografie a regionální rozvoj (Ph.D.) 
2009 – Přírodovědecká fakulta MU, Sociální geografie (RNDr.) 
2007 – Pedagogická fakulta JU, Učitelství zeměpisu a dějepisu pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2007 – dosud: Pedagogická fakulta JU  
2017 – dosud: Univerzita Karlova, člen Komise programů pro podporu vědy na UK 
2018 – dosud: vědecký tajemník ČGS 
2018 – dosud: člen OR DSP Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK a OR Regionální geografie na PřF UP 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 49 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 23 
Školitel 1 dizertační práce (PF JU), školitel-specialista 1 dizertační práce (PřF UK) 
 

Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 

bez autocitací 

Humánna geografia 2016 PřF UK v Bratislavě WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 73 123 182 
   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. (2021): Population movements based on mobile phone location data: 
the Czech Republic. Journal of Maps. doi: 10.1080/17445647.2021.1937730 (IF 2020 = 2,709; Q2). 

• Klapka, P., Kraft, S., Halás, M. (2020): Network based definition of functional regions: a graph theory approach 
for spatial distribution of traffic flows. Journal of Transport Geography. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2020.102855 
(IF 2020 = 4,986; Q1) 

• Halás, M., Kraft, S., Klapka, P. (2020): Global spatial organization of air transport: the definition of functional 
airline regions. The Geographical Journal, 186, 1, 2-15. doi: 10.1111/geoj.12313 (IF 2020 = 3,288; Q2) 

• Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone 
applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian 
Geographical Reports, 28, 4, 259-268. doi: 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2020 = 2,25; Q3). 

• Kraft, S., Marada, M. (2017): Delimitation of Functional Transport Regions: Understanding the Transport 
Flows Patterns at the Micro-regional Level. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, vol. 99, No. 1, s. 
79-93. DOI: 10.1080/04353684.2017.12917412 (IF 2017 = 0,630) 



Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

• Pešek, O., Kraft, S. (2019): Spatial mobility and current travel behaviour in the metropolitan hinterland. 
Geografický časopis, vol. 71, No. 3, s. 264-282. DOI: 10.31577/geogrcas.2019.71.3.14 

• Kraft, S., Nerad, J. (2019): Administrative boundaries, transport accessibility and functional relations: A critical 
review of administrative regions in the Czech Republic from a spatial perspective. Transylvanian Review of 
Administrative Sciences, 56, 1, 60-76. doi: 10.24193/tras.56E.4 (IF 2019 = 0,603) 

• Kraft, S., Havlíková, D. (2016): Anytime? Anywhere? The seasonality of flight offers in Central Europe. 
Moravian Geographical Reports, vol. 24, No. 4, s. 26-37. DOI: 10.1515/mgr-2016-0020 (IF 2016 = 2,149) 

• Halás, M., Kraft, S. (2016): Modeling and prediction of long-distance traffic flows through the example of road 
transport in the Czech Republic. Scottish Geographical Journal, 132, 1, 103-117. doi: 
10.1080/14702541.2015.1084029 (IF 2016 = 0,750) 

• Kraft, S. (2016): Measuring and modelling the spatial accessibility of public transport stops in GIS. Hungarian 
Geographical Bulletin, vol. 65, No. 1, s. 57-69. DOI: 10.15201/hungeobull.65.1.5 
 

Působení v zahraničí 

 

Podpis  Datum  

 
  



  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Vojtěch Blažek Tituly Mgr. 

Rok narození 1987 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 08/24 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 08/24 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Geografické informační systémy I (vede semináře, konzultace) – 40 % 
Tematická a webová kartografie (přednášející, vede semináře, konzultace) – 50 % 

Geografické informační systémy v praxi (vede semináře, konzultace) – 40 % 

Odborná praxe I. – III. (konzultace, vede praxi) - 100 % 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2006–2011 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta  
od 2018 doktorské studium Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 2018: odborný asistent, PF JU  
2014–2018: externí vyučují na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
2012–2018: Regioskop z.s.p.o/ NEBE s.r.o. Operátor GIS, vedení projektů, Encyklopedie ČB 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 1 
Počet vedených obhájených závěrečných prací: 1 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ    

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. (2021): Population movements based on mobile phone location data: the 
Czech Republic. Journal of Maps. doi: 10.1080/17445647.2021.1937730 (IF 2020 = 2,709; Q2). 

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications in 
mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports, 28, 
4, 259-268. doi: 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2019 = 2,479; Q2 in Geography). 

Blažek, V., Prener, J. (2020): Virtuální realita ve škole – 21. století ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, Praha: 
P3K, 2020, 29(5), 20-23. ISSN 1210-3004. 

Blažek, V. (2020): Využití metod Eye-trackingu a biometrického testování při studiu kognitivní zátěže v prostředí 
ArcGIS Story map. In: International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 
Ostrava: University of Ostrava, 2020, s. 3-20. ISBN 978-80-7599-210-9. ISSN 1805-3726. 

Blažek, M., Lána, M., Blažek, V., Dvořák, J. (2017): Information Technologies in Teaching Geography from the 
Teacher’s Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European 
Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 169-186. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Petr Dvořák Tituly PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Anglický jazyk I. (100 %) 
Anglický jazyk II. (100 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2014 Ph.D., studijní program Filologie, studijní obor Didaktika konkrétního jazyka (anglický jazyk); FF UK Praha, 
disertační práce Sociální dovednosti učitelů angličtiny v edukačních interakcích na středních školách, vedoucí práce 
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 
1997 Mgr, PF JU České Budějovice; Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (5 – 12), anglický jazyk – výtvarná 
výchova 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2001 – dosud odborný asistent na Katedře anglistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity  
1998 – dosud učitel angličtiny na Konzervatoři České Budějovice (částečný úvazek) 
1998 – 2001 učitel angličtiny a výtvarné výchovy na ZŠ Máj I v Českých Budějovicích  
1997 – 1998 tlumočník a překladatel v SH Leasing, a.s. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 15 
 Počet vedených obhájených diplomových prací: 13 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 5 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Dvořák, P. Výzkum edukačního stylu učitelů angličtiny a jeho působení na interakci a diskurz ve výuce na SŠ. Seria 

Pedagogica et Psychologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická 
fakulta, 2020. 152 s. ISBN 978-80-7394-808-5. 

Betáková, L., & Dvořák, P. (2019). Promoting Communication in the Classroom through Teacher Feedback. 
International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 5(6), 666-674. 

Betáková, L., & P. Dvořák (2018). Výuka anglického jazyka pro studenty primární pedagogiky – akademická 
disciplína nebo příprava na pedagogickou praxi? České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Aleš Farda Tituly RNDr., Ph.D 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ DPP rozsah 21/sem do kdy bud. 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program DPP rozsah 21/sem do kdy  bud. 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu 

Základy meteorologie a klimatologie (přednášející) – 30 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1995 – 2000: Mgr.: Karlova Univerzita v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (obor Meteorologie a ochrana prostředí) 
2000 – 2007: RNDr.: Karlova Univerzita v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (obor Meteorologie a ochrana prostředí) 
2000 – 2008: Ph.D.: Karlova Univerzita v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (obor Meteorologie a ochrana prostředí) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2003-2015: klimatolog, Český hydrometeorologický ústav 
2010-now: vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny, AV ČR, v.v.i. 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

 

Obor habilitačního řízení  
Rok udělení 

hodnosti 
Řízení konáno na VŠ 

Ohlasy publikací  
bez autocitací 

   WOS Scopus ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 380   

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující 
se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Lhotka, O., Kyselý, J. & Farda, A. Climate change scenarios of heat waves in Central Europe and their uncertainties. 

Theor Appl Climatol 131, 1043–1054 (2018). https://doi.org/10.1007/s00704-016-2031-3 
Potopová, V., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Farda, A., Türkott, L., Soukup, J. (2018). Projected changes in the evolution 

of drought on various timescales over the Czech Republic according to Euro-CORDEX models. Int. J. Climatol. 38 
(Suppl.1), e939–e954. 

Potopová, V., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Türkott, L., Farda, A. and Soukup, J. (2017), The impacts of key adverse 
weather events on the field‐grown vegetable yield variability in the Czech Republic from 1961 to 2014. Int. J. 
Climatol., 37: 1648-1664. https://doi.org/10.1002/joc.4807 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Stanislav Grill Tituly Mgr. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 od kdy 12/21 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp  4 Do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ Typ. Prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu 

Geoinformatika a kartografie (přednášející, vede cvičení) – 70 % 
Geografické informační sytémy II (přednášející, vede seminář) – 70 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Mgr. Kartografie a geoinformatika – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (2003) 
 
Probíhající distanční doktorské studium: Kartografie a geoinformatika – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
(2013) 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 2010: PřF JU (pp), Katedra biologie ekosystémů - asistent (výzkumná skupina "krajina", výuka GIS) 
 
2003 - 2010: PřF UK (pp), Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie - asistent (výzkum a výuka - 
geoinformatika, prostorové databáze) 
 
2002 - 2010: ČVUT Praha, Fakulta architektury (jpp), spolupráce na výzkumných projektech Centra informačních 
technologií a GIS (datové modely a územní plánování, digitální technické podklady ČR) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 4 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací  

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 91   

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Singh, P. et al. (2021) ‘Restoration of rare bryophytes in degraded rich fens: The effect of sod-and-moss removal’, 
Journal for Nature Conservation. Elsevier GmbH, 59, p. 125928. doi: 10.1016/j.jnc.2020.125928. (zpracování a 
analýza prostorových dat, podíl 10%)  

Francová, K. et al. (2021) ‘Drivers of plant species composition of ecotonal vegetation in two fishpond 
management types’, Wetlands Ecology and Management. Springer Science and Business Media B.V., pp. 1–
18. doi: 10.1007/s11273-020-09770-9. (zpracování a analýza prostorových dat, mapové výstupy, podíl 10%) 

Vrba, P. et al. (2021) ‘How do adults of the critically endangered hermit butterfly (Chazara briseis) utilise their 
habitat? (Lepidoptera, Satyrinae)’, Journal of Insect Conservation. Springer Science and Business Media 
Deutschland GmbH, 1, p. 3. doi: 10.1007/s10841-020-00287-3. (zpracování a analýza prostorových dat, 
mapové výstupy, podíl 20%) 

Šálek, M., Grill, S. and Riegert, J. (2020) ‘Nest-site selection of an avian urban exploiter, the Eurasian magpie Pica 
pica, across the urban-rural gradient’, Journal of Vertebrate Biology. Institute of Vertebrate Biology, Academy 
of Sciences of the Czech Republic, 70(1), p. 20086.1. doi: 10.25225/jvb.20086. . (zpracování a analýza 
prostorových dat, mapové výstupy, text, podíl 30%) 

Další publikace k zajišťovaným předmětům:  
Vorel, J. and Grill, S. (2015) ‘Land use change propensity maps’, Journal of Maps. Taylor & Francis, 11(2), pp. 225–
230. doi: 10.1080/17445647.2014.911709. (prostorová analýza, datové modelování a tvorba mapy, podíl 50%) 

Působení v zahraničí 

ITC, University Twente (Nizozemí) – Geo-information processing department, 6 měsíců, 2006 

Podpis   Datum  

  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Martin Hais Tituly RNDr., PhD. 

Rok narození 1973 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 08/22 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp rozsah 4 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu 

Geoinformatika a kartografie (garant, přednášející) – 30 % 
Geografické informační systémy II (garant, přednášející) – 30 % 
Aplikovaná krajinná ekologie (přednášející, vede seminář) – 50 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2000 – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; učitelský obor biologie - zeměpis Mgr. a obor odborná 
biologie, hydrobiologie, Mgr.  

2008 – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor fyzická geografie, RNDr, PhD. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Zemědělská fakulta, JU v Českých Budějovicích, Laboratoř aplikované ekologie – 2003-2008, odborný asistent 
Přírodovědecká fakulta, JU v Českých Budějovicích - 2008 - dosud, odborný asistent, vedoucí prac. skupiny 
Od r. 2008 - garant bakalářského studijního oboru Péče o životní prostředí, následně garant studijního programu 
Ekologie a životní prostředí 
Od r. 2008 - garant magisterské specializace Aplikovaná ekologie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Školitel úspěšně obhájených 8 bakalářských a 11 magisterských prací.  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací  

bez autocitací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 520   

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Přehled nejvýznamnější tvůrčí činnosti za posledních 5 let (SCI a h-index za celou kariéru): publikace na WoS  = 19; 
citace bez autocitací dle WoS = 520; h-index dle WoS = 11 
Hais, M., Neudertová Hellebrandová, K., Šrámek, V. (2019): Potential of Landsat spectral indices in regard to the 

detection of forest health changes due to drought effects. Journal of Forest Science, 65, (2): 70–78 
Demková, K., Hais, M., Edwards-Jonášová, M., (2019): A cross-border comparison of non-forest woody 

vegetation in the White Carpathians (Central Europe) over last 65 years. Journal of Landscape Ecology, 
12,  64 – 78. 

Pavelková, Říčánková, V., Horsák, M., Hais, M., Robovský, J., Chytrý, M. (2018): Environmental correlates of the 
Late Quaternary regional extinctions of large and small Palaearctic mammals. Ecography 40: 001–011, doi: 
10.1111/ecog.02851 (IF=5,95; 5cit.) 

 

Působení v zahraničí 

Johannes Gutenberg Universität Mainz, Německo (6 měsíců, 2001) 
Oregon State University, Corvallis, USA (6 měsíců, 2011) 

Podpis   Datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Vladimír Ira Tituly prof. RNDr., CSc. 

Rok narození 1952 typ vztahu k VŠ pp rozsah 10 do kdy 12/24 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp rozsah 10 do kdy 12/24 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava SK DPP 28 hod./semestr 

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu 

Aplikovaná geografie (garant, přenášející) – 100 % 
Environmentální geografie (garant, přenášející) – 100 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1971-6: Mgr. – Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, obor: geografie 

1977-1980: doktorské studium (vědecká aspirantura) CSc. – Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká 

fakulta, obor: geografie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1980 – 1981    Československé stredisko pre životném prostredie, Bratislava  
1981 – dosud  Geografický ústav SAV, Bratislava – vědecký pracovník, samostatný vědecký pracovník, ředitel, 
vedoucí oddělení, samostatný vědecký pracovník 
1990 – dosud  Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava – asistent, hostující docent, docent, profesor 
1992 – 1995    Academia Istropolitana - Institute for Advanced Studies, Bratislava – programový ředitel 
2002– 2007     Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava – docent 
2008 – 2019    Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc – docent, profesor 
2019 – dosud  Pedagogická fakulta JU, České Budějovice – profesor 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 10 
Počet vedených obhájených dizertačních prací: 7 
Členství v oborových radách DSP- 6 (Humánna geografia – UK Bratislava, Regionálna geografia - UK Bratislava, 

Geografia – PU Prešov, Mezinárodní rozvojová studia – UP Olomouc, Ekonomická geografie a regionální rozvoj – 

OU Ostrava, Sociální geografie a regionální rozvoj – PřF UK Praha) 

Členství v  doktorských (PhD), habilitačních a jmenovacích  komisích – 46 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací  

bez autocitací 
Environmentální plánování 

 

Geografie 

1999 

 

2007 

Prírodovedecká fakulta 

UK v Bratislave, SK 

Prešovská Univerzita 

v Prešove, Prešov, SK 

 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 273 195 1137 

geografie 2011 Prešovská Univerzita 

v Prešove, Prešov, SK 

 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 

vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Osman, R. - Ira, V. - Trojan, J. (2020): A tale of two cities: The comparative chrono-urbanism of Brno and Bratislava public 

transport systems. Moravian Geographical Reports, 28 (4), 269-282. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR, 
karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1210-8812.  

Ira, V. - Matlovič, R. (2020): Challenges and opportunities for human geography: a few remarks. Geographia Polonica, 93 
(4), 525-537. (2019: 0.294 - SJR, Q1 - SJR). SCOPUS, ISSN 0016-7282.  

Ira, V. (2019): Impact of Rural Restructuring on the Time-Space Behavioural Patterns in a Marginal Area. In Rural 
areas between regional needs and global challenges : transformation in rural space. - Cham : Springer Nature 
Switzerland AG, p. 17-29. ISBN 978-3-030-04392-6. ISSN 2367-0002. 



Uher, A. - Ira, V., (2019): Life-paths of Serbs in the context of conflicts in former Yugoslavia. Folia geographica, 61 (2), 25-
44. WOS, ISSN 1336-6157. 

Oťahel, J., Ira, V., Hlavatá, Z., Pazúr, R. (2018): Visibility and perception analysis of city monuments: The case of 
Bratislava city centre (Slovakia). Moravian Geographical Reports, 26, (1), 55 - 68. (1.435 - IF2017). (2018 - 
Current Contents). ISSN 1210-8812. 

Působení v zahraničí 

University of Cambridge, UK (leden 1994 - březen1995) 
Göteborg Universitet, S (leden -červenec 2001) 

Podpis   Datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Petr Jelínek Tituly doc. RNDr., Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp rozsah 5 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu 

Planetární geografie (garant, přednášející) – 100 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2007 MFF UK Praha, Matematické a počítačové modelování, Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2002 - 2008 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra fyziky, odborný asistent. 
2006 - 2008 Fyzikální ústav AV ČR Praha, Oddělení nízkoteplotního plazmatu, vědecký pracovník. 
2007 - 2016 Astronomický ústav AV ČR Ondřejov, Sluneční oddělení, vědecký pracovník. 
2009 - 2017 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky, odborný asistent. 
2017 - dosud Astronomický ústav AV ČR Ondřejov, Sluneční oddělení (spolupráce na řešení některých problémů z 
oblasti sluneční fyziky, MHD simulace). 
2017 - dosud docent, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky, vedoucí 
ústavu (únor 2017 - dosud), proděkan pro rozvoj a zahraničí (duben 2019 – dosud). 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Celkem 18 úspěšně obhájených + v současnosti 1 vedená bakalářská práce 
Celkem  9 úspěšně obhájených + v současnosti 1 vedená diplomová práce 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací  

bez autocitací 
Teoretická fyzika a astrofyzika 2017 MU Brno WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 405 360  

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
P. Jelínek, M. Karlický, T. Van Doorsselaere, M. Bárta, Oscillations excited by plasmoids formed during magnetic 
reconnection in vertical gravitationally stratified current-sheet, The Astrophysical Journal 847, 98, 2017. (IF = 5,5) 80 
%. 
K. P. Kayshap, A. K. Srivastava, D. J. Pascoe, P. Jelínek, B. Kuźma, V. Fedun, Magnetic swirls and associated kink waves 
in a solar chromospheric flux tube, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 474 (1), 77, 2018. (IF = 5,2) 20 
% 
J. McLaughlin, V. M. Nakariakov, M. Dominique, P. Jelínek, S. Takasao, Modelling Quasi-periodic Pulsations in Solar 
and Stellar Flares, Space Sci. Rev. 214, 45, 2018. (IF = 8,1) 20 % 
P. Jelínek, M. Karlický, Pulse-beam heating of deep atmospheric layers, their oscillations and shocks modulating the 
flare reconnection, Astronomy and Astrophysics 625, A3, 2019. (IF = 5,6) 75 % 
A. K. Srivastava, S. K. Mishra, P. Jelínek, T. Samanta, H. Tian, V. Pant, P. Kayshap, D. Banerjee, J. G. Doyle, B. N. 
Dwivedi, On the Observations of Rapid Forced Reconnection in the Solar Corona, The Astrophysical Journal 887, 2, 
2019. (IF = 5,7) 50 % 
P. Kayshap, A. K. Srivastava, S. K. Tiwari, P. Jelínek, M. Mathioudakis, Propagation of waves above a plage as observed 
by IRIS and SDO, Astronomy and Astrophysics 634, A63, 2020. (IF = 5,6) 25 % 
P. Jelínek, M. Karlický, V. Smirnova, A. Solov'ev, Transverse oscillations of the double-structured solar filament, 
Astronomy and Astrophysics, 637, A42, 2020. (IF = 5,6) 80 % 
P. Kayshap, D. Tripathi, P. Jelínek, Dynamics of Sunspot Shock Waves in the Chromosphere and Transition Region, 
The Astrophysical Journal, 906, 121, 2021. (IF = 5,7) 35 %. 

Působení v zahraničí 

říjen 2005 – únor 2006 (5 měsíců) Ghent University, Faculty of Engineering, Department of Applied Physics, Gent, 
Belgie 
říjen 2009  - září 2010 (12 měsíců) University of Vienna, Institute of Astronomy, Vídeň, Rakousko 
říjen 2010 - září 2016 (3 měsíce) opakované pobyty - Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of 
Mathematics, Physics and Computer Science, Department of Theoretical Physics, Lublin, Polsko 



březen 2014 (1 měsíc) Institute of Solar-Terrestrial Physics, Siberian branch of Russian Academy of Sciences, Irkutsk, 
Rusko 
březen 2015 - květen 2015 (3 měsíce) KU Leuven, Department of Mathematics, Centre for mathematical Plasma-
Astrophysics, Leuven, Belgie 
červen 2015 - červenec 2015 (1 měsíc) Pulkovo Observatory of Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Rusko 

Podpis   Datum  

 
  



 
  



 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Tomáš Kučera Tituly doc. RNDr., PhD. 

Rok narození 1968 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp rozsah 1,5 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu 

Aplikovaná krajinná ekologie (garant, přednášející) – 50 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Mgr. 1986-1991 Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor geobotanika 
Ph.D. 1992-1995 interní postgraduální studium na PřF UK, téma disertační práce: Vliv reliéfu na diverzitu 
vegetace (obhájena v r. 1997, školitel Prof. Jan Jeník) 
RNDr. 1997 tamtéž 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1998-2004 Botanický ústav AVČR, Úsek ekologie rostlin Třeboň (vědecký pracovník) 
2003-2010 Ústav ekologie krajiny, resp. po 2006 Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, v.v.i. (samostatný 
vědecký pracovník, 2005-10  zástupce ředitele) 
od r. 2011 dosud Katedra biologie ekosystémů PřF JU (odb. asistent, od r. 2016 docent) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 7 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 2 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací  

bez autocitací 
Aplikované a krajinná ekologie 2016 JU WOS Sco

pus 
ostatn
í 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 850  neevid 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Autor či spoluautor 26 článků v časopisech s IF, 35 článků v recenzovaných časopisech, 31 kapitol v knihách a 
sbornících, editorem či spolueditorem dvou knih a šesti sborníků.: 

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• HOLEC J., KUČERA T., BĚŤÁK J., HORT L. 2020. Macrofungi on large decaying spruce trunks in a Central 
European old-growth forest: what factors affect their species richness and composition? Mycological 
Progress, 10.1007/s11557-019-01541-y.(40%) 

• KOPÁČEK J., BAČE R., HEJZLAR J., KAŇA J., KUČERA T., MATĚJKA K., PORCAL P., TUREK J. 2020. Changes 
in microclimate and hydrology in an unmanaged mountain forest catchment after insect-induced tree 
dieback. Science of the Total Environment 720: 137518. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137518 (5%) 

• EDWARDS K., KUČERA T. 2019. Management effects on plant species composition and ekosystém 
processes and services in a nutrient-poor wet grassland. Plant Ecology 220: 1009–1020, 
https://doi.org/10.1007/s11258-019-00970-9. (50%) 

• KUČERA T., KUNCA V., HOLEC J. 2019. Comparison of habitats of the rare fungus Pluteus fenzlii from 
Bialowieźa Virgin Forest (Poland) and thermophilous forests (Slovakia). – Plant and Fungal Systematics 
64(1): 101–110. (50%) 

•  HOLEC J., KUČERA T. Hydnoid fungi of the family Bankeraceae - their assemblages and vegetation 
ecology in Central Europe, Czech Republic. – Fungal Ecology 32: 40-48. (50%) 

Další publikace k zajišťovaným předmětům (Název A, Název B, ...):  

• CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M., GRULICH V. & LUSTYK P. (eds) (2010): Katalog biotopů České republiky. 
2. vydání. 448 str. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. ISBN 978-80-87457-02-3 

• NAVRÁTIL J., KUČERA T., PÍCHA K, WHITE BARAVALLE GILLIAM V.L. (2015): Tourism: Perspectives for the 
future development of the chateaux gardens in post-communist Europe? – Journal of Tourism and 
Cultural Change. DOI: 10.1080/14766825.2015.1043919. 



• DVOŘÁČKOVÁ S., RYPL J. KUČERA T. Vztah českých žáků k výuce neživé přírody – zhodnocení postoje, 
stavu znalostí a identifikace nejrozšířenějších miskoncepcí. – Geographia Cassoviensis, 12/2: 133-145. 

• SMRTOVÁ E., KUČERA T. Jaké je obecné povědomí a vzdělání o krajině ve společnosti? - Veronica, 29/3: 
42-45. 

• KUČERA T. Krajina a vliv člověka. In: Vlasáková (ed.) Včelaření, životní prostředí a změna klimatu. Vydalo 
Střední odborné učiliště včelařské-Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. za finanční podpory MŽP a SFŽP, 
Nasavrky 2020. 

•  STIBRAL K., KUČERA T. Obraz památek a prezentace jejich image na vybraných příkladech z Veltrus. – 
Zprávy Památkové Péče 78/4: 381-389. 

Působení v zahraničí 

Velká Británie (Lancaster Univ, Dpt. Of Vegetation Ecology, head J. Rodwell) 1997/XII + 1998/IV 

Podpis   Datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Jan Kubeš Tituly doc. RNDr., CSc. 

Rok narození 1961 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy 8/24 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 8/24 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování 
studijního programu 

Územní plánování (garant, přednášející, cvičící) – 100 % 
Tematická a webová kartografie (garant, přednášející) – 50 % 
Geografie zemědělství a průmyslu (garant, přednášející) – 50 % 
Geografie sídel - přístupy a aplikace do veřejné správy (garant, přednášející, vede semináře) – 100 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1985 - promovaný geograf - Ekonomická a regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha   
1987 - RNDr. - Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha 
1991 - CSc. - Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha 
2002 - doc. - Regionální a sociální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě ČZU Praha 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1985-1993 - Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích (vědecký pracovník) 
1993-1995 - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, později 

Fakulta Managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (odborný asistent) 
1995-1997 - Katedra ekologie, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (odborný asistent na 

dílčí úvazek) 
1995-nyní - Katedra geografie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (odborný asistent, 

2002 docent, vedoucí katedry 1995-2014) 
2014-2015 - Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze (docent na dílčí úvazek) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 35   
Počet vedených obhájených diplomových prací: 40 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Regionální a sociální rozvoj 2002 ČZU v Praze, provozně 
ekonomická fakulta  

WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 70 100 450 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
KUBEŠ, J., PODLEŠÁKOVÁ, N. (2021): Lidský a demografický kapitál v periferiích Plzeňského kraje. Geografie, 126 
(1): 97-122. https://doi.org/10.37040/geografie2021126010097 

KUBEŠ, J. (2021): Geography of world hop production 1990–2019. Journal of the American Society of Brewing 
Chemists. https://10.1080/03610470.2021.1880754. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03610470.2021.1880754 

KUBEŠ, J., CHVOJKOVÁ, A. (2020): Back to peripheries based on remoteness. Human capital in the peripheral 
municipalities of South Bohemia.  Journal of Rural Studies, 70: 116-124. 
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.04 

KUBEŠ, J., KOVÁCS, Z. (2020): The kaleidoscope of gentrification in post-socialist cities. Urban Studies, 57(13): 2591-
2611. https://doi.org/10.1177/0042098019889257 

KUBEŠ, J., NÁROVEC, V. (2019): Vývoj světové a evropské produkce cukrové řepy 1961-2017 – geografický pohled. 
Listy cukrovarnické a řepařské, 135(11): 370-374. 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Jana Kusová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Německý jazyk I. (garantka, vyučující) – 100 % 
Německý jazyk II. (garantka, vyučující) – 100 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

FF MU v Brně – doktorandské studium na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Německý jazyk ve 
studijním programu Filologie, 2007 získání titulu Ph.D. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 1995 – dosud – PF JU v Českých Budějovicích, katedra germanistiky, odborná asistentka 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 42  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 24 
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0  
Počet vedených obhájených disertačních prací: 0 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2  12 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
KUSOVÁ, Jana (100 %). Das Passiv und seine Periphrasen in deutschen und tschechischen Texten aus dem Bereich 
der EU-Strukturfonds. Eine kontrastive Analyse. ACC JOURNAL, Liberec – Zittau/Görlitz – Wrocław/Jelenia Góra, roč. 
23, 3/2017, s. 39–58. ISSN 1803-9782 (Print), 1803-9790 (Online). 
KUSOVÁ, Jana (100 %). Zu den morphosyntaktischen Charakteristika der Konstruktion bleiben + zu-Infinitiv im 
geschriebenen Gegenwartsdeutschen. Lingua viva, České Budějovice, 27/2018, s. 52– 62. ISSN 1801-1489. 
KUSOVÁ, Jana (100 %). Lexikalisch-semantische Charakteristika der passivischen Konstruktion bleiben + zu-Infinitiv 
im Gegenwartsdeutschen. In: Hana MENCLOVÁ a Michaela VOLTROVÁ (eds.). Experimentierräume in der deutschen 
Sprachwissenschaft. Pilsen: Westböhmische Universität Pilsen, 2019, s. 77–100. ISBN 978-80-261-0951-8. 
KUSOVÁ, Jana (100 %). Bewusste Terminologievermittlung in deutschsprachigen architektonischen Fachbüchern des 
16. bis 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur historischen Fachlexikographie. Studia Germanistica, Ostrava, 27/2020, s. 
5–25. ISSN 1803-408X (Print), 2571-0273 (Online). 
Mezinárodní vzdělávací projekty: 
od 2011 hlavní řešitelka projektu Sommerkolleg České Budějovice (AKTION Česká republika – Rakousko), projektový 
partner – Institut für Slawistik der Universität Wien, od roku 2016 má projekt propůjčen label Vídeňské univerzity 
univie summer / winter school (postupně na roky 2016–2018  a 2019–2021).      

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  



 

  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Roman Míčka Tituly PhDr., Th.D. Ph.D. 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp rozsah 20 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 20 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Politický systém ČR (garant, přednášející, vede semináře) – 100 % 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2006 – 2014 Studium na Filozofické fakultě UK, Ústav politologie FF UK, doktorský program, obor Politologie, 
absolvováno 06/14 – Ph.D. 
2002 – 2007 Studium na Teologické fakultě JU, doktorský program, obor Teologická antropologie a etika, 
absolvováno 04/07 – Th.D. 
2006 Státní rigorózní zkouška na CMTF UPOL, obor Křesťanská výchova, absolvováno 01/06 - PhDr. 
1995 - 2002 Studium na TF JU, obor Učitelství pro SŠ - Učitel náboženství a etiky, absolvováno 06/02 - Mgr. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

09/2018 – dosud Odborný asistent, PF JU, Katedra společenských věd 
09/2008 – 08/2018 Odborný asistent, TF JU, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce 
01/2003 – 08/2008 Policejní inspektor, Policie České republiky, OOP Boršov nad Vltavou. 
4/2001 - 12/2002, 02/2020 – dosud Sociální asistent, Azylový dům pro bezdomovce, Městská charita ČB 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Vedení úspěšně obhájených bakalářských prací – 10 a diplomových prací 42. 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 4 8 43 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 
5 nejvýznamnějších za posledních 5 let: 

MÍČKA, Roman. Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu. Brno: Barrister & 
Principal, 2018, 444 s., ISBN 978-80-7364-078-1. 

MÍČKA, Roman. Otázka rozvoje v sociálním učení církve po Populorum Progressio v napětí mezi pokrokem, 
úpadkem a nadějemi na lepší svět. In: ŠRAJER, Jindřich a kol. Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě. 
Kritické výzvy Populorum Progressio (1967) a interdisciplinární analýzy mezinárodního rozvoje a chudoby. 
Praha: Lidové noviny, 2017, ISBN 978-80-7422-610-6, s. 39–63. 100% 

MÍČKA, Roman. Pope John Paul II’s Criticism of “Humanrightism” and It´s Continuation. Philosophy and Canon Law. 
3/2017, University of Silesia, Katowice, Poland, ISSN 2450-4955, s. 107–124. 100% 

 

Působení v zahraničí 

6-8/2017 Fulbrightova komise – šestitýdenní Summer U.S. Institute for Scholars – Religious Pluralism in the 
United States, hostující instituce – Dialogue Institute at Temple University in Philadelphia. 

2/2015 Studijní pobyt na Pontifical Institute of Philosophy and Religion (Jnana-Deepa Vidyapeeth) v Pune 
a Pontifical Athenaeum of Philosophy, Theology and Canon Law v Bangalore (Dharmaram Vidya 
Kshetram), Indie 

Podpis   
 

datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Aleš Nováček Tituly RNDr. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

Univerzita Karlova v Praze – PřF, KSGRR (zkuš. komise doktorského 
stud. oboru Obecná geografie) 

DPP neurčeno 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Historická a kulturní geografie (garant, přednášející, vede semináře) - 100 % 
Regionální geografie Evropy (přednášející, vede semináře) - 40 % 
Střední Evropa mezi Východem a Západem (garant, přednášející, vede semináře) - 100 % 
Seminář z regionální geografie Evropy (garant, vede semináře) - 100 % 
Seminář k bakalářské práci I (garant, vedení BP) - 100 % 
Seminář k bakalářské práci II (garant, vedení BP) - 100 % 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1998 -2004 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, magisterské studium - obor: Učitelství VVP pro 
III. stupeň: obor geografie – historie pedagogika, 2004 udělen titul Mgr. 

2006 udělen titul PhDr., FF UK v Praze, obor: hospodářské a sociální dějiny a metodologie oboru  
2006 udělen titul RNDr., PřF UK v Praze, obor: sociální geografie 

2004 -2010 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, doktorské studium - obor: Sociální geografie, 
disertační práce "Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoj a její vymezení",  2010 udělen titul 
Ph.D.    

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Zaměstnání 
2010–dosud: Odborný asistent, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF, katedra geografie 
  
Další odborné působení mimo aktivity na JU v Českých Budějovicích: 
2017–dosud: Člen redakční rady časopisu Geografické rozhledy 
2013–dosud: Člen zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a člen komisí pro obhajoby disertačních prací na 

PřFUK v Praze (pro doktorské studijní programy: otázky obecné geografie, regionální a politická geografie, 
sociální geografie a regionální rozvoj) na PřF UK v Praze 

2013–dosud: Člen redakční rady časopisu Klaudyán 
2009–2012: Člen výzkumných týmů KUHIG (Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii) a REGPOL 

(Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie) při KSGRR PřF UK v Praze 
2004–2014: Lektor přípravných kurzů na VŠ, Tutor, s.r.o. v Praze (2008–2010 hlavní celorepublikový garant studia 

historie - přípravných kurzů na VŠ, Tutor, s.r.o) 
2004–2010: Přednášková, výzkumná a pedagogická činnost na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 38 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 11  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Sco
pus 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 26 7 25 

   



Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Počet odborných publikací celkem: 34 
Počet odborných publikací za posledních 5 let: 13 
Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let (2016-2020/21): 
 

KLUČKA, Š., NOVÁČEK, A. (2020): Regionální diferenciace vývoje počtu obyvatel v Jihočeském kraji 1869-2017. 
Geografický časopis, 72, č. 2, s. 173-191. (časopis na seznamu Scopus)  

KUBEŠ, J., NOVÁČEK, A. (2019): Suburbs around the Czech provincial city of České Budějovice – territorial 
arrangement and problems. Hungarian Geographical Bulletin, 68, No. 1, pp. 65-78. (časopis na seznamu 
Scopus) 

KEBZA, M., NOVÁČEK, A., POPJAKOVÁ, D. (2019): Socio-economic Disparities in the Baltic States: Analytical 
Comparison and Categorisation of the Regions. Geographica Polonica, Vol 92, No. 3, pp. 253-271. (v tisku; 
časopis na seznamu Scopus) 

SEMIAN, M., NOVÁČEK, A. (2017): The reinterpretation of histories in identities of newly established regions: The 
case of Local Action Groups in Czechia. Hungarian Geographical Bulletin, 66, No. 4, pp. 307-319. (časopis 
na seznamu Scopus) 

 

Působení v zahraničí 

2003             – semestrální studijní pobyt na Universität Wien (obor sociální a hospodářské dějiny)  
2007             – semestrální studijní a výzkumný pobyt na Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Geographisches 

Institut,      
   obor: historická geografie) 

2008             – 1st International Georegnet Summer School – University of Maribor (do ¼ roka)  
2008-2009  – roční vědecká stáž na Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Institut für Geographie) 
 

Podpis   datum  

 
  



 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Jan Prener Tituly Mgr. 

Rok narození 1992 typ vztahu k VŠ pp rozsah 2 do kdy 8/22 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 2 do kdy 8/22 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Geografický proseminář I (přednášející, cvičící) - 50 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2018: Mgr. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství zeměpisu a 
společenských věd pro střední školy 

Od 2019: doktorské studium, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor: Regionální a politická geografie 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2018–2019: Učitel na 2 st. ZŠ na ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic 
2019–do současnosti: Asistent, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF, katedra geografie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

- 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 6 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 
 
Blažek, V., Prener, J. (2020): Virtuální realita ve škole – 21. století ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, Praha: 
P3K, 2020, 29(5), 20–23. ISSN 1210-3004. 

 

Působení v zahraničí 

2018 – Tata Institute of Social Sciences (Indie), 3 měsíce 
2017 – Tata Institute of Social Sciences (Indie), 2 měsíce 
 

Podpis   datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Jiří Rypl Tituly doc. Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1967 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Specializační přednášky z geografie (přednášející) - 50 % 

Geologie a pedogeografie (garant přednášející, cvičící) - 100 % 

Geomorfologie, biogeografie a ochrana životního prostředí (garant, přednášející cvičící) - 75 % 
Fyzická geografie České republiky (garant, přednášející) - 100 % 
Terénní cvičení z fyzické geografie (garant) - 100 % 
Zahraniční geografická exkurze (50 %) 
Geografická exkurze ČR (50 %) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1986 – 1991 Přírodovědecká fakulta UK, obor učitelství geografie a matematiky pro ZŠ a SŠ, 1991 udělen titul 
Mgr. 
2008 – 2013 Přírodovědecká fakulta MU, obor fyzická geografie, 2013 udělen titul Ph.D. 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1991 – 1993 učitel matematiky a geografie na ZŠ Velké Hamry 
1993 – 2000 učitel matematiky a geografie na Gymnáziu Mnichovo Hradiště 
2000 – dosud odborný asistent na katedře geografie PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 31 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 31 
 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Aplikovaná a krajinná ekologie 2021 ZF JU WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 17 9 12 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnější publikace za posledních 5 let v databázi WoS:  
Rypl, J., (70%) Havlíček, M., Dostál, I. (2021): Geotourism Potential Assessment: a Case Study of the Czech - Austrian 
cross-border area. Geoheritage. 13 (1), 1. DOI: doi.org/10.1007/s12371-020-00522-y  
Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (10%) (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone 
applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical 
Reports, 28 (4), 259-268. DOI: doi.org/10.2478/mgr-2020-0019  
Rypl, J., (60%) Kirchner, K., Kubalíková, L., Divíšek, J. (2020): Geological and geomorphological conditions supporting 
the diversity of rock landforms in the Pohořská Mountains (South Bohemia, Czech Republic). Geoheritage. 12 (1), 2. 
DOI: doi.org/10.1007/s12371-020-00430-1  
Rypl, J., (70%) Kirchner, K., Ryplová R. (2019): Contribution to the Assessment of Geomorphosites in the Czech 
Republic (a Case Study of the North-eastern Part of the Novohradské Mountains).  Geoheritage, 11 (2), 427 – 439. 
DOI: doi.org/10.1007/s12371-018-0293-0 
 
Draxlerová, P., Rypl, J. (50%) (2018): Weathering pits of Votická Highlands. Conference: 26th International 
Geographical Conference on Geographical Aspects of Central Europe - Slovakia and Czechia - 25 Years on the Political 
Map of the World Location: Nitra, SLOVAKIA Date: OCT 10-11, 2018. Geografické informacie, 22 (1), 61 – 76. DOI: 
doi.org/10.17846/GI.2018.22.1.61-76 
Staněk, M., Rypl, J.,(20%) Zrzavecká, P. (2018): Environmental aspects in teaching geography at second level of 
primary schools. Conference: 26th International Geographical Conference on Geographical Aspects of Central 
Europe - Slovakia and Czechia - 25 Years on the Political Map of the World Location: Nitra, SLOVAKIA Date: OCT 10-
11, 2018. Geografické informacie, 22 (1), 460 – 468. DOI: doi.org/ 10.17846/GI.2018.22.1.460-468 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-020-00522-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-020-00522-y
http://link.springer.com/article/10.1007/s12371-020-00522-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-020-00522-y
http://link.springer.com/article/10.1007/s12371-020-00522-y
https://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/10361-Volume_28_Issue_4_Paper_3.pdf
https://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/10361-Volume_28_Issue_4_Paper_3.pdf
https://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/10361-Volume_28_Issue_4_Paper_3.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12371-020-00430-1
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12371-020-00430-1
https://doi.org/10.1007/s12371-020-00430-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-018-0293-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s12371-018-0293-0
https://doi.org/10.1007/s12371-018-0293-0
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/Soubory2019/draxlerova%2C%20rypl.pdf
https://doi.org/10.17846/GI.2018.22.1.61-76
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/Soubory2019/stanek%2C%20rypl%2C%20zrzavecka.pdf
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/Soubory2019/stanek%2C%20rypl%2C%20zrzavecka.pdf


Dvořáčková, S., Rypl, J.,(20%) Kučera, T. (2018): Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a 
nejrozšířenější miskoncepce. Geographia Cassoviensis, 12 (2), 133 - 145. ISSN: 2454-0005  
Rypl, J.,(70%) Kirchner, K. (2017): Scientific values of landforms as the basis for the declaration of protected sites (A 
Case Study of Mt. Kraví hora in the Novohradské hory Mts., Czech Republic). Applied Ecology and Environmental 
Research, 15 (3): 1537-1550. DOI: doi.org/10.15666/aeer/1503_15371550 
Rypl, J.,(70%) Kirchner, K., Blažek, M. (2017): The spatial distribution of rock landforms in the Pohořská Mountains 
(Pohořská hornatina) Czech Republic. Acta Geographica Slovenica, 57 (2), 45 - 55. DOI: doi.org/10.3986/AGS.1184 
 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  

http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/1Dvorackova_Rypl_Kucera_133-145.pdf
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/1Dvorackova_Rypl_Kucera_133-145.pdf
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/Rypl%2C%20Kirchner%20_Aloki.pdf
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/Rypl%2C%20Kirchner%20_Aloki.pdf
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1503_15371550
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/1184-13377-1-PB.pdf
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/1184-13377-1-PB.pdf
http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1184


C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Petr Řehoř Tituly doc. Ing., Ph.D. 

Rok narození 1979 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 2 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Ekonomika a management ve veřejné správě (přednášející, cvičící) - 50 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

Ing.: JU  v Českých Budějovicích, ZF, obor Obchodně podnikatelský, spec. cestovní ruch  -  2004.  Název diplomové 
práce: Profesní uplatnění absolventů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Ph.D.: ČZU v Praze, PEF, obor Systémové inženýrství  -  2008. Název disertační práce: Analýza vývojových tendencí 
trhu práce v Jihočeském kraji 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2004  - 2006  -  JU v Českých Budějovicích, ZF - technik na Katedře řízení, 10/2006  -  12/2006   odborný asistent na 
Katedře řízení 

01/2007  -  dosud  -  JU v Českých Budějovicích, EF, odborný asistent na Katedře řízení 
07/2014  - dosud -  vedoucí katedry řízení, EF JU v Českých Budějovicích 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 86 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 58 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 0 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Ekonomika a management 2014 EF JU WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 37 55 79 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 
Řehoř, P., Pech, M., Slabová, M., & Rolínek, L. (2020). Contemporary Opinions on the Importance of 

Entrepreneurial Competencies. European Journal of Business Science and Technology, 6(2), 127-137. doi: 
10.11118/ejobsat.2020.008 

Vrchota J, Mařiková M, Řehoř P, Rolínek L, Toušek R. Human Resources Readiness for Industry 4.0. Journal of Open 
Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2020; 6(1):3. https://doi.org/10.3390/joitmc6010003 

Vrchota, J., Maříková, M. & Řehoř, P. (2020). Teleworking in SMEs before the onset of coronavirus infection in the 
Czech Republic. Management, 25 (2), 151-164. https://doi.org/10.30924/mjcmi.25.2.8 

 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 

  

https://doi.org/10.3390/joitmc6010003


 

  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita 

Součást vysoké školy Pedagogická fakulta 

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Marek Šebeš Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Sociologie soudobých společností (garant, přednášející, vede semináře) - 100 % 
 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2011 – Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií MU Brno 
Studijní obor: sociologie 
Titul: doktor (Ph.D.) 

2004 – Fakulta sociálních studií MU Brno, Katedra filozofie MU Brno 
Studijní obor: mediální studia a žurnalistika, filozofie 
Titul: magistr (Mgr.)  

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

6. 2004–2005    výuka na Katedře společenských věd PF JU 
2005–2009    dramaturg dokumentární tvorby, Centrum publicistiky a dokumentu, Česká televize 
2006–2007    výuka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU 
2008–dosud  odborný asistent na Katedře společenských věd PF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Bakalářské práce - 40 
Diplomové práce - 14 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 0 0 9 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnější výstupy publikační činnosti za posledních 5 let: 

Šebeš, Marek. 2020. "Odpojení a propojení: mladí lidé, konzumace zpráv a občanská angažovanost." Civilia - 
Odborná revue pro didaktiku společenských věd 11 (2). s. 4-18. ISSN 1805-3963. (100%) 

Šebeš, M. 2019. "Sledování zahraničních televizí v každodenním životě v období socialismu: jihočeská zkušenost." 
Národopisná revue 29 (4). s. 308-319. ISSN 0862-8351. (100%) 

 

Další publikace k zajišťovaným předmětům: 

Šebeš, Marek. 2014. "McSpolečnost: fast foodové řetězce jako symbol a model konzumní společnosti." In P. 
Hejtman, H. Pavličíková (eds.). Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství. 
České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 137-158. ISBN 978-80-7394-475-9. (100%) 

Působení v zahraničí 

 

Podpis   Datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Růžena Štemberková Tituly RNDr., Mgr.; Ph.D. 

Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program DPP rozsah 2 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Projektový management v cestovním ruchu (garant, přednášející, vede semináře) - 100 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2014 – 2019 Univerzita Hradec Králové, Fakulta managmentu a informatiky -Ph.D. studium v oblasti 
znalostní managment – mezinárodní patentové právo 

     2010-2014 Karlova Univerzita Praha – Přírodovědecká fakulta, obor regionální a politická geografie, RNDr.      
     studium v oblasti regionálního rozvoje 

1995 – 2000 Západočeská univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta, germanistika-geografie, učitelství III.stupně 
2008 – dosud Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ph.D. studium 
2013 – dosud Institut průmyslově právní ochrany, Úřad průmyslového vlastnictví Praha 
2013 – zahraniční stáž University Oxford - završena certifikátem 
2013 – zahraniční stáž Israel University of Ariel, Hebrew University - završena certifikátem 
2013 –zahraniční stáž Singapore –Tech Transfer Summit 
2014 –zahraniční stáž Brazil University of Sao Paolo, Campinas, Rio de Janiero – završeno certifikátem 
2014 - Universities of New Zealand (twinnning in TT) – certificate (2014) 
2015 - Universities of Finnland and Business Arena – certificate  

        2016 - ASTP PROTON, ATTP – Making a difference tthrough Knowledge transfer  
        2017- University of Jyvaskula  - certificate  
        2018 - YSSIUM –Israel – certificate  
       2018  - University of Savonia – certificate  
       2019 - University of Reyson – certificate  
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

2000 – 2002 Městský úřad Prachatice - kancelář starosty – samostatný odborný referent – projektová řízení, 
mezinárodní vztahy, cestovní ruch 
2000 - 2003 Gymnázium Prachatice – externista – konverzace německého jazyka 
2003 - 2011 Městský úřad Prachatice – vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu (mezinárodní 
vztahy) 
2011 - 2012 Jihočeská hospodářská komora, vedoucí zahraničního oddělení 
2012 - dosud Jihočeská univerzita České Budějovice, vedoucí kanceláře transferu technologií 
2012 - dosud vysokoškolský pedagog - Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5 
 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 22 7 35 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

 
Marešová P, Soukal I, Stemberkova R, Selamat A. Perspective and Suitable Research Area in Public Research—
Patent Analysis of the Czech Public Universities. Education and Urban Society. June 2021. 
doi:10.1177/00131245211027362 
 

Působení v zahraničí 



2013 – zahraniční stáž University Oxford - završena certifikátem 
2013 – zahraniční stáž Israel University of Ariel, Hebrew University - završena certifikátem 
2013 –zahraniční stáž Singapore –Tech Transfer Summit 
2014 –zahraniční stáž Brazil University of Sao Paolo, Campinas, Rio de Janiero – završeno certifikátem 
2014 - Universities of New Zealand (twinnning in TT) – certificate (2014) 
2015 - Universities of Finnland and Business Arena – certificate  

        2016 - ASTP PROTON, ATTP – Making a difference tthrough Knowledge transfer  
        2017- University of Jyvaskula  - certificate  
        2018 - YSSIUM –Israel – certificate  
       2018  - University of Savonia – certificate  
       2019 - University of Reyson – certificate  
 

Podpis   datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Součást vysoké školy Pedagogická  

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Michal Vančura Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1970 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. 
program 

pp rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do 
uskutečňování studijního programu 

Geografický proseminář I. (garant, přednášející, cvičící) - 50 % 

Geografie obyvatelstva, demografie a geografie sídel (přednášející, cvičící) - 50 %   

Geografie zemědělství a průmyslu (přednášející, cvičící) - 50 %   

Sociální geografie České republiky (garant, přednášející) - 50 % 

Terénní cvičení ze sociální geografie (garant) - 100 % 

Regionální geografie Evropy (garant, přednášející, cvičící) - 60 % 

Geografická exkurze ČR (garant) - 50 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1995: Mgr. - Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, studijní obor: Geografie a kartografie 
2002: Ph.D. – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, studijní obor: Regionální geografie a regionální 
rozvoj 
 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

Od 1997: Katedra geografie PF JU (odborný asistent) 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 34 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 27 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scop
us 

ostat
ní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 25 36 144 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

Nejvýznamnějších 5 publikací za posledních 5 let: 
Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J., eds. (2017): Current Topics in Czech and Central European 

Geography Education. Springer, Heidelberg, 297 p. doi: 10.1007/978-3-319-43614-2 
Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š.  (2017): Inquiry-Based Education of Physical Geography. 

In Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, 
Heidelberg, p. 63-86.doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-43614-2_5 

Staněk, M. , Karvánková, P., Popjaková, D., Kuřimská, M., Vančura, M. (10 %) (2017): Týmové vyučování v 
kontextu mezioborové spolupráce. Geografická revue, 13, 1, s. 43 - 50. 

  

Působení v zahraničí 

 

Podpis   datum  

 
  



C-I – Personální zabezpečení 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta Pedagogická 

Název studijního programu Aplikovaná geografie 

Jméno a příjmení Jaroslav Vrba Tituly prof. RNDr., CSc. 

Rok narození 1958 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 do kdy N 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program pp rozsah 2 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

   

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu 

Meteorologie, klimatologie a hydrologie (garant, přednášející) - 40 % 

Údaje o vzdělání na VŠ  

1982  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta; obor speciální biologie a ekologie, RNDr. 
1989  Univerzita Karlova v Praze; obor Hydrobiologie, CSc. 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

1983–1990 Ústav krajinné ekologie ČSAV České Budějovice (vědecký aspirant, 1984–1988) 
1990–2005 Hydrobiologický ústav (ČSAV) AV ČR, České Budějovice, vědecký pracovník 
2006–2012 (jpp) Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, vědecký pracovník  
2002–2007 BF JU České Budějovice, odborný asistent  
2007–2012 PřF JU České Budějovice, docent 
2012–dosud PřF JU České Budějovice, profesor  
od 2019  vedoucí katedry biologie ekosystémů PřF JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 8 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 8 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 5 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací  

bez autocitací 
Hydrobiologie 2007 JU WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2453 2348 115 

Hydrobiologie 2012 JU 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let: 

• Kopáček J., Kaňa J., Porcal P., Vrba J., Norton S.A. 2019: Effects of tree dieback on lake water acidity in the 
unmanaged catchment of Plešné Lake, Czech Republic. Limnol. Oceanogr. 64: 1614–1626. (IF=4,325; 3 cit.; 20 
%) 

• Šimek K., Grujčić V., Nedoma J., Jezberová J., Šorf M., Matoušů A., Pechar L., Posch T., Bruni, E.P., Vrba J. 2019: 
Microbial food webs in hypertrophic fishponds: a key role of omnivorous ciliate taxa as major protistan 
bacterivores. Limnol. Oceanogr. 64: 2295–2309. (IF=4,325; 9 cit.; 25 %) 

• Roy K., Vrba J., Kaushik S.J., Mráz J. 2020: Feed based Common carp farming and eutrophication: Is there a case 
for concern? Rev. Aquacult. 12: 1736–1758. (IF=7,772; 2 cit.; 20 %) 

• Roy K., Vrba J., Kaushik S.J., Mráz J. 2020: Nutrient footprint and ecosystem services of carp production in 
European fishponds in contrast to EU crop and livestock sectors. J. Clean. Prod. 270: 122268. (IF=7,246; 15 %) 

Působení v zahraničí 

Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, ČLR (1 měsíc, 2004) 

Podpis   Datum  

 
  



C-II – Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 
a u magisterského a doktorského studijního programu   

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 
výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 
oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 
 

Viktor Vojtko TAČR Systém pro podporu marketingového rozhodování 
DestinACE 

B 2019–2022 

Stanislav Kraft FMP INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (KPF-02-135) 
“Připravenost památek na německy mluvící klientelu” 

B 2020-2021 

Stanislav Kraft TAČR (TITSMMR821): „Analýza přeshraniční 
konkurenceschopnosti krajů ČR“. 

B 2020-2023 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného 
bakalářského a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s 
praxí  

Období 

Magistrát města České 
Budějovice 

Optimalizace spádových obvodů mateřských škol 
v Českobudějovické aglomeraci (ITI) – prostorová analýza 
rozmístění MŠ v Českobudějovické aglomeraci a vymezení jejich 
spádových obvodů v prostředí GIS 

2020-2022 

Dopravní podnik města 
České Budějovice, a.s. 

Analýza dostupnosti zastávek MHD v Českých Budějovicích – 
hodnocení kvality služeb MHD v Českých Budějovicích 
prostřednictvím analýzy pěší dostupnosti zastávek MHD 
v prostředí GIS 

2019-2020 

Rera, a.s. – Regionální 
rozvojová agentura 
jižních Čech 

Demografická analýza a demografická projekce obcí Libníč, 
Adamov, Hůry a Jivno – analýza aktuálního demografického 
vývoje a demografická projekce prostřednictvím kohortně-
komponentní metody 

2021 

MAS Sedlčansko, o.p.s. Návrh koncepce a zpracování digitálního atlasu MAS Sedlčansko 
v prostředí ArcGIS Online – vytvoření digitálního atlasu MAS 
Sedlčansko, na němž se podíleli studenti katedry geografie PF JU 

2021 

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se 
studijním programem 
Členové katedry geografie PF JU jsou zapojeni do tvůrčí činnosti individuálně nebo v rámci výzkumných týmů. Vzhledem 
k četným vazbám s ostatními geografickými pracovišti v Česku a zahraničí lze zmínit například výzkumný tým CEDOG 
(Výzkumné centrum dopravní geografie) na PřF UK, KUHIG (Výzkumné centrum historické a kulturní geografie) na PřF UK 
nebo výzkumný tým CENARS (Centre for Analysis of Regional Systems) na PřF UP v Olomouci. Katedra geografie je rovněž 
kolektivním členem České geografické společnosti, z.s., což je největší kolektivní sdružení geografů působících v České 
republice.  
Výběr z grantů a projektů katedry geografie: 
 

doc. RNDr. 
Stanislav Kraft, 
Ph.D. (spoluřešitel) 
 

Připravenost památek na německy mluvící 
klientelu 

FMP INTERREG V-A Rakousko-Česká 
republika  

2020-2021 
 

Ing. Viktor Vojtko, 
Ph.D. (hlavní 
řešitel) 
 

Systém pro podporu marketingového 
rozhodování DestinACE  

TAČR Éta TL02000423  2019-2022 
 

doc. RNDr. 
Stanislav Kraft, 
Ph.D. (člen týmu) 
 

Dopady  a adaptace inovativních řešení 
mobility na strukturální změny a funkční 
rozvoj sídel v Ústeckém kraji 

TAČR Doprava 2020+ 
 

2020-2022 
 

doc. RNDr. 
Stanislav Kraft, 
Ph.D. (člen týmu) 

Prostorové interakce a jejich 
konceptualizace: analýza selektivity, 
neurčitosti a hierarchie 
 

GA ČR (20-21360S) 2020-2022 
 

doc. RNDr. 
Stanislav Kraft, 
Ph.D. (člen týmu) 

Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní 
systémy a dopravní chování populace 

OP VVV 
(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430) 

2018-2022 



Zapojení studentů do aktivit odborné komunity je podporováno také členstvím akademických pracovníků v profesních a 
odborných grémiích. Například garant SP doc. Kraft je Vědeckým tajemníkem České geografické společnosti, členem 
redakčních rad několika odborných národních a mezinárodních časopisů, členem oborových rad doktorských studijních 
programů (UK, UP) apod. Rovněž další vyučující jsou velmi dobře integrováni do národních a mezinárodních geografických 
struktur.   

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Studijní program je silně provázán s aktuálními potřebami a požadavky praxe. Spolupráci s praxí lze spatřovat 
v následujcích rovinách: 

• Na výuce některých předmětů participují odborníci z praxe. Jedná se zejména o prakticky orientované 
předměty, s nimiž se studenti setkávají ve většině semestrů. Zapojení odborníků z praxe je důležitou součástí 
profesní přípravy studentů. 

• Odborníci z praxe jsou do studijního programu zainteresováni jako zadavatelé konkrétních semestrálních 
projektů. Výše uvedené aktivity (viz Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u 
profesně zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu) dokumentují, že je o odborníky 
s geografickým vzděláním trvale vysoký zájem. 

• Odborníci z praxe často participují zároveň na kvalifikačních pracích studentů, buď jako školitelé nebo naopak 
oponenti závěrečných prací, případně semestrálních projektů. 

  



C-III – Informační zabezpečení studijního programu 

Název a stručný popis studijního informačního systému 

Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia a 

požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 

vysokém školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní zejména 

tyto funkce: 

a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 zákona; 
b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona; 
c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve 

vysokém školství. 

Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost 

informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti a 

odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult. 

IS STAG je vyvinut a udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. Pro uživatele z JU je dostupný přímo na adrese 
https://wstag.jcu.cz/portal/, případně prostřednictvím odkazů z hlavních stránek webových portálů JU a fakult. 
Systém IS STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí IS STAG 
je realizováno prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým přístupem 
integrovaným v portálu GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce fakulty, správce 
katedry a rozvrhářů. Na portálu  jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty a vyučující. Portálové 
rozhraní je realizováno v českém a anglickém jazyce. Systém se dynamicky vyvíjí a pružně reaguje na aktuální 
potřeby, ať už vyvolané změnami legislativy nebo očekáváními či potřebami uživatelů. 

IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém 
Hodnocení akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, systémy MS Office Cloud, Office 
365, Teams, E- learningový portál LMS Moodle a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a 
podobně. 

IS STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení (elektronická přihláška ke studiu, anotace studijních programů a 
vizualizace studijních plánů) až po vydání diplomu, včetně organizace průběhu studia (tvorba rozvrhů, 
přihlašování ke zkouškám, evidence studijních výsledků apod.). Studijní oddělení fakult na základě údajů 
evidovaných v IS STAG provádějí administrativní úkony související s příjímacím řízením, zápisy do studia, studiem, 
přerušením i ukončením studia. Pravidla     využívání IS STAG pro účely agendy studia ze strany studentů, studijních 
oddělení, vyučujících a garantů jsou stanovena Studijním a zkušebním řádem JU. 

Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, přičemž lze použít 
i hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce propojena s IS 
STAG a jsou jejím prostřednictvím odesílány písemnosti studentům a uchazečům poštou, datovou schránkou, e-
mailem anebo jsou zobrazovány na portále IS STAG. 

Přístup ke studijní literatuře 

Informační   zabezpečení   studijního   programu   poskytuje   Akademická   knihovna   Jihočeské   univerzity   

(společná i pro ústavy Akademie věd ČR), kde je deponováno více než 400 tis. svazků, z toho se zaměřením 

chemickým, biologickým, matematickým, fyzikálním i informatickým téměř 75 000 svazků. Přírůstek titulů činí 

cca 1500 ks/rok, knihovna odebírá celkem 355 titulů časopisů zaměřených na výše uvedené  obory, 85 % z nich jsou 

tituly zahraniční. V Akademické knihovně JU je téměř 500 studijních míst, část z nich s přípojkou pro notebook, 40 

počítačů s přístupem na internet a specializovaná počítačová učebna určená k procvičování práce s elektronickými 

informačními zdroji. Je zde možné využívat bezdrátové připojení na internet. V počítačových učebnách mohou 

studenti využívat program Statistica v aktuální verzi. Tento program si taktéž studenti mohou instalovat v rámci 

individuálních sublicencí na své počítače, společně s dalším licencovaným software určeným pro studenty a 

zaměstnance JU. 

Přehled zpřístupněných databází 

Součástí knihovních fondů jsou i licence k významným elektronickým informačním zdrojům (Web of Science, 

Science Direct, Springer Link aj.), viz www.lib.jcu.cz/e-zdroje. 

 
  

https://wstag.jcu.cz/portal/
http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje


C-IV – Materiální zabezpečení studijního programu 

Místo uskutečňování studijního 

programu 

Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10 371 15 České Budějovice 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Pedagogická fakulta JU realizuje výuku ve 4 budovách v historické i nové části města, se speciálním zázemím pro 
umělecké a sportovní výukové a trenérské činnosti. Výukové kapacity jsou založeny na 64 posluchárnách, 
učebnách a seminárních místnostech s celkovou kapacitou 2 181 míst. V budově Jeronýmova je nově 
zrekonstruované technologické centrum, počítačová učebna, učebna vybavená tablety. Katedra geografie sídlí  
v budově v Jeronýmově ulici, má k dispozici 3D laboratoř virtuální reality vybavenou moderní technikou (6x 
VICON Vero 1.3 tracking, 2x HMD HTC VIVE + VR ready PC, 1x 3D workstation (real-time 3D rendering), MiddleVR 
(Unity 3D) – stěna a 2x HMD EON Reality Studio / EON Experience Portal, BitManagement Studio / Stereo, 
PolyTrans, ESRI City Engine, GOOGLE VR, Gaya Sky. Studentům i vyučujícím je k dispozici deponátní knihovna pro 
rychlý přístup k referenční literatuře a časopisům. 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 

 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Zásada rovného přístupu a rovných příležitostí ke studiu je s ohledem na problematiku studia ukotvena ve čl. 2 
Studijního a zkušebního řádu JU. JU poskytuje uchazečům o studium a studentům informační, poradenské 
a podpůrné služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako důležitou 
součást své společenské odpovědnosti. Specificky jsou upraveny podmínky pro studium v průběhu uznané doby 
rodičovství, studium studentů se specifickými potřebami a studium sportovních reprezentantů (SZŘ JU čl. 11 až 
13 a navazující opatření rektora). 

JU poskytuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na JU 
pro studenty se specifickými potřebami, přičemž: 

a) v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami vychází z obecně 
závazných právních předpisů, 

b) zajišťuje poučený a lidskou  důstojnost respektující přístup všech svých zaměstnanců ke 
studentům a uchazečům se specifickými potřebami, 

c) zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti 
akademického života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke snižování studijních nároků. 

Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit 
směřujících k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium a 
studentů se zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce 
2012 Centrum podpory   studentů   se   specifickými   potřebami   (dále   jen   „Centrum“)   jakožto   specializované   
pracoviště. 

 



S celouniverzitní působností přímo řízené prorektorem pro studium. Studenty se specifickými potřebami jsou v 
souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným 
vysokým školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými 
potřebami (dále jen „metodický standard“): 

• studenti se zrakovým postižením (A1. uživatelé zraku, A2. uživatelé hmatu/hlasu), 

• studenti se sluchovým postižením (B1. uživatelé mluveného jazyka, B2. uživatelé znakového jazyka), 

• studenti s pohybovým postižením (C1. s postižením dolních končetin, C2. s postižením horních končetin), 

• studenti se specifickými poruchami učení, 

• studenti s poruchou autistického spektra, 

• studenti s jinými obtížemi. 

Prostřednictvím Centra poskytuje JU těmto cílovým skupinám veškeré podpůrné služby vymezené v metodickém 
standardu. Jmenovitě se jedná o: časovou kompenzaci, individuální výuku, organizační opatření, osobní asistenci, 
prostorovou orientaci, přepisovatelský servis, režijní opatření, studijní asistenci, tlumočnický servis, 
zapisovatelský servis, zpracovávání studijní literatury. Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů a 
norem JU (Studijní a zkušební řád JU, Opatření rektora). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům se 
specifickými potřebami podporu i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu, 
jako je např. ubytování či doprava. Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské 
služby, a to zejména v oblastech studia, sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce. 

Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských i 
doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům o 
studium. 

Za účelem vyrovnání studijních příležitostí poskytuje JU stipendium pro studenty se specifickými potřebami 
určené ke kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se studiem (viz Stipendijní řád JU, čl. 8). V případech 
hodných zvláštního zřetele pak může být studentům přiznáno také mimořádné stipendium (viz Stipendijní řád 
JU, čl. 7). 

Mezi další poskytovaná podpůrná opatření patří zejména individuální harmonogram studia (viz Studijní a 
zkušební řád JU, čl. 12, a Opatření rektora). Student se specifickými potřebami má v případě svého objektivně 
nepříznivého zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních 
povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia, a to za 
podmínky, že v této době studium nepřeruší. 

Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv 
osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu 
základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů. 
Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu 
ke studentům se specifickými potřebami. V konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je 
třeba osvojit si nestandardní komunikační techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické odlišnosti, 
jsou pak zaměstnanci individuálně instruováni pracovníky Centra. 

 

Veškerá podpůrná opatření jsou individuálně indikována odbornými pracovníky Centra na základě výstupů 
funkční diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku 
každého semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým 
studentům se specifickými potřebami a mají možnost tato opatření konzultovat s pracovníky Centra. 

 

  



C-V – Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze 

státního rozpočtu 

ano 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 

Netýká se. 

 
  



D-I – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Rozvoj programu je směřován do třech základních oblastí: 

• Zvyšování kvality výuky, propracovanosti studijního plánu a podpory vedení studentů 

(zkvalitňování    obsahu předmětů, studijních opor, internacionalizace vzdělávání, podpora SVOČ 

apod.); 

• zajištění kvalitního personálního obsazení, profesní růst vyučujících a dalších odborných 

pracovníků  (zejm. podpora jejich tvůrčí činnosti a jejich postupu směrem k zahájení habilitačního 

řízení); 

• posílení spolupráce mezi členy katedry a studenty (např. v rovině participace na společných 

projektech, publikacích apod.). 

Z hlediska dlouhodobého rozvoje bude pozornost věnována zachování dobré bilance v uplatňování absolventů 

a  jejich úspěšnému postupu do navazujících studií, případně doktorských studií (aktuálně např. na PřF UK). 

Naši absolventi rovněž přijíždějí na setkání se mladšími kolegy – studenty. Také touto cestou získáváme  

zpětnou vazbu o jejich úspěšnosti v navazujících studiích a snažíme se reagovat na jejich náměty, jak zlepšit 

uskutečňování našeho studijního programu. Tento model bychom chtěli i v následujících letech zachovat a 

studenty co nejlépe připravovat na navazující studium na veřejných i soukromých VŠ. 

V rámci dalšího rozvoje studijního programu bychom chtěli pokračovat ve stávající dobré spolupráci s praxí 

(zejména úřady veřejné správy, soukromé firmy apod.), a to také v mezinárodní perspektivě (zejm. 

z hlediska podpory mobilit studentů i vyučujících), usilovat o badatelské projekty (zejména GAČR a TAČR) a o 

spolupráci na výzkumných projektech mezinárodních. Dalším cílem je rovněž více využívat možnosti zvát 

významné zahraniční odborníky – přednášející/konzultující pro naše studenty. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

Počty studentů přijatých a zapsaných do studia v rámci stávajícího SP Geografie pro veřejnou správu:  
2010 69 
2011 52 
2012 51 
2013 45 
2014 28 
2015 19 
2016 24 
2017 14 
2018 12 
2019 13 
Celkem 327 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Organizace a zaměstnavatelé v kraji, např. Magistrát města České Budějovice, Krajský úřad Jihočeského 

kraje nebo regionální rozvojové agentury, získávají cestou studentských praxí zájemce o volné pracovní 

pozice, které naši absolventi úspěšně obsazují. To ukazuje, že profesní připravenost absolventů je na velmi 

dobré  úrovni. Podpora praxí a propojení s pracovní poptávkou v regionu je z tohoto hlediska velmi 

důležitá, jak z hlediska konkrétního plánu realizace praxí, ale i z hlediska koncepce studijního plánu a 

zajištění dalšího vzdělávání pro absolventy studijního programu. 

 
  



Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijních programů (Příloha E) 
 
 

Instituce 

 
Působnost orgánů vysoké školy (Standardy 1.1–1.2) 

 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  
a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
univerzitní veřejnou vysokou školou. Jejím statutárním orgánem je rektor, který jedná a rozhoduje ve všech  
věcech JU, které nejsou zákonem nebo vnitřním předpisem JU svěřeny do působnosti jiných orgánů. 

 
Samosprávné orgány, které JU v souladu se zákonem zřídila, uvádí § 7 zákona. JU rovněž zřídila, dle § 7 odst. 
1 písm. d) zákona, Radu pro vnitřní hodnocení JU, které byla svěřena působnost Vědecké rady JU uvedená v § 
12 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona. Rada pro vnitřní hodnocení JU vykonává zároveň činnost dle § 12a odst. 
4 písm. 
a) až d) zákona a dále se vyjadřuje k otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na JU, které jí k 
posouzení předloží rektor JU. Působnost, pravomoc a odpovědnost uvedených orgánů blíže vymezují příslušné 
vnitřní předpisy JU, které také definují základní působnost, pravomoc a odpovědnost orgánů jednotlivých 
součástí JU k činnostem a jednáním, která se týkají tvorby a uskutečňování studijních programů. Detailněji je pak 
činnost příslušných orgánů jednotlivých součástí JU upravena ve fakultních vnitřních předpisech a opatřeních 
děkana, případně proděkana, která musí být vždy v souladu s předpisy vyššího řádu, se kterými tvoří funkční 
celek. 

 
Procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu 
akreditačnímu úřadu pro vysoké školství jsou vymezeny v Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (blíže standard 1.4). 

 

Odkazy: 

• Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-1 

 

Vnitřní systém zajišťování kvality 
 

Vymezení pravomoci a odpovědnost za kvalitu (Standard 1.3) 
 

Na všech úrovních řízení JU jsou vymezeny pravomoci a odpovědnost za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti 
a s nimi souvisejících činností. Řídicí struktura JU je dána zákonem a vnitřními předpisy JU. V čele univerzity stojí 
rektor, vedoucími zaměstnanci JU ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) zákona jsou rektor, prorektoři, kvestor a děkani 
fakult, kolegium rektora tvoří děkani všech fakult, prorektoři, kvestor a další vedoucí pracovníci dle uvážení  
rektora. Řídící struktura JU je popsána v článku 13 Statutu JU. Základní popis systému zajišťování a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, jeho jednotlivých procesů, orgánů a dalších 
relevantních aktérů na úrovni univerzity i jejích jednotlivých součástí obsahují Pravidla systému zajišťování kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pravomoci a odpovědnosti za kvalitu 
vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností dále rozpracovávají organizační řád JU, rektorátu 
JU a jednotlivých fakult a příslušná opatření, nařízení či metodiky vydávané na celouniverzitní úrovni formou 
opatření rektora, prorektora či kvestora, na úrovni fakult pak děkana, proděkana či tajemníka. Všechny uvedené 
předpisy dohromady tvořit funkční celek, který je podrobován pravidelnému přezkoumávání na úrovni 
jednotlivých fakult i na úrovni celouniverzitní. 

 
JU svým statutem zřídila Radu pro vnitřní hodnocení, která posuzuje akreditační záměry studijních programů, 
resp. celé návrhy akreditačních materiálů, vyjadřuje se k jejich kvalitě stejně jako ke kvalitě uskutečňovaných 

http://www.jcu.cz/o-


studijních programů, včetně programů celoživotního vzdělávání, ke kvalitě tvůrčí činnosti fakult a ke kvalitě 
souvisejících činností. Rada pro vnitřní hodnocení zpracovává podklady pro sebehodnotící zprávu univerzity, resp. 
zprávu jako takovou. 
Kvalitou habilitačních řízení a jmenovacích profesorských řízení, stejně jako jejich akreditacemi, se zabývají 
vědecké rady fakult a Vědecká rada JU, které také přísluší – po projednání a schválení v kolegiu rektora a ve 
vědeckých radách fakult – schvalování žádosti o institucionální akreditaci. 

 

Do rozhodování vstupují také všichni členové akademické obce JU, jednak diskusemi nad materiály 
předkládanými k jednání podle § 9 zákona, prostřednictvím volených zástupců v akademických senátech fakult a 
v Akademickém senátu JU, jednak v rámci zpětnovazebních mechanismů. 

 
Odkazy: 

• Statut Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/internal_doc/statut-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-1 

• Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani- 
kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci- 
tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb 

• Statut Rady pro vnitřní hodnocení: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/statut- 
rady-pro-vnitrni-hodnoceni-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich 

• Jednací řád Vědecké rady JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/jednaci-rad- 
vedecke-rady-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich 

• Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na JU: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/internal_doc/rad-habilitacniho-rizeni-a-rizeni-ke-jmenovani-profesorem-na- 
jihoceske-univerzite-v-ceskych-budejovicich 

 

• Organizační struktura JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2014/r_286_organiz_rad_ju.pdf/view 

• Organizační struktura rektorátu JU: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_445_organizacni-rad-rektoratu- 
ju.pdf/@@download/file/R_445_Organiza%C4%8Dn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20rektor%C3%A 
1tu%20JU.pdf 

• Organizační struktura Pedagogické fakulty JU: https://www.pf.jcu.cz/structure/ 

• Organizační řád PF JU: https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2021/od21-10.pdf 

• Jednací řád VR PF JU: https://www.pf.jcu.cz/download/Jednaci_rad_VR_PF.pdf 

• Řád habilitačního řízení PF JU: https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2015/od15- 
09.php 

• Zásady pro předkládání akreditačních materiálů PF JU: 
https://www.pf.jcu.cz/documents/internal_doc/ 

 
 

Procesy vzniku a úprav studijních programů (Standard 1.4) 
 

Procesy vzniku a úprav studijních programů se řídí Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, registrovanými MŠMT dne 28. července 2017, v přiměřené míře také dalšími  
vnitřními předpisy a normami JU, zejména Studijním a zkušebním řádem JU. 

 

Na úrovni jednotlivých studijních programů jsou v souladu s opatřením rektora, jímž se upravují pokyny ke složení 
a činnosti Rady studijního programu, zřizovány Rady studijního programu, a to již ve fázi přípravy studijního 
programu po jmenování garanta programu, jejichž cílem je zapojit do procesu přípravy akreditačního materiálu  
členy akademické obce i vnější aktéry (zaměstnavatele/absolventy), a to tak, aby Rada studijního programu 
sledovala dlouhodobý soulad profilu absolventa a obsahu výuky s tím, co může očekávat budoucí absolvent a 
zaměstnavatel od daného typu studia; tento důraz platí pro profesně i akademicky pojaté programy. Zpracovaný 
akreditační záměr je projednáván ve fakultních grémiích (Rada studijních programů, případně Akreditační komise 

http://www.jcu.cz/o-
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fakulty), postupován děkanem fakulty vědecké radě fakulty, následně – v případě schválení a po informování 
děkanů všech fakult o tomto akreditačním záměru (v případě námitek některé z fakult je akreditační záměr 
projednáván také kolegiem rektora) je podstoupen akreditační záměr Radě pro vnitřní hodnocení (s případným 
vyjádřením kolegia rektora). V případě schválení akreditačního záměru Radou pro vnitřní hodnocení je 
postupován záměr zpět na fakultu k jeho dopracování garantem oboru, následuje projednání celého 
akreditačního materiálu v akademickém senátu fakulty a schválení ve vědecké radě fakulty. V případě kladného 
výsledku (schválení) ve vědecké radě fakulty přechází celý akreditační materiál ke schválení Radou pro vnitřní 
hodnocení. Je-li schválen, je postoupen rektorem Národnímu akreditačnímu úřadu. 

 
Případné neschválení studijního programu má podrobněji vymezené postupy a možnosti nového projednání 
v Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rada pro 
vnitřní hodnocení také shromažďuje od fakultních koordinátorů kvality informace o případných navrhovaných 
změnách v průběhu akreditace, o jejich způsobu projednání na úrovni studijního programu a fakulty, včetně 
informací o změnách, které se sdělují Národnímu akreditačnímu úřadu. V případě nesouhlasu s některou úpravou 
má Rada pro vnitřní hodnocení právo trvat na návratu k původnímu stavu, je-li to objektivně možné. 

 

Odkazy: 

• Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani- 
kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci- 
tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb 

• Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu: 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2017/r_361_rada_stud_programu.pdf/view 

 
 

Principy a systém uznávání zahraničního vzdělávání pro přijetí ke studiu (Standard 1.5) 
 

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu jsou stanoveny  
obecně v § 48 až 50 zákona o vysokých školách. Rámec přijímacího řízení, rámcové podmínky pro přijetí ke studiu 
a způsob podávání přihlášek dále upravuje čl. 18 Statutu JU. Pravidla, principy a proces posuzování splnění 
podmínky předchozího vzdělání uchazečů o přijetí ke studiu ve studijním programu, kteří dokládají splnění 
podmínky předchozího vzdělání podle § 48 odst. 4 písm. d) nebo § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách, 
rámcově stanovuje Opatření rektora JU k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o 
studium. Vnitřní norma fakulty vydaná podle čl. 18 odst. 5 Statutu JU pak mj. upřesňuje konkrétní postup a  
termíny dokládání a posuzování dokladů požadovaných v souladu s ustanoveními § 48 zákona a kritéria pro 
posouzení předchozího vzdělání ve vztahu k požadavkům přijímacího řízení pro daný studijní program, vyžadují- 
li to specifika daného studijního programu v souladu s ustanoveními § 49 odst. 1 zákona. 

 
Vedení kvalifikačních a rigorózních prací (Standard 1.6) 

 

JU dbá na úroveň kvality kvalifikačních (bakalářských, diplomových, disertačních) a rigorózních prací s ohledem  
na typ a profil studijního programu, přičemž systémově proces tvorby, obhajoby a zveřejňování těchto prací v 
souladu se zákonem o vysokých školách a nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství je 
systémově dán Studijním a zkušebním řádem JU (čl. 2 odst. 7, čl. 27, čl. 35 až 37 a čl. 41 až čl. 43), dále opatřením 
rektora Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU (čl. 3 odst. 5, čl. 5 odst. 9), opatřením  
rektora ke zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací a návaznými vnitřními 
normami fakult. 

 
Nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském nebo magisterském studiu je rovněž obhajoba 
diplomové práce, resp. obhajoba bakalářské práce, je-li studijním programem předepsána, a o jejím průběhu se 
pořizuje písemný záznam. Pro obhajoby kvalifikačních prací platí, že: 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-


1. tatáž kvalifikační práce nemůže být předložena k posouzení v rámci státní závěrečné zkoušky jako 
bakalářská práce a zároveň jako diplomová práce pro udělení bakalářského a magisterského 
akademického titulu; 

2. v případě souběžného nebo dalšího studia jedna kvalifikační práce nemůže být předložena k posouzení 
v rámci státní závěrečné zkoušky ve dvou nebo více různých studiích. 

 

Student může konat obhajobu závěrečné práce, pokud byla tato práce řádně odevzdána a zveřejněna v souladu 
s § 47b odst. 2 zákona. Funkci databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona, ve které jsou zveřejňovány  
kvalifikační a rigorózní práce, posudky a záznamy o průběhu a výsledku obhajoby, plní na JU Informační systém 
studijní agendy JU (IS STAG). Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU zřízené podle 
Statutu JU. 

 

Odevzdáním kvalifikační práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle § 47b odst. 1 zákona, bez ohledu  
na výsledek obhajoby. Kvalifikační práce odevzdaná k obhajobě musí být zveřejněna v IS STAG nejméně pět 
pracovních dnů před konáním obhajoby a tak, aby před obhajobou kvalifikační práce byla provedena kontrola 
textu v registru vysokoškolských kvalifikačních prací, jehož nedílnou součástí je systém na odhalování úmyslného 
neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušujícího právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví 
(§ 47c odst. 2 písm. b) zákona), a výsledky této kontroly mohly být zohledněny v průběhu obhajoby. JU za tímto 
účelem využívá napojení IS STAG na systém Theses. 

 
Zveřejnění kvalifikační práce nebo její části může být v souladu s ustanovením § 47b odst. 4 zákona odloženo, a 
to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být 
spolu s odůvodněním zveřejněna v databázi kvalifikačních prací v IS STAG. Po obhájení kvalifikační práce, jíž se  
týká odklad zveřejnění podle věty první, předá fakulta, na níž byla kvalifikační práce obhájena, bez zbytečného 
odkladu jeden výtisk práce Útvaru pro studium rektorátu JU, který výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu  
školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
Vnitřní normou fakulty přijatou podle čl. 27 odst. 10 a čl. 43 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu JU fakulta 
stanoví požadavky na způsob zadávání, vedení, odevzdávání, hodnocení a obhajob kvalifikačních prací, a to tak, 
aby byla přijata dostatečně účinná opatření zajišťující žádoucí úroveň kontroly studia a kvality kvalifikačních prací. 
Vnitřní norma fakulty stanoví také kvalifikační požadavky na osoby, které vedou kvalifikační práce a nejvyšší počet  
kvalifikačních prací, které může vést jedna osoba. Stejně tak podmínky a průběh státní rigorózní zkoušky (zejména 
charakter předkládané rigorózní práce), kvalifikační požadavky na osoby, které vedou rigorózní práce, a nejvyšší 
počet rigorózních prací, které může vést jedna osoba, stanoví vnitřní norma fakulty. 

 
Státní rigorózní zkoušky, ve smyslu § 46, odst. 5. zákona č 111/1998 Sb. v platném znění, dále jen zákona, se na 
Pedagogické fakultě JU konají v oblasti pedagogických věd v oborech, pro které fakulta získala pro konání zkoušky 
akreditaci. Seznam oborů je zveřejněn na úřední desce fakulty. Uděluje se akademický titul „doktor filozofie“ (ve 
zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem). O vykonání rigorózního řízení se může ucházet absolvent magisterského 
studijního programu (v oborech podle bodu 1 nebo příbuzných). Státní rigorózní zkouška má dvě části, a to  
obhajobu rigorózní práce a ústní zkoušku. Uchazeč musí prokázat odbornou úrovní rigorózní práce svou 
schopnost samostatně pracovat ve výzkumné, příp. tvůrčí činnosti. Ústní zkouška obsahuje vybrané okruhy z 
dějin filozofie, pedagogiky a psychologie a oborového (aprobačního) předmětu s didaktikou dle zaměření 
rigorózní práce. Zkouška a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné. 

 
Vedoucí příslušné katedry navrhne a předloží prostřednictvím kolegia děkana (ky) PF vědecké radě fakulty obsah 
a požadavky rigorózní zkoušky a nároky kladené v daném oboru na rigorózní práci. Po schválení vědeckou radou 
fakulty je tento dokument vydán jako prováděcí předpis rigorózního řízení. Vedoucí katedry garantuje odbornou 
úroveň rigorózního řízení. Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen „komise“). Děkan (ka) 
fakulty jmenuje nejméně pětičlennou komisi, jejího předsedu a dva oponenty předložené rigorózní práce. Komise 
se skládá z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty. Alespoň jeden ze členů komise  
je jmenován z oboru filozofie, jeden z oblasti pedagogiky, resp. psychologie, a jeden ze členů komise musí být z 
odborníků mimo akademickou obec Jihočeské univerzity graduovaných v dané oblasti. Komise je 
usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů komise a alespoň jeden oponent. 

 

Celkový výsledek rigorózní zkoušky je klasifikován stupni „prospěl (a)“, „neprospěl (a)“; klasifikaci „prospěl (a)“ 
komise stanoví jen v případě, že byla obhájena rigorózní práce a složena ústní zkouška. O výsledku každé části 



rigorózní zkoušky hlasují členové komise tajným hlasováním. Výsledek je kladný v případě nadpoloviční většiny 
hlasů přítomných členů komise. V případě nerozhodného výsledku hlasování, rozhodne o výsledku zkoušky 
předseda. O průběhu a výsledcích rigorózní zkoušky je veden protokol podepisovaný všemi členy komise, jehož 
přílohou jsou posudky obou oponentů. 
Neúspěšnou zkoušku je možno opakovat jen jednou, a to nejdříve v příštím vyhlášeném termínu. Komise  
rozhodne, uvede v protokolu a sdělí uchazeči podmínky opakování zkoušky, resp. požadavky na přepracování 
nebo doplnění práce, opakování ústní zkoušky. 

 
Rigorózní zkoušky se konají na fakultě podle počtu přihlášených kandidátů nejvýše jedenkrát ročně. Termíny 
uzávěrky přihlášek ke zkouškám a termíny zkoušek jsou zveřejňovány na úřední desce fakulty a na WWW 
stránkách fakulty. Zájemci se ke zkoušce musí přihlásit písemně, a to v termínu stanoveném děkanem fakulty. 
Přílohu přihlášky tvoří: ověřené doklady o vzdělání a kvalifikaci; strukturovaný životopis; rigorózní práce ve třech 
exemplářích. V případě rigorózní práce v podobě komentovaného souboru publikací se spoluautory je nezbytné 
přiložit jejich vyjádření o autorském podílu uchazeče. Agendu rigorózních zkoušek a přihlášek k nim vede a 
archivuje oddělení vědy PF JU. Náklady rigorózní zkoušky hradí uchazeč formou poplatku. Výše poplatku je 
každoročně aktuálně vyhlašována jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou. Fakulta vystaví  
a předá po úspěšném složení rigorózní zkoušky diplom o udělení titulu podle § 46, odst. 5, písm. b) zákona. 

 
Disertační prací prokazuje student doktorského studijního programu schopnost samostatné vědecké a výzkumné 
činnosti nebo schopnost samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce má formu souboru 
publikací studenta již uveřejněných nebo k uveřejnění přijatých a opatřených komentářem, nebo formu rukopisu. 
Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Pokud jsou  
součástí disertační práce publikace, na kterých se podílejí další spoluautoři, musí být k disertační práci připojeno 
prohlášení spoluautorů o rozsahu podílu studenta. 

 
Požadavky na individuální studijní plány studentů doktorských studijních programů včetně požadavků na 
disertační práce v daném studijním programu určuje příslušná oborová rada. Tato mj. rovněž schvaluje témata  
disertačních prací, navrhuje školitele a na jeho návrh konzultanty, schvaluje individuální studijní plány studentů, 
projednává roční hodnocení studia studentů a sleduje plnění individuálního studijního plánu. Školitel pak mj. také 
společně se studentem připravuje jeho individuální studijní plán a téma disertační práce. Student doktorského 
studijního programu musí v průběhu prvního roku studia na semináři pracoviště přednést metodický plán své 
práce na tématu disertační práce. 

 

Podrobnosti o formě a provedení disertační práce určí pro daný doktorský studijní program vnitřní norma fakulty, 
která rovněž určí možný jazyk disertační práce, počet výtisků nebo dalších (elektronických) kopií odevzdávané 
disertační práce, dále formu, jazyk, obsah a počet výtisků současně odevzdávaného souhrnu práce a další 
náležitosti nutné k přijetí disertační práce. Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje státní 
doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. 

 
Předsedu a členy komise pro obhajobu disertační práce jmenuje na návrh oborové rady doktorského studijního 
programu děkan zpravidla shodně s komisí pro státní doktorské zkoušky, nebo tak, aby se tyto komise shodovaly 
alespoň v osobě předsedy a některých členů komise. Členy komise jsou alespoň dva členové oborové rady.  
Alespoň tři členové komise nesmějí být akademickými pracovníky JU. Komise pro obhajobu disertační práce  
jmenuje dva až tři oponenty, kteří vypracují oponentský posudek disertační práce; přesný počet oponentů určí 
vnitřní norma fakulty, která také stanoví lhůty a další požadované podrobnosti. Oponenti mohou být členy komise 
pro obhajobu disertační práce. Školitel ani konzultanti nemohou být členem komise pro obhajobu disertační 
práce, ani oponentem disertační práce. Totéž platí o případných spoluautorech publikací zahrnutých do 
disertační práce. Pokud komise pro obhajobu disertační práce v průběhu řízení nebo z posudků oponentů  zjistí, 
že disertační práce nesplňuje požadavky na ni kladené, přičemž má za to, že tyto nedostatky jsou odstranitelné, 
může vyzvat studenta k odstranění nedostatků disertační práce ve lhůtě, kterou stanoví. 

 

Obhajoba disertační práce je veřejná, v jazyce českém, anglickém, případně s přihlédnutím k případným 
zahraničním oponentům a jazykové vybavenosti studenta a po projednání v oborové radě i v jiném jazyce. Komise 
pro obhajobu disertační práce vyslechne a posoudí výklad studenta, stanoviska oponentů i rozpravu mezi  
studentem a oponenty a studentem a dalšími účastníky diskuse. Komise pro obhajobu disertační práce jedná o 
výsledku obhajoby v neveřejném zasedání a usnáší se tajným hlasováním většinou hlasů přítomných členů, jichž 
musí být přítomno alespoň pět. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise pro obhajobu disertační práce. 



Výsledek obhajoby předseda komise pro obhajobu disertační práce vyhlásí veřejně. Obhajoba disertační práce se 
klasifikuje stupni „prospěl/-a“, nebo „neprospěl/-a“. V případě neúspěchu lze obhajobu opakovat jen jednou, a 
to nejdříve za šest měsíců. Komise pro obhajobu disertační práce přitom stanoví, zda a jak je nutné disertační 
práci přepracovat či doplnit. 

 
Procesy zpětné vazby při hodnocení kvality (Standard 1.7) 

 

JU sleduje a vyhodnocuje kvalitu vzdělávací, tvůrčí činnosti a souvisejících činností v souladu s Pravidly systému  
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností JU. Jednotlivé procesy zpětné vazby jsou zachyceny ve zprávách garantů oborů 
(hodnocení vzdělávací činnosti), ve zprávách o hodnocení tvůrčí činnosti fakult, ve zprávě o hodnocení 
celoživotního vzdělávání a ve zprávách o hodnocení souvisejících činností (Akademická knihovna JU, Koleje a 
menzy JU, univerzitní sportoviště, univerzitní nakladatelství EPISTEME, Britské centrum JU, Goethe centrum JU,  
Dětská skupina Kvítek, Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Centrum informačních technologií 
JU), které podchycují detailní průběh aktuálního stavu zjišťování zpětných vazeb od všech zainteresovaných  
relevantních aktérů (stakeholderů), některá další šetření provádí a koordinuje Útvar pro rozvoj JU a Útvar pro 
vnitřní hodnocení JU, který také koordinuje – pod vedením rektora a prorektora pro rozvoj a vnitřní hodnocení – 
zapojení JU do celostátních šetření, organizovaných zejména MŠMT, a vyhodnocuje výsledky uplatnění JU v 
národních a mezinárodních žebříčcích. 

 
Předmětem porovnávání s vysokými školami v České republice jsou především údaje o úspěšnosti projektů 
žádajících o podporu u grantových agentur, srovnání publikační výkonnosti, údaje o nezaměstnanosti absolventů 
zejména veřejných vysokých škol a jejich uplatnění na trhu práce a další výsledky činnosti univerzit hodnocené 
zvnějšku. Některé z těchto výsledků jsou pravidelně sledovány specializovanými institucemi či agenturami a 
získané údaje jsou následně zveřejňovány ve veřejnoprávních médiích či ve veřejně dostupných publikacích a 
studiích (např. žebříčky úspěšnosti univerzit/fakult podle zvolených kritérií, uplatnitelnost absolventů na trhu 
práce, porovnávání výkonů v oblasti výzkumné činnosti srovnatelných institucí apod.). K pravidelnému 
srovnávání základních kvalitativních ukazatelů fakult stejného nebo podobného zaměření, a to nejen v rámci 
České republiky, ale i v mezinárodním kontextu, přispívají rovněž pravidelná jednání asociací děkanů vybraných 
fakult českých vysokých škol. 

 
V rámci mezinárodních žebříčků JU sleduje jak žebříčky, ve kterých se univerzita již objevuje (např. QS World 
University Rankings, URAP – University Ranking by Academic Performance, SIR – SCImago Institutions Rankings, 
NTU – National Taiwan University Ranking: Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities, 
uniRank – University Ranking či Webometrics Ranking of World Universities), tak žebříčky, ve kterých univerzita 
zatím zastoupena není (např. THE – Times Higher Education World University Rankings, šanghajský žebříček 
ARWU – Academic Ranking of World Universities, CWTS Leiden Ranking či žebříček CWUR sestavovaný organizací 
Center for World University Rankings). Ačkoliv JU uvedené mezinárodní žebříčky pravidelně sleduje, uvědomuje 
si také negativa, která jsou s některými z existujících žebříčků spojena (např. zaměření ratingů především na 
vědecký výkon a/nebo reputaci hodnocené instituce, určování pořadí na základě počtu nositelů Nobelových cen, 
nepřesnost vstupních dat, nekonzistentnost použité metodologie v čase, každoroční rozšiřování počtu institucí 
zahrnutých do hodnocení a další). Z tohoto pohledu také JU obezřetně přistupuje k práci s těmito žebříčky i k  
interpretaci výsledků v nich obsažených. 

 
Z procesů zpětné vazby lze za nejrozvinutější pokládat systém studentského hodnocení výuky, jež je každý 
semestr sledováno celouniverzitně stejně jako fakultně a jednotlivými garanty programů, resp. Radou studijního 
programu, přičemž jsou sledovány zejména opakované problémy a také slovní hodnocení, která mají mnohdy  
větší vypovídající hodnotu než jednotlivé konkrétní body udělené jednotlivým přednášejícím a vedoucím 
seminářů. Výsledky studentského hodnocení výuky jsou rovněž projednávány na setkáních děkana či vedení  
fakult se studenty a bývají rovněž jedním z témat pravidelných setkání akademických senátů a akademických obcí 
fakult. 

 
K hodnocení patří názory studentů nejen na výuku, ale i na další služby, které zajišťuje univerzita jako celek,  
součásti univerzity i jejich jednotlivá pracoviště (např. studijní oddělení, knihovna, koleje, menza apod.). Od 
zimního semestru akademického roku 2014/2015 aplikuje JU modernizovaný systém studentského hodnocení 
výuky, který je založen na systému používaném již několik let Přírodovědeckou fakultou JU. Na základě pravidelně 
shromažďovaných a vyhodnocovaných požadavků jednotlivých fakult JU je tento systém dále rozvíjen. Kromě



tohoto celouniverzitního systému studentského hodnocení výuky jsou využívána i hodnocení, která organizují 
samotní vyučující v rámci svých předmětů či kurzů s cílem získání zpětné vazby od studentů pro další zlepšení 
kvality výuky. Dále jsou využívány, resp. sledovány i studentské hodnotící webové portály, např. Primat.cz či  
portál Asociace studentů a absolventů. Další rovinou hodnocení kvality je přímá účast zástupců vedení fakult ve 
výuce, a to u náhodně vybraných předmětů a dále předmětů, u nichž studentské hodnocení naznačí nějaký  
nedostatek nebo na jejichž výuku přímo upozorní sami studenti. 

 

Rozvinuté je na JU rovněž hodnocení kvality vědecké a tvůrčí činnosti podle jednotlivých vědních oborů a fakult, 
v posledních letech je zaváděn také jednotný systém hodnocení akademických pracovníků (systém HAP 
zakoupený a modifikovaný pro potřeby JU od Univerzity Palackého v Olomouci), jenž je aktuálně implementován 
na sedmi z osmi fakult (na poslední fakultě bude zaveden v průběhu roku 2018). V souvislosti s novým mzdovým 
předpisem JU je také prohlubován princip zpětných vazeb v hodnocení neakademických pracovníků (včetně  
příprav na zavedení systému HOP – hodnocení ostatních pracovníků – v souladu s jednáními s UP Olomouc). 
Sledování uplatnění absolventů má na fakultách různou podobu, stejně tak kontakty se zaměstnavateli, větší 
důraz je kladem na tyto zpětné vazby u regulovaných profesí a profesně orientovaných programů, kde jsou jasně 
daní zaměstnavatelé (školy, nemocnice apod.), zatímco u akademicky pojatých oborů jsou tyto kontakty často 
méně formalizované (setkání s absolventy na fakultních/oborových setkáních, resp. na plánovaném setkání 
absolventů JU v červnu 2018), přednášky úspěšných absolventů na JU, kontakty s kulturními institucemi. Výrazné 
zlepšení kontaktů s absolventy a zaměstnavateli představuje také zapojení těchto vnějších aktérů do rad 
jednotlivých studijních programů, což výrazně posílilo zpětnou vazbu ke konkrétním oborům (programům), a to 
už v procesu tvorby nových studijních programů, které jsou aktuálně předkládány k akreditaci. 

 
Další výrazné posílení procesů zpětné vazby si JU slibuje od realizace projektů OP VVV ESF, případně jeho 
investiční komplementární části ERDF – Rozvoj JU. Projekt ESF je zaměřen na rozvoj JU jako celku, prostřednictvím 
uskutečnění mixu neinvestičních (tzv. měkkých) aktivit. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality 
strategického řízení; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému zajišťování a hodnocení kvality; 
zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory 
podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zkvalitnění pedagogických kompetencí akademického 
personálu a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zavedení systému monitoringu potřeb trhu 
práce, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posílení vazeb s absolventy; posílení 
internacionalizace prostředí. 

 

Odkazy: 

• Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani- 
kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci- 
tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb 

• Rada pro vnitřní hodnocení JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rada-pro-vnitrni- 
hodnoceni-ju 

• Projekty OP VVV – Rozvoj JU-ESF, ERDF na posílení kvality JU: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/rozvoj/strategicke-projekty-ju/realizovane-projekty 

• Studentské hodnocení výuky: https://www.shv.jcu.cz/ 

• Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu: 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2017/r_361_rada_stud_programu.pdf/view 

 
Sledování úspěšnosti uchazečů o studium, studentů a uplatnitelnosti absolventů (Standard 1.8) 

 

Úspěšnost uchazečů o studium, studentů (tzv. graduation rating) a absolventů je sledována v souladu se 
Strategickým záměrem JU a jeho ročními plány realizace, v rámci veřejných i neveřejných (určených pouze pro 
vnitřní potřebu JU) ukazatelů daného strategického záměru. Tyto ukazatele, které informují o situaci na úrovni 
univerzity jako celku a na úrovni jejích jednotlivých fakult, jsou dále doplněny detailními analýzami, které jsou  
zpracovávány až do úrovně jednotlivých studijních programů/oborů s možností samostatného sledování 
jednotlivých typů a forem studia. Sledována je rovněž věková struktura uchazečů o studium na JU či regionální 
původ doručených přihlášek. Pravidelně jsou zpracovávány přehledy škol, ze kterých se hlásí uchazeči o studium 
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na JU, a to jak v rámci bakalářského (případně nestrukturovaného magisterského studia), tak i v případě 
navazujícího magisterského a doktorského studia. 

 
JU rovněž v rámci ukazatelů Strategického záměru JU i v rámci samostatných analýz sleduje způsob ukončování 
studia na JU a s tím související studijní úspěšnost/neúspěšnost v jednotlivých studijních programech/oborech, 
typech a formách studia. Přitom JU postupuje dle metodik stanovených MŠMT pro potřeby přípravy každoročních 
výročních zpráv o činnosti vysoké školy a pro výpočet úspěšnosti ukončování studia na základě tzv. kohortního 
přístupu (viz analýza MŠMT „Vývoj úspěšnosti ukončování studií na českých VVŠ a UO v Brně 2003–2014“), ve 
kterém je každý imatrikulační ročník sledován samostatně, izolovaně od ostatních. U každého ročníku je v rámci 
kohortního přístupu sledováno, jak jsou započatá studia postupně ukončována, a to nejen úspěšně či neúspěšně, 
ale také „jinak“ (např. přestupem na jiný obor nebo úmrtím), a jak některá dále pokračují, včetně sledování délky 
celkového studia a překračování standardní délky studia. 

 

JU také pravidelně sleduje a vyhodnocuje uplatnění svých absolventů na trhu práce, a to zejména s využitím 
statistik Ministerstva práce a sociálních věcí (statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci úřadů práce), 
statistických údajů Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a údajů MŠMT. JU 
rovněž pravidelně sleduje speciální přílohy některých novin a časopisů, které v období podávání přihlášek na 
vysoké školy publikují oborové srovnání nezaměstnanosti absolventů vysokých škol. Údaje o počtech 
nezaměstnaných absolventů a jejich struktuře jsou sledovány nejen na úrovni univerzity a jednotlivých fakult, ale 
i na úrovni studijních programů, příp. jednotlivých oborů, což zvyšuje využitelnost těchto údajů pro realizaci 
návazných opatření, např. změn v obsahu konkrétních studijních programů/oborů. 

 
JU se také pravidelně zapojuje do celostátních průzkumů, které mapují uplatnění absolventů českých vysokých 
škol na trhu práce a jejich hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání. Takovým šetřením z posledních let je 
např. šetření „REFLEX 2013“, které koordinovalo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. V rámci šetření byli osloveni absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů vysokých škol do pěti let po získání diplomu (tedy absolventi z let 2008–2012). Toto šetření, které svým 
rozsahem bylo zatím největším šetřením mezi absolventy, do něhož se JU v posledních letech zapojila, poskytlo 
retrospektivní údaje nejen o uplatnění absolventů na trhu práce, ale také o tom, jak s odstupem času absolventi  
hodnotí kvalitu studijní nabídky, podmínky studia a výuky, kvalitu vysoké školy a vyučujících, svou spokojenost s 
volbou vysoké školy a studijního oboru, úroveň získaných znalostí, dovedností a kompetencí a jejich využitelnost 
v praxi. 

 
Vedle celkového přehledu vedení univerzity a jednotlivých fakult sledují úspěšnost uchazečů o studium (počty 
přihlášek/přijatých/zapsaných), poměr úspěšně a jinak ukončených studií a uplatnění absolventů také garanti 
jednotlivých programů (resp. dosavadních oborů), a to v rámci zpráv garantů oborů, jež jsou zpracovávány jednou 
za pět let (aktuálně hodnocené období 2012-2016 a roční dodatky těchto zpráv), resp. v jejich dodatcích, včetně 
informací o případné potřebě řešit tyto ukazatele. Tyto údaje garanta programu (resp. Rady studijního programu)  
vyhodnocuje Rada pro vnitřní hodnocení, případně podává doporučení fakultním koordinátorům kvality a 
jednotlivým garantům. 

 
Odkazy: 

• Strategický záměr JU / Dlouhodobý záměr JU a jeho roční plány realizace: https://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/strategic_plan 

• Informace pro studenty na stránkách JU (rozcestník): http://www.jcu.cz/student 
 

Vzdělávací a tvůrčí činnost 
 

Mezinárodní rozměr a aplikace soudobého stavu poznání (Standard 1.9) 
 

Vzdělávací a tvůrčí činnost JU vychází ze soudobých poznatků ve všech oborech/studijních programech, 
významná role v tomto směru přísluší zejména profesorům a docentům a v neposlední řadě garantům oborů, 
kteří disponují potřebnými kontakty na pracoviště podobného zaměření v rámci ČR i v rámci mezinárodním, stojí 
za organizováním konferencí s mezinárodní účastí, za prosazováním publikací do mezinárodně respektovaných 
periodik, většinou jsou také řešiteli významných grantových projektů. Podstatné obohacení mezinárodního 

http://www.jcu.cz/o-
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rozměru představují také sítě smluvních vztahů se zahraničními univerzitami, včetně konkrétních příjezdů a 
výjezdů typu Erasmus+. Tyto smlouvy jsou uzavírány na celouniverzitní úrovni (prorektor pro zahraničí a jím 
řízené útvary) a konkrétněji pak rozvíjeny na úrovni jednotlivých fakult a studijních programů, zahrnují tak 
výměny pedagogů i studentů. 

 
Studenti i akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty JU pravidelně vyjíždějí do zahraničí zejména v rámci 
bilaterálních smluv a tyto mobility jsou kontinuálně podporovány v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty. 
Široká síť zahraničních partnerů umožňuje nejen mobility, ale také vědeckou a projektovou kooperaci. 
Rozšiřování těchto vzájemně prospěšných kontaktů patří mezi priority fakulty, kdy v poslední době důraz je 
kladen nejen na přeshraniční spolupráci a širší spolupráci v rámci Evropské unie, ale rovněž se státy mimo EU. K 
významným aktivitám fakulty na mezinárodním poli patří magisterský joint degree program European Master in  
Migration and Intercultural Relations v rámci programu Erasmus Mundus (jedná se o mezinárodní obor 
koordinovaný německou univerzitou v Oldenburgu a zahrnující evropské a africké univerzity). Významná je 
projektová spolupráce s Georgia Southern University ve Spojených státech amerických, výměnné pobyty 
akademických pracovníků na univerzitách v Izraeli, Japonsku, Rusku a Jihoafrické republice a mnohé další. 
Některé z nich jsou financované z kreditové mobility, jiné z vnitřních výzev univerzity. 

 
V současné době jsou připravovány žádosti o kreditovou mobilitu na výjezdy do Arménie, Kanady, USA, Indie, JAR 
a do Japonska. Do těchto projektů se mohou zapojit akademičtí pracovníci a studenti Pedagogické fakulty. Rovněž 
dochází k rozšíření nabídky studijních předmětů vyučovaných v cizím jazyce, jež mají za cíl nejen zlepšit jazykové 
dovednosti studentů a podat informace o zahraniční praxi, ale zároveň budou sloužit i jako platforma pro 
setkávání a vzájemné obohacování českých a zahraničních studentů (nejedná se tedy o cizojazyčnou kopii 
českého studijního předmětu). 

 
Akademičtí pracovníci fakulty prezentují soudobý stav poznání ve svém oboru v rámci výuky a své poznatky a 
výsledky výzkumů sdílí na mezinárodních konferencích a sympóziích. V neposlední řadě k rozvoji fakulty přispívá 
členství akademických pracovníků v mnoha národních a mezinárodních organizacích. 

 
Odkazy: 

• Dlouhodobý záměr Pedagogické fakulty JU: 
https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf 

 

Spolupráce s praxí při uskutečňování studijních programů (Standard 1.10) 
 

Studijní programy na PF jsou realizovány v úzké spolupráci se školami a dalšími pracovišti. Jedná se o instituce,  
se kterými má PF uzavřené specifické smlouvy o spolupráci pro výkon nejrůznějších typů praxí studentů, na jejichž 
základě tyto instituce získávají statut „fakultní škola PF“ a „klinické pracoviště PF“. Spolupráce je vázána nejen na 
Jihočeský kraj, ale i na pracoviště mimo region a na zahraničí, konkrétně na region Horní Rakousko. Fakultními 
školami jsou školy mateřské, základní a gymnázia. Klinickými pracovišti jsou dětské domovy, diagnostický ústav, 
centrum sociálních služeb, pedagogicko-psychologická poradna a její regionální pobočky, speciálně pedagogická 
centra a školy a třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona. Pracovníci klinických škol a klinických pracovišť 
se spolupodílí na vedení praxí a její reflexi. 

 
Spolupráce s praxí se dále uskutečňuje v rovině pedagogické i vědecko-výzkumné. Externí spolupracovníci z 
různých pracovišť zajišťují výuku některých teoretických předmětů. Jedná se o významné odborníky z praxe,  
lékaře, právníky, legislativce, poradenské či klinické psychology a speciální pedagogy, zkušené pedagogy ze všech 
typů škol. Stále častěji je také využívána tandemová výuka realizovaná pedagogem fakulty a odborníkem z praxe. 
Jedná se především o některá témata v pedagogických předmětech, kde vstup praktiků do výuky je velkým 
přínosem. Odborníci z praxe jsou také častými konzultanty závěrečných bakalářských či diplomových prací, na 
jejich pracovištích je realizováno výzkumné šetření, sběr dat. 
 
Spolupráce s praxí při tvorbě studijních programů (Standard 1.11) 
 

Odborníci z praxe participující na výuce teoretických předmětů, se přímo podílí na tvorbě studijních plánů (viz C- 
I). V tomto kontextu pak mají podíl i na tvorbě a aktualizaci okruhů či otázek ke státním závěrečným zkouškám. 
V Radách bakalářských a magisterských studijních programů, dohlížejících na uskutečňování těchto programů na 
PF, jsou taktéž zastoupeni odborníci z praxe.
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K aktualizaci výuky přispívá nemalou měrou spolupráce fakulty i jejích jednotlivých akademických pracovníků s 
profesními komorami a skupinami, asociacemi, oborovými sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
odborníky z praxe. Tato skutečnost nabývá významu především v kontextu měnících se požadavků praxe, 
legislativních změn a nových poznatků jednotlivých oborů. Fakulta realizuje tuto spolupráci také například 
pořádáním vědeckých konferencí, odborných setkání a workshopů. Akademičtí pracovníci zajišťující bakalářský 
program Aplikovaná geografie jsou členy řady domácích (např. Česká geografická společnost, z.s.), zahraničních 
(International Geographical union - IGU) a mnoha dalších organizací. 

 

Podpůrné zdroje a administrativa 
 

Informační systém (Standard 1.12) 
 

Na JU je jako informační systém určený pro administraci studijní agendy využíván IS/STAG, který je vyvinut a 
udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. IS/STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení až po vydání diplomu 
a obsahuje veškeré informace o studiu, včetně informací o studijních program, požadavcích spojených se studiem 
a možností uplatnění absolventů v praxi. Další potřebné informace o přijímacím řízení a pravidlech studia 
(například studijní a zkušební řád) jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity či na webových stránkách  
jednotlivých fakult. 

 
Systém IS/STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí IS/STAG 
je realizováno prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým přístupem 
integrovaným v portálu GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce fakulty, správce 
katedry a rozvrhářů. Na portálu jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty a vyučující. Portálové 
rozhraní je realizováno v českém a anglickém jazyce. IS/STAG je napojen na další informační systémy JU – 
ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém Hodnocení akademických pracovníků, systém 
Studentského hodnocení výuky, E-learningový portál a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses 
a podobně. 

 
Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem, přičemž lze použít i hromadný e-mail v systému 
IS/STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce propojena s IS/STAG a jsou skrz ni odesílány 
písemnosti studentům a uchazečům poštou, datovou schránkou, e-mailem anebo jsou zobrazovány na portále 
IS/STAG. 

 
Hodnocení informačního systému probíhá na JU pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné vazby 
od uživatelů studijního informačního systému či hodnoticí zprávou o činnosti Centra informačních technologií, 
které provoz studijního informačního systému zajišťuje. 

 

Jednotlivé fakulty JU nabízejí uchazečům o studium a studentům informační a poradenské služby související se 
studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. Primárním poradenským místem každé 
fakulty v oblasti studijních záležitostí je studijní oddělení, přičemž pro dosažení maximální míry osobního a 
individuálního přístupu ke studentům jsou studentům přiřazeny konkrétní studijní referentky. Na většině fakult  
jsou pro jednotlivé studijní programy zřízeny rovněž pozice pedagogických poradců, případně tuto poradenskou 
funkci plní garant daného studijního programu nebo vedoucí katedry. Mezi další poradenské služby realizované 
na konkrétních fakultách, nicméně poskytované studentům napříč univerzitou, patří zejména tyto: Na 
Ekonomické fakultě JU je již 10 let zřízeno Kariérní centrum, které poskytuje poradenské služby studentům v  
oblasti přípravy na přijímací pohovory, podpory rozvoje kompetencí pro vyšší uplatnitelnost absolventů na trhu 
práce apod. Na Pedagogické fakultě JU je provozována Vysokoškolská psychologická poradna poskytující 
psychologické poradenské služby a psychoterapeutickou pomoc studentům i jejich rodinným příslušníkům. 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU poskytuje uchazečům ze zahraničí  pomoc při zvládání administrativních nároků 
uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR. Pro končící studenty nabízí fakulta kariérní 
poradenství při hledání budoucího zaměstnání v rámci programu pro absolventy. Teologická fakulta JU nabízí 
služby Pastoračně-psychologické poradny, a to jak formou jednorázového poradenství, tak i déletrvajícího 
osobního nebo duchovního doprovázení. Vzhledem k potřebě zefektivnit poskytování těchto služeb, aby byla 
zajištěna jejich dlouhodobá udržitelnost na špičkové úrovni, vyjasnit prioritní oblasti podpory a umožnit tak další 
rozvoj poskytování těchto služeb na JU při zachování rozumné míry nákladovosti, byla v průběhu roku 2016 
zahájena příprava koncepce poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb na JU.



Odkazy: 

• STAG JU: https://wstag.jcu.cz/portal 

• Moodle – e-learning: https://elearning.jcu.cz 

• Centrum informačních technologií JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni- 
struktura/rectors_office/cit 

 
Knihovny a elektronické zdroje (Standard 1.13) 

 

Informační a knihovnické služby jsou na JU poskytovány dvěma knihovnami: Je to jednak Akademická knihovna 
(AK JU), což je pracoviště s celouniverzitní působností, a dále Knihovna J. P. Ondoka, která plní funkci fakultní 
knihovny Teologické fakulty JU. Obě knihovny spojuje jednotný automatizovaný systém Aleph, společný katalog 
a jsou přístupny studentům všech fakult JU bez omezení. Činnost AK JU se řídí těmito základními dokumenty: 
Statut Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Organizační řád Akademické knihovny 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Knihovní řád Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých  
Budějovicích. 

 
Knihovní fond AK JU pokrývá všechny obory, které jsou na JU vyučovány. Ke konci roku 2016 byla jeho velikost  
409 535 knihovních jednotek, tj. monografií, vázaných ročníků periodik, kvalifikačních prací a map. Nejvíce 
využívané části fondu jsou přístupné uživatelům přímo v tzv. volném výběru, organizovaném podle vědních 
oborů. K dispozici je také 590 titulů tištěných periodik. 

 

Doplňování a aktualizace knihovního fondu probíhá ve spolupráci s garanty jednotlivých oborů, případně přímo  
s vyučujícími, kteří znají informační potřeby svých studentů. Akvizice je financována vícezdrojově, tedy z 
institucionálních nebo grantových prostředků součástí JU a zároveň z rozpočtu AK JU. Cíleně se doplňují nové 
informační zdroje pro všechny obory zastoupené na JU, zvláštní pozornost se věnuje těm, které na JU začínají a 
nemají tedy dostatečnou informační podporu, často i nákupy z antikvariátů či odkupy knihoven významný  
osobností. Zároveň se dokupují potřebné exempláře u nejvíce žádaných zdrojů. 

 
Zvláštní pozornost je na JU věnována dostupnosti elektronických informačních zdrojů. Finanční podporu pro tyto 
mimořádně nákladné, ale nezbytné zdroje informací pro výuku a výzkum získává JU již řadu let z programů, které 
byly pro tyto účely vypisovány MŠMT (INFOZ, OP VaVpI, Informace-základ výzkumu). Další potřebné zdroje a také 
nástroje na práci s nimi (vyhledavač EDS, citační manažer CitacePro, nástroj na práci s e-periodiky EZB aj.) pak JU 
financuje plně ze svého rozpočtu. Aktuálně je JU zapojena v 11 končících projektech na přístup k EIZ, na ně od 
roku 2018 naváže účast v projektu CzechELIB, která zaručuje dostupnost těchto špičkových zdrojů informací i v 
letech 2018-2022. Aktuálně přístupné i plánované EIZ pokrývají všechny obory, které jsou na JU akreditovány a 
využívat je lze nejen v rámci kampusu JU, ale prostřednictvím VPN jsou uživatelům na JU k dispozici prakticky bez 
omezení. 

 
Hlavní budova AK JU je moderním informačním pracovištěm velmi dobře vybaveným potřebnými technologiemi 
pro poskytování široké nabídky služeb svým uživatelům. Použitá technologie RFID umožňuje klasické i 
samoobslužné půjčování a vracení knih, 500 studijních míst v různých typech studoven včetně individuálních 
nabízí prostor pro nerušené studium 6 dní v týdnu v celkovém rozsahu 67 hodin. Více než 100 PC pro potřeby 
uživatelů zaručuje snadnou dostupnost elektronických informačních zdrojů přímo v budově AK, dostatek 
multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování je možné využívat pohodlně v bezhotovostním režimu. V 
hlavní budově AK je také moderně vybavená PC učebna, která je využívána ke kurzům zaměřeným na efektivní 
práci s EIZ a určeným studentům všech stupňů studia. Výuku zajišťují speciálně vyškolení pracovníci AK JU. Aby 
byl knihovní fond co nejdostupnější i uživatelům z fakult mimo hlavní kampus, zajišťuje AK JU provoz nejen v 
hlavní budově, ale také ve studovnách na ZSF JU a PF JU. V sídle FROV JU ve Vodňanech provozuje AK JU pobočku s 
plným sortimentem knihovnických a informačních služeb. 

 
Činnost Knihovny J. P. Ondoka se řídí vlastním Knihovním řádem. Knihovna sídlí v přízemí budovy Teologické 
fakulty JU. V současné době zahrnuje její fond kolem 50 tisíc svazků literatury teologické, duchovní a církevní, ale 
také jiné odborné literatury z oblasti psychologie, sociologie, filosofie, religionistiky, pedagogiky, sociální práce, 
politologie, práva a přírodních věd. Kromě české literatury její fond zahrnuje též knihy v německém, slovenském, 
anglickém a italském jazyce. K prezenčnímu studiu ve studovně je k dispozici fond časopisů obsahující 120 titulů 
domácí i zahraniční provenience. Knihy i časopisy jsou umístěny převážně ve volném výběru řazeném podle  
oborů. Součástí knihovny jsou prostory pro prezenční studium. Knihovna je vybavena knihovnickým počítačovým 
systémem Aleph a veškerý knižní fond je dohledatelný přes internet. Knihovna je určena pro studenty a pedagogy 
Teologické fakulty, ostatních fakult a škol, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-


Akademická knihovna i Knihovna J. P. Ondoka svojí činností podporují vize, hodnoty a poslání své mateřské 
univerzity, jejíž jsou nedílnou součástí. Umožňují přístup ke kvalitním informačním zdrojům, poskytují 
profesionální služby a vhodné studijní prostory a přispívají tak ke kvalitní výuce a efektivním výzkumným 
činnostem univerzity. 

 

Odkazy: 

• Knihovna JU: http://www.lib.jcu.cz, http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje, http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne- 
2/knihovny-a-studovny-1/pobocka-ak-frov-ju-1, http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-2/knihovni- 
dokumenty 

• Knihovna J. P. Ondoka (Teologické fakulty JU): http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/knihovna-j-p-ondoka 

 

Studium studentů se specifickými potřebami (Standard 1.14) 
 

Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako důležitou 
součást své společenské odpovědnosti a také jako jednu z cest k dosažení podnětné a vzájemně obohacující  
různorodosti akademické obce (viz Opatření rektora R 303 a Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020). Za 
účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinaci aktivit směřujících 
k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole zřídila JU v roce 2012 Centrum podpory studentů se 
specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované pracoviště s celouniverzitní působností. 

 
Prostřednictvím Centra poskytuje JU studentům se specifickými potřebami veškeré podpůrné služby vymezené 
metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám 
MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami (dále jen 
„metodický standard“). Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů JU (viz Studijní a zkušební řád JU,  
čl. 2, odst. 4a a Opatření rektora R 303). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami 
podporu i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu, jako je např. ubytování či 
doprava. 

 

Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské služby, a to zejména v oblastech 
studia, sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce. 
Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských i  
doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům o 
studium. 

 
Za účelem vyrovnání studijních příležitostí poskytuje JU stipendium pro studenty se specifickými potřebami 
určené zejména ke kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se studiem (viz Stipendijní řád JU, čl. 8). V 
případech hodných zvláštního zřetele pak může být studentům přiznáno také mimořádné stipendium (viz 
Stipendijní řád JU, čl. 7). 

 

Mezi další poskytovaná podpůrná opatření patří zejména individuální harmonogram studia (viz Studijní a 
zkušební řád JU, čl. 12 a Opatření rektora R 303). Student se specifickými potřebami má v případě svého 
objektivně nepříznivého zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění 
studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia, a 
to za podmínky, že v této době studium nepřeruší. 

 
Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv 
osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu 
základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., vysokoškolský 
zákon. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů (viz 
Studijní a zkušební řád JU, čl. 2, odst. 4. a Opatření rektora R 303). Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni 
se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu ke studentům se specifickými potřebami. V 
konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je třeba osvojit si nestandardní komunikační 
techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické odlišnosti, jsou pak zaměstnanci individuálně 
instruováni pracovníky Centra.

http://www.lib.jcu.cz/
http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje
http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-
http://test.lib.jcu.cz/o-knihovne-2/knihovni-
http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/knihovna-j-p-ondoka


Cílem všech podpůrných, poradenských a dalších služeb, které jsou poskytované studentům se specifickými 
potřebami, je v souladu s vnitřními předpisy JU výhradně vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole bez 
snižování studijních nároků (viz Studijní a zkušební řád JU, čl. 4c. a Opatření rektora R 303, odst. 7). Veškerá  
podpůrná opatření jsou proto individuálně indikována pouze odbornými pracovníky Centra na základě výstupů 
funkční diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku 
každého semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým 
studentům se specifickými potřebami a mají možnost je konzultovat s pracovníky Centra. Studenti v souladu s 
Opatřením rektora R 303 nemají v zájmu zachování kvality studia možnost domlouvat s vyučujícími individuálně 
úpravy plnění studijních povinností na základě deklarovaných specifických potřeb. V případě nesouladu mezi 
zainteresovanými stranami je odvolacím orgánem prorektor pro studium (viz Opatření rektora R 303). 

 
V zájmu zkvalitňování a standardizace poskytovaných podpůrných opatření a sdílení zkušeností mezi veřejnými 
vysokými školami je JU od roku 2014 členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami 
na VŠ. 

 

Odkazy: 

• Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU: http://centrumssp.jcu.cz 

• Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020: http://www.jcu.cz/o- 
univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju-pro-obdobi-2016-2020 

• Studijní a zkušební řád JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/studijni-a- 
zkusebni-rad-ju-v-ceskych-budejovicich 

• Stipendijní řád JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/stipendijni-rad-jihoceske- 
univerzity-v-ceskych-budejovicich 

• Opatření rektora R 303 upravující podporu studentů se specifickými potřebami na JU: 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2015/r_303 podpora_studentu_se_specif_potrebami.pdf/view 

• Opatření rektora R 304 k přijímacímu řízení uchazečů se specifickými potřebami na JU: 
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2015/r_304_prijimaci_rizeni_stud_se_specif_potrebami.pdf/view 

 

Opatření proti neetickému jednání a k ochraně duševního vlastnictví (Standard 1.15) 
 

JU zřídila rozhodnutím tehdejšího rektora dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013 Etickou komisi JU  
jako poradní orgán rektora. Komise ze svého poslání dbá na etický rozměr činností provozovaných na JU, a to nad 
rámec základních pracovněprávních norem, zejména na etický rozměr tvůrčí činnosti na univerzitě jako celku, 
resp. na jednotlivých fakultách. Etická komise JU se při svém rozhodování řídí Etickým kodexem JU ze 4. listopadu 
2014 (jeho přílohou je opatření rektora Zásady výzkumné práce a zveřejňování poznatků a výsledků výzkumu z 
9. března 2017) a Jednacím řádem Etické komise JU z 19. května 2020, který prošel schválením v Akademickém 
senátu JU. Jednací řád mj. upravuje způsob projednávání podnětů k Etické komisi JU. 

 
V roce 2018 byla zároveň zřízena Etická komise PF JU, konkrétně Opatřením děkanky č. 10/2018 o etice výzkumu 
a o etické komisi. Etická komise PF JU je definována jako poradní orgánem děkana PF JU. Posuzuje zejména 
výzkumy zahrnující lidské účastníky a dohlíží tak na zachovávání etických zásad a zajišťuje ochranu důstojnosti, 
svobod, zdraví, kvality života a bezpečnosti osob, které se účastní výzkumu. Posláním Etické komise PF JU je  
zajištění ochrany důstojnosti, svobod, zdraví, kvality života a bezpečnosti všech osob (subjektů), které se těchto 
aktivit účastní. Při své činnosti se Etická komise PF JU řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména platnými 
právními předpisy České republiky, jako i Belmontskou zprávou a Helsinskou deklarací Světové lékařské asociace 
(WMA), Etickým kodexem Americké psychologické asociace a Etickým kodexem Jihočeské univerzity v Českých  
Budějovicích. Etická komise PF JU projednává a vyjadřuje se k projektům, které mají výzkumný charakter a které 
zahrnují etické problémy. Součástí výše zmíněného Opatření je také uvedení povinností studenta PF JU nebo  
účastníka celoživotního vzdělávání uskutečňovaného PF JU při realizaci výzkumu, včetně výzkumu provedeného  
za účelem zpracování seminární a jí obdobné práce, bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační nebo závěrečné 
práce nebo jiné práce vztahující se ke studiu na PF JU. 

 
JU se také hlásí ke společensky odpovědnému chování (opatření rektora Deklarace společensky odpovědného 
chování JU ve vztahu ke vzdělávací činnosti ze dne 2. listopadu 2016), a to nejen ve vazbě ke vzdělávací činnosti, 
ale také ve vztahu ke všem souvisejícím činnostem.

http://centrumssp.jcu.cz/
http://www.jcu.cz/o-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/studijni-a-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/stipendijni-rad-jihoceske-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-


Kvalifikační práce odevzdávané na JU, resp. jejích jednotlivých součástech, jsou veřejně přístupné 
prostřednictvím systému IS/STAG, a to v plném znění, včetně posudků vedoucích a oponentů. Univerzita využívá 
Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů (Theses.cz), vedoucí 
kvalifikačních prací v systému vyhodnocují případné shody s jinými texty a v případě zjištěných nedostatků 
postupují podle Studijního a zkušebního řádu JU, závažná provinění řeší disciplinární komise jednotlivých fakult 
JU, případně Etická komise JU na základě došlých podnětů. JU dále používá systém odhalování plagiátů v 
seminárních a jiných pracích (Odevzdej.cz). Na tento systém jsou napojeny také e-learningové systémy Moodle 
a eAmos, které JU využívá. 

 
Odkazy: 

• Etická komise JU: http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/eticka-komise 

• Etická komise PF JU: https://www.pf.jcu.cz/education/eticka_komise 

• Disciplinární řád PF JU: https://www.pf.jcu.cz/documents/disciplinarni_rad_pro_studenty_PF_JU.php 

• Složení disciplinární komise: https://www.pf.jcu.cz/structure/disciplinary_committee 

 

  

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/eticka-komise
http://www.pf.jcu.cz/education/eticka_komise
http://www.pf.jcu.cz/documents/disciplinarni_rad_pro_studenty_PF_JU.php
http://www.pf.jcu.cz/documents/disciplinarni_rad_pro_studenty_PF_JU.php
http://www.pf.jcu.cz/structure/disciplinary_committee
http://www.pf.jcu.cz/structure/disciplinary_committee


Studijní program 
 

Soulad studijního programu s posláním vysoké školy a mezinárodní rozměr studijního 

programu 
 

Soulad studijního programu s posláním a strategickými dokumenty vysoké školy (Standard 2.1) 
 

Pedagogická fakulta JU definuje ve Statutu PF JU své poslání: „Fakulta je zřízena k činnostem v oblasti vzdělávání, 
vědecké, výzkumné a v dalších tvůrčích oblastech… Fakulta navazuje na dosavadní tradice a odráží vývojové 
trendy a potřeby společnosti“ (Statut PF JU, čl. 2, viz odkaz níže). V souladu se zaměřením fakulty na přípravu 
širšího spektra odborníků v přírodovědných i společenskovědních oblastech, zejm. souvisejících s výchovou a 
podporou vzdělávání, a obecně v souladu s posláním PF JU je realizován i bakalářský studijní program Geografie 
pro veřejnou správu, ze kterého částečně SP Aplikovaná geografie vychází. Zaměření a další rozvoj tohoto 
programu je v souladu s Dlouhodobým záměrem PF a Strategickým plánem JU. 

 
Odkazy: 

• Statut PF JU: https://www.pf.jcu.cz/download/Statut_PF_JU.pdf 

• Dlouhodobý záměr PF JU: https://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf 

• Strategický plán JU: https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju- 
pro-obdobi-2016-2020 

 
 

Souvislost a propojení s tvůrčí činností vysoké školy (Standard 2.2) 
 

Propojení s tvůrčí činností vysoké školy je u bakalářského studijního programu Aplikovaná geografie realizováno 
jednak zapojováním     studentů v roli asistentů do řešení výzkumných projektů řešených na katedře (např. TAČR, 
projekty zaměřené na geografická témata, 3D laboratoř virtuální reality, interní výzkum apod.), a to ve formě 
pomocných vědeckých prácí (např. dobrovolné či stipendijní) a dále zapojováním do specifického výzkumu 
financovaného prostřednictvím Grantové agentury JU. Studenti bakalářského studia participují, např. v rámci 
témat kvalifikačních prací, na týmových projektech GA JU. 

 
Mezinárodní rozměr studijního programu (Standard 2.3) 

 
Bakalářský studijní program Aplikovaná geografie, odpovídá svým profilem podobným programům v ČR i v 
zahraničí. Vzhledem k aktivní spolupráci akademických pracovníků zajišťujících výuku klíčových předmětů 
v daném SP s kolegy ze zahraničí, dochází i k časté výměně zkušeností ohledně koncipování výuky v obdobných 
studijních programech. V současnosti jde zejména o intenzivní spolupráci s kolegy ze Slovenska (Prírodovedecká 
fakulta UK v Bratislavě, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košicích), Slovinska (University of Primorska), USA 
(California State University) a Rakouska (Donau-Universität Krems). Další součástí studijního programu jsou 
přednášky hostujících expertů, zaměřené zejména na metodologii aplikovaného geografického výzkumu (např. 
přednášky prof. Kohouta z California State University, prof. Krygsmana ze  Stellenbosch University aj.).

http://www.pf.jcu.cz/download/Statut_PF_JU.pdf
http://www.pf.jcu.cz/download/Statut_PF_JU.pdf
http://www.pf.jcu.cz/download/Dlouhodoby_zamer_do_roku_2020.pdf
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju-
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/strategic_plan/dlouhodoby-zamer-ju-


Profil absolventa a obsah studia 
 

Soulad získaných odborných znalostí, dovedností a způsobilostí s typem a profilem studijního programu 
(Standard 2.4) 

 

Absolventi bakalářského studijního programu Aplikovaná geografie získávají mnoho znalostí a dovedností v 
oblasti fyzické a sociální geografie i z oblastí příbuzných disciplín (např. sociologie, managementu, politologie, 
územního plánování, regionálního rozvoje apod.). Mimo důkladné teoretické přípravy (viz studijní plán) získávají 
dobrou orientaci v současných metodologických přístupech k aplikovanému geografickému výzkumu a v 
analytických postupech a metodách. Osvojují si dovednosti zvažovat, koncipovat základní výzkumné projekty, 
uvažovat o vhodných metodologických  řešeních a pracovat s výzkumnými výsledky. Díky průniku do mnoha 
specializací se orientují i v aplikovaných disciplínách (environmentální geografie, demografie apod.). 

 

Jazykové kompetence (Standard 2.5) 
 

V rámci jazykových kompetencí studentů a absolventů bakalářského programu je předpokládána dobrá znalost 
min. anglického jazyka. V průběhu studia je pak rozvoj jazykových dovedností podpořen povinně volitelnými 
předměty (zde možnost volby i NJ) a častou prací s cizojazyčnou literaturou, zejm. v rámci odborných předmětů 
studijního plánu. Studenti v průběhu studia rovněž pracují s cizojazyčnými zdroji (zejména časopisecké studie) 
v databázích Web of Science nebo Scopus. 

 

Pravidla a podmínky utváření studijních plánů (Standard 2.6) 
 

Studijní plán je koncipován v souladu s následujícími normami: 

1. Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství a 
nařízení vlády č. 275/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o oblastech vzdělávání ve vysokém školství část třicátá třetí 
– Fyzická geografie, Sociální a Ekonomická geografie, Regionální a politická geografie, Kartografie, 
Geoinformatika 

2. Doporučené postupy pro přípravu studijních programů č. 8/2017 schváleno na 2. řádném zasedání Rady NAÚ 
dne 16. února 2017. 

3. Vnitřní předpisy JU 

Studijní program je v souladu s posláním a strategickým záměrem JU a jejích součástí a s ostatními strategickými 
dokumenty a vnitřními předpisy JU. 

Charakteristiku studijního programu specifikuje Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a 
uskutečňování studijních programů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (R 410) – Článek 6. 

 
Vymezení uplatnění absolventů (Standard 2.7) 

 

Bakalářský studijní program poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium 
geografie nebo příbuzných oborů (buď v rámci JU, nebo jiných VŠ – zejména UK, MU, UP, ZČU, UJEP). 

 

Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, mohou své odborné geografické vzdělání       využívat 
například ve veřejné správě (města a obce, neziskové organizace, regionální rozvojové agentury, soukromý sektor 
apod.)  a všude tam, kde je požadována bakalářská úroveň geografie (včetně široce uplatnitelných geografických 
informačních systémů – GIS). 

 
Absolventi jsou odborně, osobnostně i metodicky připravováni na individuální i skupinovou práci při řešení 
praktických úkolů založených na geografických znalostech. Mohou se uplatnit v různých oblastech veřejné správy 
(krajské úřady, obecní úřady, magistráty měst apod., typicky v agendách zaměřených na problematiku 
regionálního rozvoje, územního plánování, dopravy, životního prostředí, informatiky apod.). Studijní program 
respektuje současně všechny podněty z praxe, neboť se na výuce podílejí sami odborníci z praxe a častou jsou 
zároveň řešeny projekty vědecko-výzkumného charakteru na základě požadavků z praxe (zejména Dopravní 
podnik města České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, město Prachatice, apod.).



Standardní doba studia (Standard 2.8) 
 

Standardní doba studia jsou 3 roky. 
 

Soulad obsahu studia s cíli studia a profilem absolventa (Standard 2.9) 
 

Obsah studia je koncipován jako kombinace teoretických, aplikovaných, a metodologických disciplín. Vedle 
teoretických znalostí z klíčových oblastí fyzické a sociální geografie tak absolventi získávají také praktické 
kompetence. Obsah a struktura předmětů odpovídá stanoveným cílovým kompetencím; obsah studia je tedy v 
souladu s jeho stanovenými cíli a profilem absolventa. 

 

Struktura a rozsah studijních předmětů (Standard 2.12) 
 

Předměty jsou rozděleny na předměty povinné (28 předmětů, celkem 102 kreditů), povinné předměty odborné 
praxe (3 předměty, celkem 18 kreditů), povinné předměty semestrálních projektů (3 předměty, celkem 24 kreditů), 
povinné předměty související s přípravou bakalářské práce (2 předměty, celkem 20 kreditů), povinně volitelné ve 
skupině   1   (cizí jazyky; 4 předměty, min. 4 kredity) a povinně volitelé předměty ve skupině 2 (6 předmětů, min. 9 
kreditů), a volitelné předměty (5 předmětů, min. 3 kredity). Hodnocení předmětů formou kreditů reflektuje jejich 
obtížnost a časovou náročnost, kdy 1 kredit odpovídá cca 30 hodinám práce. Kredity jsou stanoveny a užívány v 
souladu s evropskou metodikou ECTS. Obsah studijních předmětů a další povinnosti jsou vymezeny studijním 
plánem a podrobně uvedeny v sylabech jednotlivých předmětů. 

 
Soulad obsahu studijních předmětů, státních zkoušek a kvalifikačních prací s výsledky učení a profilem 
absolventa (Standard 2.14) 

 

Obsah vyučovaných studijních předmětů, metody výuky, zajištění praktické výuky, způsob hodnocení, obsah 
státních zkoušek, témata a zaměření kvalifikačních prací jsou v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem 
absolventa v daném studijním programu a vytvářejí logický celek. SZZ sestává z obhajoby bakalářské práce a 
zkoušek z aplikované fyzické geografie, aplikované sociální geografie, regionální geografie České republiky a 
Evropy a metod geografického výzkumu. V průběhu studia zpracovávají studenti Semestrální projekty, a to na 
přímou poptávku subjektů z praxe. Semestrální projekty se mohou po doplnění požadovaných položek stát 
základem bakalářských prací.  

 

Vzdělávací a tvůrčí činnost ve studijním programu 
 

Metody výuky a hodnocení výsledků studia (Standardy 3.1–3.4) 
 

Vzhledem k menšímu počtu studentů v ročníku může být práce se studentem, oproti školám s vyššími kapacitami,  více 
individuální a poskytnout prostor pro dostatečné odborné vedení, konzultace a diskusi. Při uskutečňování  
studijního programu se využívají moderní výukové metody a přístupy podporující aktivní roli studentů v procesu 
výuky. 

 
Vyučovací metody využívané v rámci studijního programu: 
Dialogická metoda (diskuze, rozhovor, brainstorming), E- learning, Exkurze, Individuální konzultace s vyučujícím, 
Individuální příprava ke zkoušce, Laboratorní práce (3D laboratoř VR), Monologická metoda (výklad, přednáška, 
instruktáž), Písemná práce, Experiment, Pozorování, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT 
technologie), Práce s textem (učebnicí, knihou), Praktická výuka, Projekce (statická, dynamická), Projektová 
výuka, Případová studie, Skupinová výuka. 

 

Hodnotící metody využívané v rámci studijního programu: 
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Ústní zkouška, Didaktický test, Dotazník, Esej, Průběžné hodnocení, 
Rozbor portfolia studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta, Rozhovor, Sebereflexe, Seminární práce, 
Systematické pozorování studenta, Analýza výkonů studenta.



Tvůrčí činnost vztahující se ke studijnímu programu (Standard 3.5) 
 
Tvůrčí činnost spojená s bakalářským studijním programem zahrnuje jednak orientaci studenta 
a nácvik  v základním výzkumu, tak ve výzkumu aplikovaném. Studenti jsou vedeni k tvorbě vlastních 
výzkumných plánů a   jejich publikování, ať už v podobě kvalifikačních prací, tak v rovině 
samostatných studií (např. v recenzovaných časopisech). V posledních letech byly výsledky 
některých kvalifikačních prací publikovány ve spolupráci se školitelem v renomovaných světových 
časopisech (včetně časopisů Q1 a Q2 registrovaných na Web of Science). 
Studenti jsou zapojováni do fakultních grantových projektů (např. GA JU 162/2013/S, INTERREG V-
A Rakousko-Česká republika KPF-02-135), interních výzkumných projektů (3D modelování VR) a 
podporováni ve volnočasových odborných aktivitách (např. přednášky a diskuse, členství v České 
geografické společnosti). 
Velmi důležitou je také účast studentů v národních a mezinárodních soutěžích, zejm. SVOČ.  

 

Finanční, materiální a další zabezpečení studijního programu 
 
Finanční zabezpečení studijního programu (Standard 4.1) 
 
Vzdělávací činnost je financována státním rozpočtem. 
 
Materiální a technické zabezpečení studijního programu (Standard 4.2) 
 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích má zajištěnu infrastrukturu pro výuku ve 
studijním programu, zejména odpovídající materiální a technické zabezpečení, dostatečné výukové a studijní 
prostory a vybavení učeben, které odpovídá tomuto typu studijního programu a počtu studentů. 
 

Odborná literatura a elektronické databáze odpovídající studijnímu programu (Standard 4.3) 
 
Zajištění odborné literatury a elektronických databází je popsáno ve standardu 1.13, pro konkrétní studijní 
program v plné míře platí. Studenti mají dále dostatečný přístup k  odborné literatuře, a to jak prostřednictvím 
Akademické knihovny JU, tak i deponátní knihovny umístěné přímo na katedře geografie. 
 

 

Garant studijního programu 
 
Pravomoci a odpovědnost garanta (Standard 5.1) 
 

Pravomoci a odpovědnost garanta studijního programu jsou vymezeny Opatřením rektora č. R 410 z 4. 10. 2019. 
Odkazy: 

• Opatření rektora R 410: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna- 
opatreni/2019/r_410_standardy_studijnich_programu.pdf/view 
 
 

Zhodnocení osoby garanta z hlediska naplnění standardů (Standardy 5.2–5.4) 
 
Garantem bakalářského studijního programu Aplikovaná geografie je doc. Stanislav Kraft. Ten garantuje pouze 
tento jeden studijní program a na PF JU je zaměstnán plným úvazkem. Specializací garanta je sociální a 
ekonomická geografie (absolvent     doktorského studia Regionální geografie a regionální rozvoj na PřF MU), 
zejména geografie dopravy a výzkum sídelních a regionálních systémů. V uplynulém období byl spoluřešitelem 
několika vědeckých projektů (GAČR, TAČR, Interreg), je členem oborových rad DSP na PřF UK a PřF UP, členem 
redakčních rad několika časopisů, členem Komise pro podporu vědy na UK, členem mezinárodního expertního 
panelu OPUS Science, Poland a stálým členem pracovních skupin v Oblasti věd o Zemi při Slovenské akreditační 
agentuře pro vysoké školy.

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-


Personální zabezpečení studijního programu 
 
Zhodnocení celkového personálního zabezpečení studijního programu z hlediska naplnění standardů 
(Standardy 6.1–6.2, 6.7–6.8) 
 
Personální zabezpečení bakalářského studijního programu Aplikovaná geografie splňuje požadavky pro akreditaci 
daného studijního programu. Výuka je zajištěna d v ě m a  profesory,  a pěti docenty z různých oblastí (dva z nich 
jsou habilitováni přímo v geografii).  
 

Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu (Standardy 6.4, 6.9–6.10) 
 
Personální zabezpečení předmětů profilujícího základu v bakalářském studijním programu Aplikovaná geografie 
je zajištěno jedním profesorem, čtyřmi docenty a šesti doktory. 
 
Kvalifikace odborníků z praxe zapojených do výuky ve studijním programu (Standardy 6.5, 6.6) 
 
Do bakalářského studijního programu Aplikovaná geografie je zapojena řada odborníků z praxe, resp. z 
aplikovaných geografických disciplín. Studenti se tak setkávají s odborníky z prostředí veřejné správy (např. 
Mgr. Beran, Ing. Mendl), ochrany přírody a krajiny (např. dr. Kössl), soukromých firem (dr. Pileček), a dalších 
institucí (doc. Kirchner z Ústavu geoniky AV ČR). Osvědčenou metodou kontaktu studentů a odborníků 
z praxe jsou i zvané přednášky odborníků z praxe, kteří seznamují studenty s problematikou využití geografie 
v praxi. Spolupráce s odborníky z praxe je studenty vysoce hodnocená a přispívá k širokému profesnímu 
rozhledu našich absolventů. 

 
  



 
 

 

 

 



Příloha 1: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským kraje a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích 
v oblasti geografických dat 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

Příloha 2: Memorandum o spolupráci mezi Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
a MAS Sedlčansko, o.p.s. 

 
 



 

 
 

 

 



 

Příloha 3: Smlouva o zajištění odborné praxe studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



Příloha 4: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským kraje a Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích 

 
 

 



 
 

 

 

 



 


