ZPRÁVY

ZAHÁJENÍ STAVBY JIHOČESKÉ UNIVERZITY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Pavilony Filozofické fakulty, rektorátu a univerzitní knihovny

nadměrným hlukem z ulice chrání vnější skleněná
předstěna. V prvním patře objektu jsou navrženy
dvě stupňovité posluchárny pro 120 a 150 studentů.
Klimatizované místnosti pracovníků děkanátu jsou
situovány k jihu do nitra kampusu. Dvě nejvyšší patra
budovy jsou vymezena pro rektorát a CIT.

Dne 31. března 2008 byla zahájena výstavba nových
objektů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(JU) v univerzitním kampusu ve Čtyřech Dvorech.
Jedná se o objekty Filozofické fakulty s rektorátem
a Centrem informačních technologií (CIT) a univerzitní
knihovny. Budovy jsou nedílnou součástí zpracované
koncepce rozvoje univerzitního kampusu.

Filozofická fakulta je druhou nejmladší fakultou
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU),
která vznikla 1. ledna 2006. Hned od počátku měla
možnost stavět na kvalitním vědeckém pedagogickém
základě (zakládajícími součástmi byly Historický
ústav JČU a katedra bohemistiky Pedagogické fakulty
JU). Od svého vzniku musela fakulta řešit prostorové
zázemí.

Vysokoškolský areál ve Čtyřech Dvorech vznikl
na počátku 60. let minulého století. Jádro areálu se
odvíjelo od budovy, která byla později děkanátem Zemědělské fakulty z roku 1964, s následně realizovaným
komplexem kolejí (1967) a menzy (1968). V roce 1974
byly uvedené objekty propojeny krytým koridorem. Ze
70. let pochází komplex dalších pavilonů. V roce 1995
bylo vybudováno víceúčelové zařízení Auly.

Nová budova Filozofické fakulty JU v univerzitním
areálu ve Čtyřech Dvorech by prostorové problémy
měla vyřešit. Zázemí na úrovni univerzitního městečka
pro 900 studentů, prostorné přednáškové místnosti
(největší pro 150 posluchačů), které umožní zefektivnit výuku, moderní vybavení seminárních místností
s audiovizuální výukovou technikou, seminární
knihovny jednotlivých ústavů s příručními fondy
stěžejní literatury – to vše umožní Filozofické fakultě
pokračovat v rozvoji. Vedle prostorových zlepšení se
učitelé a studenti dočkají specializovaných učeben
a laboratoří.

V současnosti se v kampusu nachází rektorát, úsek
kolejí a menz a tři fakulty: zemědělská, ekonomická
a přírodovědecká. Pro univerzitní areál má mimořádný
význam těsné sousedství a provázanost s komplexem
Biologického centra Akademie věd ČR, v.v.i. Jednotlivá
pracoviště univerzity a ústavů Akademie věd velmi
úzce spolupracují.
Navrhované stavby pavilonů Filozofické fakulty
JU s rektorátem a Centrem informačních technologií
(CIT) a univerzitní knihovny jsou situovány tak, že
vytváří přirozeně psychologickou hranici mezi územím přilehlého sídliště a univerzitním kampusem.
Zároveň napomáhají koncipovat vnitřní prostor areálu
do formy budoucího akademického náměstí. Do něho
bude možné začlenit v dalším období zamýšlený objekt univerzitní auly. Ta bude sloužit jako významné
organizační a společenské centrum univerzity.

Univerzitní knihovna je třípatrová. Obdobně jako
v případě Filozofické fakulty zde dominuje při vstupu
prosklená dvorana. V přízemí jsou, kromě veřejně
přístupných prostor (prodejna knih a skript a občerstvení), kompaktní sklady pro 500 000 svazků. Vyšší
patra slouží zejména k volnému výběru literatury
s navazujícími prostory pro studijní a badatelskou
činnost a učebnou PC.
Vybudování univerzitní knihovny si klade za cíl
zabezpečit informační potřeby uživatelů všech stávajících fakultních knihoven. JU nemá centrální knihovnu
– knihovnické a informační služby zajišťuje dosud pět
fakultních knihoven. Současné nedostatečné prostorové podmínky neumožňují zvýšení počtu studijních

Filozofická fakulta s rektorátem a CIT je navržena
jako pětipodlažní budova s plochou střechou. V přízemí budovy se nachází pracoviště archeologického
ústavu, jedenáct učeben je v prvním a druhém patře.
Orientace velkých oken učeben k severu umožňuje
zajištění dostatečného rozptýleného osvětlení. Před
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míst ani vystavení většího objemu fondu do volného
výběru.

studijních míst vzroste ze stávajících 239 na 526. Ve volném výběru bude cca 150 000 svazků, což je více než
třetina stávajícího fondu. Ve fakultních knihovnách JU
je v současné době 239 míst ve studovnách, 409 807
knih (k 31. 12. 2007), 72 424 svazků ve volném výběru
a 1082 odebíraných exemplářů časopisů.

Univerzitní knihovna umožní koncentraci knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů, informačních technologií, pracovních kapacit a vytvoření
dostatečného prostoru pro studijní a badatelskou práci
členům akademické obce i ostatním uživatelům. Je koncipována jako knihovna s konvergovaným využitím
výpočetních, knihovních, multimediálních prostředků
(automatizovaný systém knihovny, bezbariérový přístup k fondům, elektronickým informačním zdrojům
a ke knihovnickým i informačním službám).

Stavba Filozofické fakulty s rektorátem a novou
univerzitní knihovnou je financována z prostředků
programového financování Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V letech 2008 až
2009 poskytne MŠMT na stavbu a její vybavení více
než 390 mil. Kč. Vlastní zdroje univerzity budou činit
více než 20 mil. Kč.

Navrhovaná kapacita budované knihovny respektuje moderní pojetí knihovnických služeb, které
preferuje volný přístup uživatelů k nejvyužívanějším
fondům, dostatek míst pro prezenční studium. Počet
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ODBORNÉ ZNALOSTI ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL JSOU
DOBRÉ, S MĚKKÝMI DOVEDNOSTMI JE TO HORŠÍ
Profesní připravenost absolventů vysokých škol
v Moravskoslezském kraji hodnotí jako dobrou až
vynikající 60% zaměstnavatelů, s úrovní tzv. měkkých dovedností, mezi něž patří například schopnost
komunikace v cizích jazycích, je to horší. Vyplývá to
z dotazníkového šetření u stovky regionálních firem,
jehož výsledky budou jedním z témat mezinárodní
konference „Kompetentní lidé – konkurenceschopné
regiony“.

hem hůře. Pouze 11% absolventů je podle respondentů
z řad moravskoslezských firem připraveno na vynikající úrovni, 23 % dobře, 44 % dostatečně a 22 % špatně
až nedostatečně.
„Výzkumy potvrzují, že české vysoké školy připravují své absolventy výborně po odborné stránce,
ale pro úspěch v zaměstnání jsou často důležitější
tzv. měkké faktory, tedy to, jak je člověk schopen své
dovednosti prezentovat a prodat, jak je schopen komunikovat a kooperovat se svými kolegy, jak je flexibilní
nebo odolný vůči stresu.“

Ve dnech 19. – 21. března 2008 se v prostorách
VŠBTU Ostrava uskutečnila KARIÉRA 2008+. Součástí akce je Veletrh pracovních příležitostí SYMBIÓZA 2008, který se konal 19. března, a mezinárodní
konference „Kompetentní lidé – konkurenceschopné
regiony“, která proběhla ve dnech 20. a 21. března.
Hlavním cílem projektu KARIÉRA 2008+ je formulace
konkrétních řešení pro překonání existujících a známých překážek ve vztazích vzdělávacích institucí,
absolventů zaměstnavatelů.

„Výzkumy potvrzují, že české vysoké školy připravují své absolventy výborně po odborné stránce,
ale pro úspěch v zaměstnání jsou často důležitější
tzv. měkké faktory, tedy to, jak je člověk schopen své
dovednosti prezentovat a prodat, jak je schopen komunikovat a kooperovat se svými kolegy, jak je flexibilní
nebo odolný vůči stresu,“ říká Zdeněk Karásek, ředitel
společnosti RPIC-ViP spoluorganizátor konference.

Zatímco v poskytování profesních znalostí vysoké
školy dlouhodobě dosahují dobrých výsledků, např.
hodnocení jazykových znalostí studentů dopadlo mno-

Součástí konference byly prezentace expertů panelové diskuse. Účast potvrdili Vladimír Špidla (ev-
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