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Přehled nabízených služeb do on-line katalogu

Pracoviště Název služby

Katedra aplikované matematiky a statistiky, oblast IT IT služby
Katedra aplikované matematiky a statistiky, oblast zpracování dat Zpracování dat
Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky Systém spolujízdy pro venkovské oblasti
Ústav bohemistiky / Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky Mobilní aplikace ATiZu 
Ústav bohemistiky / Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky Dvojjazyčná databáze Od tradice k budoucnosti 
Ústav akvakultury a ochrany vod Analýzy lipidů a skladby mastných kyselin
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Studium vlivu cizorodých látek na organizmy vodního prostředí
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Stanovení ploidní úrovně a obsahu DNA u ryb
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vliv a účinky znečišťujících látek ve vodním prostředí
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Biomonitoring lokalit (společenstva makrozoobentosu a ryb, průzkum populací raků)
Ústav komplexních systémů BioWes
Ústav komplexních systémů Biomonitoring
Ústav komplexních systémů Zpracování obrazu
Katedra anglistiky Poradenství v oblasti výuky a testování cizího jazyka (anglický jazyk)
Katedra geografie 3D Laboratoř virtuální reality
Katedra geografie Odborné socioekonomické analýzy
Katedra aplikované fyziky a techniky Zkoušení mechanických vlastností materiálů destruktivními metodami
Katedra aplikované fyziky a techniky Řízení, automatizace a vyhodnocování fyzikálně technických měření
Katedra aplikované fyziky a techniky Základy počítačem podporovaného projektování 
Katedra aplikované fyziky a techniky Počítačové modelování fyzikálních procesů
Katedra fyziky Laboratoř fyziky plazmatu a nanostruktur
Katedra informatiky Hardware in the Loop simulátor
Katedra pedagogiky Kvalifikační kurz akreditovaný MŠMT: Hlavní vedoucí dětských táborů
Katedra pedagogiky Kvalifikační kurz pro nemocniční kaplany

Katedra pedagogiky
Kvalifikační kurz akreditovaný MŠMT: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou 
činnost v zájmovém vzdělávání

Katedra pedagogiky Kvalifikační kurz akreditovaný MŠMT: Kurz pro vedoucí zájmových kroužků
Katedra pedagogiky Kvalifikační kurz akreditovaný MŠMT: Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství
Katedra filosofie a religionistiky Webová stránka nebojse.eu
Katedra filosofie a religionistiky Webová stránka poradimeti.cz
Katedra aplikované ekologie Hodnocení kvality vody ve vnitrozemských vodních nádrží
Katedra aplikované ekologie Mikrobiologický rozbor surovin a potravin
Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů Stanovení složek masa a masných výrobků
Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů Stanovení složek mléka
Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů Zpracování, případně kontrola systémů jakosti a hygieny
Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd Centrum fyzioterapie
Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd Centrum prevence civilizačních chorob
Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd Centrum aktivit pro seniory
Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd Svépomocná skupina „Pečujeme o blízké“
Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd Laktační poradna
Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd Revmatologická poradna
Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd Centrum zdravotní gramotnosti

 

Pedagogická 
fakulta
Faculty 
of Education

Teologická
fakulta
Faculty 

Fakulta zemědělská
a technologická
Faculty of Agriculture
and Technology



Název IT služby

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Klíčová slova

• prostředí .NET.
• webové systémy
• prostředí Django, Plone
• inteligentní domácnost

Popis

• Návrh a realizace vybraných programových modulů v prostředí .NET. 
• Návrh a implementace vybraných webových systémů. 
• Návrh a realizace aplikací v prostředí CMS Django a Plone. 
• Návrh a realizace řídicích systémů inteligentní domácnosti.

Obory • 1.2 Computer and information sciences
• 10201 Computer sciences, information science, bioinformathics 

Komerční využití uživatelé IT služeb

Cena dle dohody

Kontakt jctt@jcu.cz 

Odkaz Ekonomická fakulta JU - Katedra aplikované matematiky a informatiky (jcu.cz)

mailto:jctt%40jcu.cz%20?subject=
https://www.ef.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-aplikovane-matematiky-a-informatiky


Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Název Zpracování dat

Klíčová slova

• statistika
• data mining
• analýzy
• simulační modely

Popis

• Pomůžeme zformulovat výzkumné zadání
• Poradíme se sběrem dat. 
• Výsledky zpracujeme pomocí moderních kvantitativních technik s využitím statistiky,  

data miningu či optimalizačních nástrojů. 
• Nabízíme také  (geo)demografické a  socio-geografické analýzy, analýzy s využitím GIS;  

aplikace spojitých a diskrétních simulačních modelů. 
• Připravíme výsledky ve formě zprávy či formou prezentace.

Obory • 1.2 Computer and information sciences
• 10201 Computer sciences, information science, bioinformathics 

Komerční využití zájemci o zpracování dat

Cena dle dohody

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz Ekonomická fakulta JU - Katedra aplikované matematiky a informatiky (jcu.cz)

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=
https://www.ef.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-aplikovane-matematiky-a-informatiky


Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Název Systém spolujízdy pro venkovské oblasti

Klíčová slova

• aplikace na spolujízdu
• spolujízda
• solidárnost
• zvýšení mobility

Popis •  Poskytnutí aplikace pro spolujízdu obyvatel obcí a menších měst
•  Zaměření na občany s omezenými možnostmi mobility (především senioři a děti)

Komerční využití Menší obce ČR

Cena 890 Kč pořízení aplikace první rok

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://jedemespolu.cz/

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=
https://jedemespolu.cz/


Název Mobilní aplikace ATiZu

Klíčová slova

• jazykové, literární a kulturní dědictví
• Východní Bavorsko
• jižní Čechy
• dynamická mapa

Popis

Mobilní aplikace ATiZu (Od tradice k budoucnosti) zprostředkovává základní informaci o výsledcích 
projektu, ve kterém Jihočeská univerzita a Univerzita Pasov zkoumaly jazykové, literární a kulturní 
dědictví na obou stranách hranice. V případě zájmu jsou zde k dispozici i podrobnější informace 
k tématu, avšak jsou zjednodušeny pro běžného uživatele – neodborníka – do srozumitelnější podoby. 
Mobilní aplikace funguje i jako plánovač tras do lokalit jižních Čech a Východního Bavorska a přímo 
na místě si lze přes aplikaci zobrazit dostupné informace: výskyt českých a německých příjmení, 
literární souvislosti mezi Č. Budějovicemi a Pasovem nebo vzpomínky zde žijících pamětníků. 
Mobilní aplikace je dostupná v App Storu pro iPhony a iPady a nebo v Play Storu pro zařízení 
s Androidem.

Obory
• 6.2 Languages and Literature: 
• 60203 Linguistics
• 60206 Specific literatures

Komerční využití
Využití pro odbornou (např. učební pomůcka pro školy) i laickou veřejnost příhraničních 
regionů jižní Čechy a Východní Bavorsko, návštěvníky těchto regionů, informační 
a kulturní střediska, příp. turistické svazy dotčených území.

Cena zdarma

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz http://www.od-tradice-k-budoucnosti.eu/mobilni-aplikace

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=
http://www.od-tradice-k-budoucnosti.eu/mobilni-aplikace


Název Dvojjazyčná databáze Od tradice k budoucnosti 

Klíčová slova

• jazykové, literární a kulturní dědictví
• Východní Bavorsko
• jižní Čechy
• dvojjazyčná databáze

Popis

Dvojjazyčná databáze umožňuje přístup k výsledkům výzkumu v oblastech jazykovědy (výzkum 
místních jmen a příjmení), literární vědy a společenských věd, které byly zjištěny v prostoru mezi 
Pasovem a Českými Budějovicemi. Obsahuje místní jména (zejm. podél Zlaté stezky s vysvětlením 
jejich původu a obrázky těchto míst); příjmení (výskyt a způsob integrace německých příjmení 
do češtiny a přejímání českých příjmení do němčiny); literární věda (literatura ztvárněna pomocí 
literárních obrazů, motivů a témat ve společném prostoru současnosti a minulosti) a společenské 
vědy (dotazníky a rozhovory s pamětníky k vícejazyčnosti nebo zážitkům každodenního života).

Obory
• 6.2 Languages and Literature: 
• 60203 Linguistics
• 60206 Specific literatures

Komerční využití
Využití pro odbornou (např. učební pomůcka pro školy) i laickou veřejnost příhraničních  
regionů jižní Čechy a Východní Bavorsko, návštěvníky těchto regionů, informační  
a kulturní střediska, příp. turistické svazy dotčených území.

Cena zdarma

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://atizu.uni-passau.de/cs/atizu/login/?next=/de/atizu/

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=


 

Název Analýzy lipidů a skladby mastných kyselin

Klíčová slova
• rybářství
• ryby
• výživa

Popis

• obsah tuku, kompozice mastných kyselin masa, krmiv, rostlinných produktů, různých tkání  
a buněk

• kompozice lipidových tříd včetně identifikace jednotlivých podtříd fosfolipidů
• separace a obsah tokoferolu (α,α,α)
• biogenní aminy
• měření oxidace lipidů a proteinů
• sušina a popeloviny

Obory
• 40101 Agriculture
• 40103 Fishery
• 30308 Nutrition, Dietetics    

Komerční využití Chov ryb, Rybářství, Potravinářství

Cena dle rozsahu

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



 

Název Studium vlivu cizorodých látek na organizmy vodního prostředí

Klíčová slova
• rybářství
• ryby
• toxicita

Popis

Jedná se především o studie zaměřené na hodnocení vlivu a mechanizmu účinku cizorodých látek 
(např. pesticidů, farmak, dusitanů, kyanidů) na fyziologii ryb a raků. Novinkou je sledování výskytu 
endokrinních disruptorů, především syntetických progestinů ve vodním prostředí a posuzování 
jejich vlivu na ryby. Vliv cizorodých látek vyskytujících se ve vodním prostředí na vodní organizmy 
se zjišťuje především pomocí stanovení vybraných hematologických a biochemických parametrů, 
detoxikačních a antioxidačních enzymů, genové exprese a histopatologického vyšetření tkání ryb.

Obory • 40101 Agriculture
• 40103 Fishery

Komerční využití Chov ryb, Rybářství, průmyslové aplikace v chemii

Cena dle konkrétního požadavku

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



 

Název Stanovení ploidní úrovně a obsahu DNA u ryb

Klíčová slova
• rybářství
• ryby
• ploidie

Popis

Průtoková Cytometrie je metoda používána k rutinnímu stanovení úrovně ploidie (haploidie, di-, 
tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, oktaploidie) na základě zjištění relativního množství DNA v jádrech 
somatických buněk ryb, případně jejich gamet, obarvených DNA -specifickými barvivy. Pracujeme 
s průtokovým cytometrem Partec CCA -I a dále s nejmodernějším průtokovým cytometrem CyFlow® 
Cube 8 od fy Partec GmBH.

Obory • 40101 Agriculture
• 40103 Fishery

Komerční využití Chov ryb, Rybářství

Cena na základě jednání

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



 

Název Vliv a účinky znečišťujících látek ve vodním prostředí

Klíčová slova

• rybářství
• ryby
• znečištění
• voda

Popis

Detekce širokého spektra cizorodých látek ve vodním prostředí zahrnující např. farmaka, nelegální 
drogy, UV filtry a pesticidy. 
Vývoj nových progresivních instrumentálních metod pro screening nových sloučenin. 
Zkoumání vlivu znečištění na exponované organismy, terénní i laboratorní studie apod. 

Obory
• 40101 Agriculture
• 40103 Fishery
• 10503 Water resources

Komerční využití Průmysl, odpadní vody

Cena vysoce specializované studie, cena se odvíjí od rozsahu studie a je individuální

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



 

Název Biomonitoring lokalit (společenstva makrozoobentosu a ryb, průzkum populací raků)

Klíčová slova
• rybářství
• ryby
• ekologie

Popis

Výzkum biologie raků a jiných sladkovodních bezobratlých 

•    výzkum biologie ryb 
•    výzkum biologických invazí 
•    výzkum změn životního prostředí a jejich dopadu na sladkovodní organismy 
•    výzkum ekosystémů tekoucích a stojatých vod 
•    aplikovaná hydrobiologie 
•    výzkum fylogenetických vztahů raků a dalších korýšů

Obory
• 40101 Agriculture
• 40103 Fishery
• 10618 Ecology

Komerční využití Rybářství, Státní správa, Rybářské svazy apod.

Cena dle rozsahu

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



 

Název BioWes

Klíčová slova • experimentální data
• metadata

Popis

Komplexní řešení od návrhu protokolu experimentu, přes realizaci experimentu až po sdílení 
a vyhledávání dat. 
Základní funkcionalita systému: - Lokální úložiště dat – data + metadata 
•    Podpora libovolného formátu dat 
•    Elektronický protokol experimentu – znovu využitelnost 
•    Přímé propojení experimentálních dat a popisu experimentu 
•    Podpora standardizací (Bioportal) 
•    Automatické získávání dat o nastavení přístrojů 
•    Jednoduchý systém sdílení 
•    Vyhledávání v metadatech experimentů 
•    Specializované zásuvné moduly pro zpracování specifických dat

Obory • 1.2 Computer and information sciences
• 10201 Computer sciences, information science, bioinformathics

Komerční využití Management dat

Cena dle dohody

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz www.biowes.org

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



 

Název Biomonitoring

Klíčová slova
• rybářství
• ryby
• raci

Popis

Sledování kvality vody na základě ryb a raků a vývoje systémů pro zachycení pohybujících se rybích 
hejn a jejich analýzu: 

•    monitoring srdeční činnosti raků 
•    sledování pohybu rybích hejn a raků. 
•    Záznam 24h/den.

Obory • 4.1 Agriculture, Forestry nad Fisheries
• 40103 Fishery

Komerční využití Rybářství

Cena dle dohody

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



 

Název Zpracování obrazu

Klíčová slova
• zpracování obrazu
• ryby
• mořští koníci

Popis

Široká doplňková dílčí témata v rámci řešení úloh zpracování a analýzy obrazu jsou: 

•    Ryby a mořští koníci – vyhodnocení změny barvy. 
•    Segmentace obrázků z fluorescenční mikroskopie. 
•    Subtraktivní zobrazování v konfokální fluorescenční mikroskopii. 
•    Registrace obrazu.

Obory • 4.1 Agriculture, Forestry nad Fisheries
• 40103 Fishery

Komerční využití výzkumná zařízení

Cena dle rozsahu

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



Pedagogická 
fakulta
Faculty 
of Education

Název Poradenství v oblasti výuky a testování cizího jazyka (anglický jazyk)

Klíčová slova

• anglický jazyk
• výuka
• učení
• testování
• učebnice

Popis

Katedra anglistiky PF JU se specializuje na výuku anglického jazyka. Je schopná připravit sylabus 
jazykového kurzu na míru, vytvořit test anglického jazyka pro konkrétní jazykovou úroveň, vytvořit 
učební materiály, evaluovat testy, evaluovat učební materiály  - např. učebnice, naplnit obsahem 
mobilní aplikaci pro výuku anglického jazyka nebo jeho testování, poskytnout poradenskou činnost 
MŠMT či státní správě v oblasti výuky cizích jazyků a jeho učení. 

Obory
• 6.2 Languages and Literature
• 5.3 Education
• 5.1 Psychology and cognitive sciences

Komerční využití Testy jazykové úrovně, kurzy pro učitele, cizojazyčné učebnice, výukové programy, 
mobilní aplikace.

Cena dohodou

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=


Pedagogická 
fakulta
Faculty 
of Education

Název 3D Laboratoř virtuální reality

Klíčová slova
• virtuální realita
• imerzivní stěna
• 3D prostředí

Popis

Laboratoř slouží pro všechna pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která mohou  
a chtějí využívat moderní 3D technologie.  V xR učebně lze využívat následující hardware a software, 
který lze případně rozšířit dle potřeb. 
Hardware
6x VICON Vero 1.3 tracking 
2x HMD HTC VIVE + VR ready PC 
1x 3D workstation (real-time 3D rendering) 
Imersivní stereoskopická stěna 
Software: 
MiddleVR (Unity 3D) – stěna a 2x HMD 
EON Reality Studio / EON Experience Portal 
BitManagement Studio / Stereo 
PolyTrans 
ESRI City Engine, GOOGLE VR 
Gaya Sky 
Imersivní stěna umožňuje sledovat projekci v těchto režimech
Režim „3D kino“ – Diváci sledují stereoskopický film 
Režim „3D výklad“ – Probíhá výklad za pomocí EON Reality nebo Unity3D zobrazení
Režim „Imersivní laboratoř“ – Prohlížení 3D modelů a scén pomocí stereoskopické stěny 
Režim „Totálně imersivní laboratoř“ – Prohlížení 3D modelů, scén a aplikací pomocí  
HMD 
Režim „Kooperativní virtuálně realitní výuka“ – Práce ve sdíleném 3D virtuálním  
prostoru HMD a imersivní stěny 

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



Pedagogická 
fakulta
Faculty 
of Education

Název 3D Laboratoř virtuální reality

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Obory • 10200 Computer and information sciences
• 10500 Earth and related environmental sciences

Komerční využití všechny oblasti

Cena dle dohody

Kontakt jctt@jcu.cz

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=


Pedagogická 
fakulta
Faculty 
of Education

Název Odborné socioekonomické analýzy

Klíčová slova

• socioekonomická analýza
• strategie rozvoje
• rozvojové dokumenty
• regionální rozvoj 

Popis

Socioekonomické analýzy slouží jako podklad při přípravě rozvojových dokumentů 
obcí a krajů. Odborné socioekonomické analýzy jsou zaměřeny na regionální rozvoj vybraných 
územních celků, a to buď komplexně (komplexní řešení jednotlivých oblastí v území) či tematicky 
(doprava, migrace, demografická struktura, optimalizace rozmístění socioekonomických aktivit, 
cestovní ruch apod.). V rámci odborných socioekonomických analýz vznikají zároveň možné scénáře 
budoucího vývoje řešeného problému v daném území.

Obory • 50700 Social and economic geography
• 50600 Political science

Komerční využití strategické a rozvojové dokumenty, koncepční dokumenty rozvoje obcí, 
měst a regionů apod. 

Cena individuálně

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=


Pedagogická 
fakulta
Faculty 
of Education

Název Zkoušení mechanických vlastností materiálů destruktivními metodami

Klíčová slova

• mez pevnosti
• modul pružnosti
• rázová houževnatost
• tvrdost 

Popis

Nabízené destruktivní zkoušky mechanických vlastností materiálů zahrnují zejména zkoušky 
na univerzálním zkušebním stroji Shimadzu AG -X Plus 50 kN. Provádět lze zkoušky pevnosti 
v tahu a pevnosti v tlaku pro různé typy materiálů (plasty, dřevo, kov) společně s vyhodnocením 
souvisejících materiálových vlastností (modul pružnosti, tažnost, stanovení meze kluzu apod.). 
Dále lze provádět zkoušky rázové houževnatosti pomocí Charpyho kladiva zejména pro nekovové 
materiály a měření tvrdosti Vickersovou a odrazovou metodou.

Obory
• 2.5 Materials engineering
• 2.3 Mechanical engineering
• 2.11 Other engineering and technologies

Komerční využití Strojírenství (výzkum, testování materiálů), kontrola kvality výrobků

Cena individuálně

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://img.directindustry.com/images_di/photo-mg/25210-8206085.jpg

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=


Pedagogická 
fakulta
Faculty 
of Education

Název Řízení, automatizace a vyhodnocování fyzikálně technických měření

Klíčová slova

• řízení
• sběr dat
• měření
• vyhodnocování 

Popis Automatizace a vyhodnocování měření v oblasti fyziky a techniky, specializované měření různých 
fyzikálních veličin.

Obory
• 1.2 Computer and information sciences
• 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
• 1.3 Physical sciences 

Komerční využití Průmyslové měření, vědecký výzkum

Cena individuálně

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=


Pedagogická 
fakulta
Faculty 
of Education

Název Základy počítačem podporovaného projektování 

Klíčová slova

• výuka
• CAD
• SolidWorks
• objemové modelování

Popis

Základy práce v CAD systému SolidWorks. Účastníci se zorientují v prostředí programu, kreslení 
entit, vazby entit a manipulace s nimi, tvorbě dílů, užití referenční geometrie. Tvorba složitějších 
3D dílů spojením profilů, tažením po křivce. Přehled o exportu vytvořených dílů do různých 
formátů, podle návaznosti na výrobní technologie, např. STL, STEP a další formáty. Navrhování dílů 
ohýbaných, s žebry a šroubovicemi.

Obory

• 5.3 Education; 50301 (Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education 
systems])

• 2.3 Mechanical engineering; 20301 (Mechanical engineering).
• 2.11 Other engineering and technologies

Komerční využití počítačem podporované projektování dílů pro 3D tisk a strojírenství

Cena individuálně

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=


Pedagogická 
fakulta
Faculty 
of Education

Název Počítačové modelování fyzikálních procesů

Klíčová slova

• počítačové modelování
• výukové modely
• transportní jevy v plynech a kapalinách
• vedení tepla
• elektromagnetické jevy

Popis

Počítačové modelování fyzikálních a technologických procesů zahrnuje matematický popis modelu 
a jeho počítačovou realizaci. Modely mohou být určeny pro výuku i pro výzkum a mohou se týkat 
simulací běžných fyzikálních dějů ve formě videí nebo výpočtů spojených např. s prouděním tekutin, 
vedením tepla nebo elektrickými a magnetickými jevy. Výpočty jsou prováděny v programu MATLAB 
a jeho nadstavbách, případně v COMSOL Multiphysics.

Obory
• 5.3 Education
• 1.3 Physical sciences
• 2.5 Materials engineering

Komerční využití školství, průmysl

Cena individuálně

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=


Název Laboratoř fyziky plazmatu a nanostruktur

Klíčová slova

• nízkoteplotní plazma
• tenké vrstvy
• funkční povrchy
• nanostruktury
• příprava a depozice funkčních povrchů

Popis

Vědecký profil laboratoře je zaměřen na výzkum a optimalizaci nízkoteplotního plazmatu pro depozici 
nanostrukturovaných (bio)funkčních tenkých vrstev. Zabýváme se výzkumem na pomezí pokročilých 
materiálů, fyziky a biochemie, který ústí v přípravu nových, nanostrukturovaných, funkčních 
povrchů se širokým spektrem aplikací (biotechnologie, ochranné vrstvy, senzory, antibakteriální 
povrchy atd.). 
Funkční tenké vrstvy jsou přednostně připravovány metodami plazmového napařování (PVD) 
a plazmatem podporovaného chemického napařování (PECVD). Těmito metodami jsou připravovány 
topologické struktury v rozměrech nanometrů až po homogenní povlaky o tloušťce mikronů. Jsme 
schopni připravit vrstvy kovů, oxidů kovů, polovodičů, polymerní vrstvy i izolované nanočástice  
pro vývoj nových materiálů s vysokou přidanou hodnotou. Příprava funkčních povlaků je 
podporována také jejich pokročilou diagnostikou.

Obory
• 2.10 Nanotechnologie
• 10305 Fyzika plazmatu a výbojů v plynech
• 2.5 Materiálové inženýrství

Komerční využití Pokročilé materiály, funkční povrchy

Cena dle dohody

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://www.prf.jcu.cz/plasma

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



Název Hardware v Loop simulátoru

Klíčová slova
• HIL
• smart grid
• simulace

Popis

Nabízíme možnost využití zařízení Typhoon HIL. Jedná se o tzv. „hardware-in-the-loop“ simulátor. 
Primární využití simulátoru je pro vysoce přesné testování aktivních prvků elektrické sítě 
(kontrolerů, invertorů apod.), včetně simulace chování ostrovních a poloostrovních zapojení s 
využitím zdrojů či prvků akumulace energie. 

Obory
• 10200 1.2 Computer and information sciences
• 20200 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
• 20201 Electrical and electronic engineering

Komerční využití Testování řídících prvků energetických sítí

Cena dle dohody

Kontakt jctt@jcu.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice



Teologická
fakulta
Faculty 

Název Kvalifikační kurz akreditovaný MŠMT: Hlavní vedoucí dětských táborů

Klíčová slova

• hlavní vedoucí dětských táborů
• pedagogika volného času
• vedoucí
• pedagogika
• celoživotní vzdělávání

Popis

Studium kurzu Hlavní vedoucí dětských táborů je určeno vedoucím oddílů dětí a mládeže nebo 
jiným pracovníkům s dětmi a mládeží připravujícím se na roli hlavního vedoucího dětského tábora. 
Absolvováním kurzu účastník získá dovednosti, které ho připraví na roli vedoucího dětských táborů  
s možností získání dopovídající kvalifikace. Absolvent je vybaven potřebnými znalostmi pro tuto roli, 
rozšíří a doplní si dosavadní znalosti s prací s dětmi a mládeží a zkušenějším účastníkům pomůže 
jejich znalosti korigovat a aktualizovat. V kurzu je prostor také pro práva a povinnosti pořadatelů  
a organizátorů dětských táborů a pro metodickou podporu účastníkům, pro řešení jejich konkrétních 
dotazů a pro náměty k dalšímu rozvoji. 

Obory
• 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics (and education systems)
• 50302 Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)
• 60302 Ethics  

Komerční využití Zájemci o získání osvědčení k výkonu funkce hlavního vedoucího na letních táborech.

Cena 1800 CZK

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/
nabidka-kurzu-pro-verejnost-1

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=
https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1
https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1


Teologická
fakulta
Faculty 

Název Kvalifikační kurz pro nemocniční kaplany

Klíčová slova

• kaplanství
• duchovní doprovázení
• nemocnice
• celoživotní vzdělávání

Popis

Kurz pro nemocniční kaplany je součástí pravidelné nabídky kurzů Teologické fakulty JU Kurz 
sestává z části teoretické a praktické v poměru. Teoretická část je rozdělena do tří tematických 
modulů s jim odpovídajícími výukovými předměty: 1) Filosofické a teologické základy 
nemocničního kaplanství; 
2) Duchovní péče a doprovázení; 3) Teorie a praxe zdravotnictví. Praktický blok zahrnuje kromě 
vlastní praxe ve dvou různých zařízeních také reflexní semináře  
a konzultace k odborné praxi. Praktická část slouží k prohlubování a zdokonalování získaných 
vědomostí a dovedností v oblasti plánování, poskytování a vyhodnocování duchovní péče 
ve zdravotnictví a v komunikaci s pacienty, jejich příbuznými a zdravotnickými pracovníky. 
Kurz je určen pro osoby se zájmem o problematiku nemocničního kaplanství, s doporučením 
představitele některé z církví sdružených v ERC, s minimálně ukončeným teologickým vzděláním 
na bakalářském stupni.

Obory
• 60303 Theology
• 50101 Psychology
• 50403 Social topics   

Komerční využití Zájemci o získání kvalifikace nemocničního kaplana. 

Cena 8500 CZK

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/
nabidka-kurzu-pro-verejnost-1

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=
https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1
https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1


Teologická
fakulta
Faculty 

Název Kvalifikační kurz akreditovaný MŠMT: Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga 
volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Klíčová slova

• pedagogika volného času
• asistent pedagoga
• vychovatel
• pedagogika
• celoživotní vzdělávání

Popis

Akreditovaný kurz MŠMT, který TF JU realizuje již od roku 1993, klade hlavní důraz na osobnostní 
doprovázení a práci se skupinami mládeže. Absolvent získá pro výkon povolání vychovatele, 
pedagoga volného času či asistenta pedagoga základní znalosti z pedagogiky a psychologie a dalších 
pedagogických disciplín. Specifickou části programu jsou předměty zaměřené na etiku a náboženskou 
výchovu. Kurz je určen pro absolventy středních škol, VOŠ a VŠ. 

Obory
• 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics (and education systems)
• 50302 Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)
• 60302 Ethics    

Komerční využití Zájemci o získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

Cena 14 000 CZK

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/
nabidka-kurzu-pro-verejnost-1

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=
https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1
https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1


Teologická
fakulta
Faculty 

Název Kvalifikační kurz akreditovaný MŠMT: Kurz pro vedoucí zájmových kroužků

Klíčová slova

• zájmové vzdělávání
• pedagogika volného času
• vedoucí
• pedagogika
• celoživotní vzdělávání

Popis

Akreditovaný kurz MŠMT, který je pořádán 2x ročně a který již úspěšně absolvovalo mnoho desítek 
zájemců, připraví účastníka kurzu na pozici vedoucího zájmového kroužku a ten pak může takový 
kurz vést např. při domovech dětí a mládeže. Kurz se koná vždy během tří víkendů, kdy nejprve 
proběhnou přednášky, a dále jsou uvedeny příklady z praxe, modelové situace a krátké praktické 
nácviky. Poslední z víkendů je poté věnován obhajobě závěrečné práce na téma, které si účastník 
zvolí, a na ověření znalostí získaných během předchozích setkání. 

Obory
• 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics (and education systems)
• 50302 Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)
• 60302 Ethics     

Komerční využití Zájemci o získání kvalifikace pro vedení zájmových kroužků.

Cena 3500 CZK

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/
nabidka-kurzu-pro-verejnost-1

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

mailto:jctt%40jcu.cz?subject=
https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1
https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1


Teologická
fakulta
Faculty 

Název Kvalifikační kurz akreditovaný MŠMT: Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství

Klíčová slova

• vychovatelství
• kvalifikační kurz
• vychovatel
• pedagogika
• celoživotní vzdělávání

Popis

Akreditovaný kurz MŠMT, se kterým má Teologická fakulta JU dlouholeté zkušenosti, je jedním 
z nejžádanějších kurzů fakulty vůbec. Tento kurz je rozčleněn do několika oblastí (pedagogika – 
základní a sociální; vychovatelství a pedagogika volného času, etická a multikulturní výchova, 
psychologie, legislativa a management a základy péče o zdraví) a je doprovázený praxí a reflexí 
získaných pedagogických zkušeností. Specifických doplňujícím prvkem vzdělávacího programu jsou 
také předměty zaměřené na kulturní tradice, etiku a principy práce církevních školských zařízení. 
Kurz je určen pro absolventy středních škol.

Obory
• 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics (and education systems)
• 50302 Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)
• 60302 Ethics      

Komerční využití Zájemci o získání kvalifikace vychovatele. 

Cena 28000CZK

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/
nabidka-kurzu-pro-verejnost-1

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1
https://web.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu-pro-verejnost-1


Teologická
fakulta
Faculty 

Název Webová stránka nebojse.eu

Klíčová slova

• paliativní péče
• hospic
• spiritualita
• umírající

Popis

Webová stránka nebojse.eu nabízí zájemcům z řad odborníků i široké veřejnosti informace o tom, jak 
se věnovat tématu spirituality u terminálně nemocných. Cílem je zvýšení kvality života nemocných 
v paliativní péči a také pečujícího personálu o tyto nemocné. Pečující personál, ale také příbuzní, 
kamarádi nebo kolegové těchto pacientů se často setkávají s otázkami, které se týkají spirituality, 
na které se necítí schopni kvalifikovaně odpovědět. Dosavadní výzkumy v této oblasti ukázaly, že 
poskytnutí uspokojivých odpovědí na tyto otázky vede k vyšší kvalitě života těchto nemocných, 
pokojnějšímu přijetí nemoci, odpuštění i akceptování nevyhnutelné smrti. 
Web chce formou krátkých videí poskytnout praktické postupy, pomocí nichž budou zájemci  
schopni se v těchto otázkách nejen orientovat, ale také přinášet takové odpovědi, které budou pro 
nemocné dostačující a uspokojivé.

Obory

• 60301 Philosophy, History and Philosophy of science and technology
• 60303 Theology
• 50403 Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies;  

Social work)

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz nebojse.eu

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

http://nebojse.eu


Teologická
fakulta
Faculty 

Název Webový vyhledávač www.poradimeti.cz

Klíčová slova
• sociální služby
• senioři
• zdravotnictví

Popis
Pilotní verze vyhledávače zdravotních a sociálních služeb. Umožňuje vyhledat zdravotní či sociální 
službu podle potřeb klienta. Vyhledávání probíhá ve 3 krocích: 1. volba životní situace, 2. upřesnění 
potřeb, 3. zadání lokality hledané služby. 

Obory • 5.4. Sociology
• 50204 Business and management

Komerční využití Široká veřejnost 

Cena v přípravě

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz www.poradimeti.cz

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

http://www.poradimeti.cz


Fakulta zemědělská
a technologická
Faculty of Agriculture
and Technology

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Název Hodnocení kvality vody ve vnitrozemských vodních nádrží 

Klíčová slova

• chlorofyl
• celkové nerozpuštěné látky  
• dálkový průzkum
• Remote Guard
• zpracování obrazu

Popis

Katedra aplikované ekologie je schopna zhodnotit kvalitu vody ve Vámi vybrané vnitrozemské vodní 
nádrži. Stanovení provádí software Remote Guard vyvinutý zaměstnanci Katedry aplikované ekologie 
společně s kolegy z Fakulty rybářství a ochrany vod. Software odhaduje kvalitativní parametry vody 
ze satelitních snímků. Software umožňuje stahování satelitních snímků z družice Sentinel 2a pro 
uživatelem definovanou vodní plochu v daném časovém okamžiku. Následně provádí zpracování 
satelitních dat a jejich přepočet na kvalitativní parametry vody (chlorofyl a celkové nerozpuštěné 
látky).

Obory
• 1.2 Computer and information science
• 1.5 Earth and related environmental science
• 10511 Environmental sciences 

Komerční využití vodohospodářské subjekty

Cena dle konkrétního požadavku zákazníka

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://remotewaterquality.com

http://dle konkrétního požadavku zákazníka
https://remotewaterquality.com


Fakulta zemědělská
a technologická
Faculty of Agriculture
and Technology

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Název Mikrobiologický rozbor surovin a potravin (Katedra potravinářských biotechnologií 
a kvality zemědělských produktů)

Klíčová slova
• poradenství
• analýza
• mikrobiologická kvalita 

Popis

Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů je schopna stanovit 
vybrané indikátorové skupiny mikroorganismů v surovinách a potravinách za účelem posouzení 
mikrobiologické kvality. Stanovení provádí odborný pracovník kultivační plotnovou metodou dle 
příslušných norem. Pro zajištění této služby je nutné zajistit, aby vzorek byl odebrán odpovídajícím 
způsobem a jeho množství bylo alespoň 15 g. Rozbor a stanovení jsou prováděny standartními 
metodami, které zajišťují jejich opakovatelnost.  

Tato služba a stanovení nejsou certifikovány. 

Obory
• 2.11 Other engineering and technologies
• 4.4 Agricultural biotechnology
• 21101 Food and beverages

Komerční využití zemědělská prvovýroba, zpracovatelský průmysl, potravinářský průmysl

Cena cena v závislosti na rozsahu provedených analýz a dle typu produktu

Kontakt jctt@jcu.cz



Fakulta zemědělská
a technologická
Faculty of Agriculture
and Technology

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Název Stanovení složek masa a masných výrobků

Klíčová slova

• maso
• masné výrobky
• zrání masa
• technologie

Popis

Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů je schopna stanovit složky 
Vašeho vzorku masa a masných výrobků. Stanovení provádí odborný pracovník na přístroji, který 
je schopen stanovit základní analytické složky (tuk, bílkoviny, vodu, sůl) Pro zajištění této služby je 
nutné zajistit, aby vzorku masa resp. masného výrobku bylo alespoň 300 gramů. Rozbor a stanovení 
jsou prováděny standartními metodami, které zajišťují jejich opakovatelnost. 

Dále jsme schopni poskytnout poradenství v oblasti technologie zrání masa a výroby masných 
výrobků. 

Tyto služby a stanovení nejsou certifikovány.

Obory
• 2.11 Other engineering and technologies
• 4.4 Agricultural biotechnology
• 21101 Food and beverages

Komerční využití masný průmysl

Cena cena v závislosti na rozsahu provedených analýz a dle typu produktu

Kontakt jctt@jcu.cz



Fakulta zemědělská
a technologická
Faculty of Agriculture
and Technology

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Název Stanovení složek mléka, jogurtů a sýrů 

Klíčová slova

• poradenství
• složení mléka, jogurtů a sýrů – základní složky (tuk, bílkoviny, laktóza, sušina)
• vybrané kvalitativní parametry – kyselost (aktivní a celková), vodivost, konzistence 
• rezidua inhibičních látek – betalaktamová a tetracyklinová antibiotika

Popis

Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů je schopna stanovit 
základní složky Vašeho vzorku mléka, jogurtů a sýrů. Stanovení složení provádí odborný pracovník 
na přístroji, který je schopen stanovit základní složky (tuk, bílkoviny, laktóza, sušina). Vyhodnocení 
vybraných kvalitativních ukazatelů – kyselost, vodivost, RIL a dalších se provádí buď klasickými 
metodami, nebo na přístrojích. Pro zajištění této služby je nutné zajistit, aby vzorek mléka byl 
uchováván při teplotě 4 až 8 °C, nebyl starší než 24 hodin a jeho množství bylo alespoň 100 ml. 
Množství vzorku jogurtů a sýrů – 150 g. Rozbor a stanovení jsou prováděny standardními metodami, 
které zajišťují jejich opakovatelnost. 

Tato služba a stanovení nejsou certifikovány.

Obory
• 4.2 Animal and Dairy science
• 4.4 Agriculture biotechnology
• 40201 Animal and Diary science

Komerční využití mléko a jeho zpracování

Cena dle požadovaných rozborů

Kontakt jctt@jcu.cz



Fakulta zemědělská
a technologická
Faculty of Agriculture
and Technology

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Název Zpracování, případně kontrola systémů jakosti a hygieny v potravinářském průmyslu

Klíčová slova

• systém hygieny
• HACCP
• jakost výrobků
• ISO, BRC, IFFS

Popis

Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů je schopna poskytnout 
odborné poradenství při plánování zpracovatelských provozů potravinářského průmyslu s 
ohledem zejména na systém HACCP. Dále poskytuje poradenskou činnost při kontrole a validaci již 
zpracovaných systémů HACCP. 

Tyto služby a stanovení nejsou certifikovány.

Obory
• 2.11 Other engineering and technologies
• 4.4 Agricultural biotechnology
• 21101 Food and beverages

Komerční využití potravinářský průmysl

Cena dle rozsahu prací

Kontakt jctt@jcu.cz



Název Centrum fyzioterapie

Klíčová slova
• poruchy pohybového aparátu
• bolesti zad a kloubů
• neurologická onemocnění

Popis

Komplexní služby ambulantního specialisty v oboru Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace; 
nadstandardní vyšetření pohybového aparátu pomocí statické posturografie a povrchové 
elektromyografie; 
komplexní kineziologický rozbor; 
individuální fyzioterapie s využitím neurofyziologických i analytických metod; 
manuální terapie v podobě technik měkkých tkání, mobilizací kloubů a páteře, péče o jizvu, 
klasických masáží, reflexních masáží; 
fyzikální terapie – laser, ultrazvuk, elektroléčba, kombinovaná terapie, termoterapie; 
kinesiotaping; 
reedukace pohybových stereotypů, ergonomie; 
preventivní a regenerační fyzioterapie;

Obory • 3.1 Basic medicine
• 30105 Physiology

Komerční využití osoby s problémy s pohybovým aparátem

Cena dle druhu poskytované služby

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/
institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-fyzioterapie-zsf-ju

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-fyzioterapie-zsf-ju
https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-fyzioterapie-zsf-ju


Název Centrum prevence civilizačních chorob

Klíčová slova
• zdravotní edukace
• výživové poradenství
• pohybové poradenství

Popis

Cílem fungování centra je realizace intervencí preventivního charakteru na úrovni primární, 
sekundární i terciální. Pracovníci centra poskytují preventivní intervenci krátkodobého nebo 
dlouhodobého charakteru dle přání a potřeby klienta, působí ve zdravotní edukaci i ve výchově ke 
zdraví.

Obory
• 3.3. Health Sciences
• 30304 Public and Environmental Health
• 30305 Occupational Helath

Komerční využití

Cena dle druhu služby

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz http://www.zsf.jcu.cz/cs/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/
centrum-prevence-civilizacnich-chorob

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-prevence-civilizacnich-chorob
https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-prevence-civilizacnich-chorob


Název Centrum aktivit pro seniory

Klíčová slova
• trénování paměti
• následná péče
• péče o seniory

Popis

pořádáme kurzy trénování paměti pro seniory a seniorky,  
realizujeme dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a.s. (2. oddělení následné péče, 
onkologické oddělení) - projekt MZ ČR 2017,  
věnujeme se přednáškové činnosti

Obory • 3.3 Health Science

Komerční využití senioři

Cena dle dohody

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/
institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-aktivit-pro-seniory

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-aktivit-pro-seniory
https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-aktivit-pro-seniory


Název Svépomocná skupina „Pečujeme o své blízké”

Klíčová slova

• psychosociální poradenství
• zdravý životní styl
• sociální poradenství
• péče o imobilní klienty

Popis

Cílem podpůrné skupiny je sdílení zkušeností, podpora a pomoc laickým pečovatelům v náročné 
životní situaci. Svépomocná skupina představuje místo, kde mohou rodinní pečující získat řadu 
informací o tom, jak mohou kvalitně pečovat o svého blízkého, ale také o sebe. Dále zde mohou získat 
odpovědi na své konkrétní otázky. Cílová skupina uživatelů jsou rodinní pečující, kteří se starají 
o dospělé osoby se sníženou schopností sebepéče (seniory 65+, osoby s demencí, po cévní mozkové 
příhodě atd.) v domácím prostředí a rodiče dětí se zdravotním postižením.

Obory • 3.3 Health Science

Komerční využití

Cena zdarma

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne 
-socialnich-ved-pracoviste-praxe/svepomocna-skupina-pecujeme-o-blizke

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/svepomocna-skupina-pecujeme-o-blizke
https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/svepomocna-skupina-pecujeme-o-blizke


Název Laktační poradna

Klíčová slova
• kojení
• laktace
• poradenství

Popis

Laktační poradna nabízí služby pro těhotné a kojící maminky. Poradenství vede laktační poradkyně 
Alena Machová, konzultace probíhají ve vybavené poradně. Poradenství je možné vyžádat po dohodě 
s laktační poradkyní v domácím prostředí. V poradně je možné za úhradu zapůjčit maminkám domů 
kojeneckou váhou a odsavačkou mateřského mléka.

Obory • 3.3 Health Science
• 30307 Nursing

Komerční využití

Cena dle specifikace

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/
institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/laktacni-poradna

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/laktacni-poradna
https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/laktacni-poradna


Název Revmatologická poradna

Klíčová slova • revmatologické choroby
• zdravotní tělesná výchova

Popis
V poradně nabízíme zdravotní edukaci pacientům, kteří se léčí s revmatickými chorobami. Individuální 
i skupinové konzultace vede Věra Stasková. Pravidelnou náplní poradny je zdravotní tělesná výchova  
a skupinové setkávání našich klientů.

Obory • 3.3 Health Science

Komerční využití

Cena dle specifikace

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/
institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/revmatologicka-poradna

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/revmatologicka-poradna
https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/revmatologicka-poradna


Název Centrum zdravotní gramotnosti

Klíčová slova • zdravotní gramotnost
• primární péče

Popis

Cílem fungování centra je podpora zdravotní gramotnosti v primární péči. Nabízíme pomoc praktickým 
dětským lékařům, registrujícím pediatrům, nelékařským zdravotnickým pracovníkům (dětské sestry, 
všeobecné sestry) a jejich klientům v oblasti edukace, sledování a hodnocení zvyšování zdravotní 
gramotnosti v ordinacích. Přednášková a edukační činnost spolupráce s ordinacemi praktických 
dětských lékařů a registrujících pediatrů v oblasti edukace, sledování a hodnocení zvyšování zdravotní 
gramotnosti u registrovaných klientů/pacientů přímá práce s klienty v oblasti zvyšování zdravotní 
gramotnosti aktualizace edukačních materiálů zpracování zpětné vazby a výstupů hodnocení 
řešení projektů

Obory • 3.3 Health Science

Komerční využití

Cena dle specifikace

Kontakt jctt@jcu.cz

Odkaz https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/
institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-zdravotni-gramotnosti

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-zdravotni-gramotnosti
https://www.zsf.jcu.cz/cz/fakulta/ostatni-pracoviste/institut-aplikovanych-zdravotne-socialnich-ved-pracoviste-praxe/centrum-zdravotni-gramotnosti

