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Ano, rezidua antibiotik nebo
hormonů z hormonální antikoncepce ve vodě jsou velký
problém. My se snažíme zjistit, jak se tyto látky chovají,
na co se ve vodě mění, a také
sledujeme, jak na sebe reagují tyto cizorodé látky mezi
sebou. Naším cílem je ukázat, jaké látky jsou nebezpečné, abychom mohli tlačit na příslušné ministerstvo, aby je legislativně zakázalo.
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s POHLADIL SI JESETERA. Školu navštívil i prezident republiky Miloš Zeman. Ocenil zdejší pedagogy

a vědecké úspěchy.

Jsme malá fakulta a vyhovuje nám to.
Garantujeme, že náš absolvent je kvalitní odborník, říká profesor Linhart.
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Rybáři z Česka jsou ceněni
po celém světě
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stala nejlepší českou školou ve své
kategorii. Prvenství obhájila již podruhé. „Mezi našimi absolventy je prakticky nulová nezaměstnanost. Zájem o ně
je po celém světě,“ říká děkan OTOMAR LINHART.

Mnohé lidi možná překvapí, že fakulta rybářství
a ochrany vod vůbec existuje. Jak vznikla?
Jsme poměrně mladá vzdělávací instituce. Fakulta vznikla teprve v roce 2009.
Předtím jsme byli samostatným výzkumným ústavem, kterému se ale podařilo získat akreditace na pořádání habilitačních
a profesorských řízení. Následně jsme si
řekli, když už můžeme mít vlastní docenty a profesory, proč nemít i vlastní studenty? Začali jsme na tom usilovně pracovat a ve výsledku vznikla ojedinělá fakulta, která se primárně zaměřovala na
rybářství. Později jsme náš zájem rozšířili i o ochranu vod.
Kolik máte studentů?
Stavíme na tom, že nechceme mít velké
množství studentů, ale naopak chceme
jít proti současnému trendu masifikace
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vysokého školství. V současnosti máme
kolem dvou set posluchačů a to je číslo,
se kterými počítáme i v našem dlouhodobém výhledu. Naším cílem není produkovat tisíce absolventů, ale pouze desítky až
stovky skutečně erudovaných odborníků.
Kde najdou práci? V tuzemsku přece tolik míst
v rybářských profesích není. Nebo ano?
V rybářském sektoru u nás pracuje kolem dvou tisíc lidí. V oblasti vodohospodářské, jako je dozor nad kvalitou vody či
přípravy pitné vody, pak kolem dvaceti až
třiceti tisíc zaměstnanců. Ještě více možností nabízí ochrana přírody. Takže prostor tu určitě je.
Na propagačních materiálech fakulty jsem viděl
i hodně fotografií dívek. Jde o marketingový tah,
nebo skutečně rybářství studují?

Ne, o marketing opravdu nejde (smích).
Dívky tu máme. Je ale pravda, že o obor
rybářství mají zájem spíše muži, slečny se
zase zajímají hodně o tematiku ochrany
přírody, takže mají zájem o studium
ochrany vod a životního prostředí. Například v mém předmětu reprodukce ryb
mám z tuctu studentů čtyři dámy. Takže
pánský klub to určitě není.
K čemu je ale vůbec dobré, aby například rybář
měl vysokoškolský titul?

Otomar Linhart (60)
Děkanem Fakulty rybářství a ochrany
vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je již od jejího založení v roce
2009. Letos v říjnu mu končí druhý
mandát, funkci již nemůže obhajovat.
Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, specializace rybářství.
V roce 2006 byl jmenován profesorem
v oboru zootechnika. Působil v zahraničí, například ve Francii či Singapuru.
Ve významné vědecké databázi Web
of Science má zařazeny již takřka dvě
stovky publikací. Je ženatý, má tři děti
a jedno vnouče.

Sektor rybářství se stává čím
dál více profesionálním, stále
více se v něm uplatňují vědecké postupy. Člověk zaměstnaný v tomto odvětví
proto musí být připravený.
Uznáváme, že Česko je malé
a všichni naši absolventi tu nemusejí najít uplatnění. Proto
je připravujeme i pro zahraničí. Představte si, že v celém
světě nalezne obživu v oboru
rybářství 300 milionů lidí! Například v Asii jde o jeden z klíčových prvků tamních hospodářství. To je pro naše studenty obrovská příležitost. To
s sebou ale nese i větší požadavky na jazykovou vybavenost studentů, které máme nastaveny velmi striktně.
Důrazem na cizí jazyky se ale chlubí i jiné školy. Není to už standard?
U nás tedy máte jistotu, že náš
absolvent umí anglicky perfektně slovem i písmem. Jiné
zemědělsky zaměřené fakulty
tak velké požadavky nemají,
my na tom ale trváme. Právě
angličtina je u nás sítem, kterým studenti často neprojdou a studium ukončí. Pozitivum je, že ten, kdo naši školu
úspěšně absolvuje, velmi lehce
najde práci. Jak vyplývá z našeho šetření, mezi našimi absolventy je nezaměstnanost

prakticky nulová. Zájem o ně
je po celém světě.
Na chodbě školy jsem potkal i cizince. Daří se vám zapojovat experty ze zahraničí?
Vědci z celé Evropy k nám jezdí
provádět specifické pokusy, ke
kterým jim vytvoříme ty nejlepší možné podmínky. Díky
našim experimentálním rybníkům a technickému vybavení
jsme pro tyto vědce ideální destinací. Vyjde je to levněji, než
kdyby si měli vytvářet vlastní
podobné pracoviště. To je typický příklad toho, jak by měla
správná infrastruktura a její sdílení fungovat po celé EU.
Můžete shrnout výsledky některých vašich výzkumů?
Velmi úspěšný byl náš projekt
omega-3 kapr. Omega-3 kyseliny jsou nezbytné pro lidské
zdraví. Mají klíčový význam
pro správnou činnost mozku
stejně jako pro správný růst
a vývoj. Mohou snižovat riziko kardiovaskulárních chorob. Tělo si je ale nedokáže vytvořit – musejí být přijaty stravou. Jsou obsaženy ve větším
množství zejména v tučných
rybách, jako jsou losos, tuňák
nebo makrela. Nám se podařilo, spolu s kolegy ze Švédska,
specifickým chovem získat

kapra se zvýšeným obsahem
omega-3 mastných kyselin
v mase a ten je již dnes v prodeji pro běžné spotřebitele.
Zaujal mě i výzkum zaměřený na
zbytky antibiotik ve vodě.
▲

NECHCEME BÝT OBROVŠTÍ.

Fakulta pod vaším vedením již podruhé zvítězila v žebříčku nejlepších vysokých škol v Česku. Udělalo vám to radost?
Ani netušíte, jak velkou. Potěšilo to nejen mě, ale i zbytek personálu fakulty, učitele
a samozřejmě také studenty.
Už loňské vítězství jsme považovali za fantastický úspěch,
a že se podařilo ho zopakovat,
je skvělé. Takže radost máme
obrovskou.

placená inzerce

Bc.

Ing./Mgr.

MBA

Ph.D.

BSBA

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

www.vsfs.cz

Díky,
já už jedu
jinam!

Naskoč do mý
káry, kotě...
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