
 

 

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 9. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 19. června 2018 
 

V úterý dne 19. června 2018 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické fakulty 
a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí deváté zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň pátým zasedáním 
RpVH JU v roce 2018. Zasedání se zúčastnilo 14 z 21 členů, čímž byla RpVH JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se podrobně zabývala předloženým věcným záměrem žádosti o akreditaci studijního 
programu Přírodovědecké fakulty JU, který ji byl předložen po jeho schválení ve fakultních 
orgánech pro hodnocení kvality, fakultní vědecké radě a po vyjádření děkanů ostatních fakult 
JU, kteří věcný záměr posuzovali zejména z hlediska možných duplicit či kvality studijního 
programu. K hodnocenému věcnému záměru vydala RpVH JU stanovisko, jehož součástí jsou 
také konkrétní připomínky a doporučení. S tímto stanoviskem byl seznámen děkan dotčené 
fakulty. 

RpVH JU se podrobně zabývala návrhy studijních programů (plnými akreditačními žádostmi) 
Teologické fakulty JU (celkem 2 návrhy), které jí byly předloženy po schválení těchto žádostí 
ve fakultních orgánech pro hodnocení kvality, po projednání ve fakultním akademickém 
senátu a po schválení ve fakultní vědecké radě. Ke každému z hodnocených návrhů vydala 
RpVH JU stanovisko, jehož součástí jsou také konkrétní doporučení , která by měla být do 
předložených plných akreditačních žádostí zapracována. Souběžně s  tím byla péčí Útvaru pro 
studijní činnost Rektorátu JU provedena také kontrola formální stránky akreditačních žádostí. 
Po zapracování všech připomínek a doporučení budou plné akreditační žádosti odeslány 
v dohodnutém termínu na Národní akreditační úřad pro vysoké školství.  

RpVH JU se zabývala předloženými návrhy na změnu garantů studijních programů/oborů 
Ekonomické fakulty JU (3  návrhy), Pedagogické fakulty JU (2 návrhy ), Zdravotně sociální 
fakulty JU (10 návrhů) a Zemědělské fakulty JU (7 návrhů). V  převážné míře jsou změny 
garantů jednotlivých studijních programů/oborů navrhovány z důvodu platnosti nařízení 
vlády č. 274/2016 Sb., část druhá, hlava IIA 1c), podle kterého může být akademický 
pracovník nově garantem nejvýše jednoho magisterského studijního programu a jednoho 
doktorského studijního programu téhož, blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření.  Ke 
každému z hodnocených návrhů vydala RpVH JU stanovisko, se kterým b yl seznámen děkan 
dotčené fakulty. O provedených změnách garantů programů/oborů bude prostřednictvím 
Útvaru pro studijní činnost Rektorátu JU informován v dohodnutém termínu Národní 
akreditační úřad pro vysoké školství.  

RpVH JU také velmi podrobně diskutovala otázku struktury studijních programů Ekonomické 
fakulty JU a možnosti sloučení některých programů do větších celků.  

RpVH JU projednala návrh postupu hodnocení Dodatků k  Sebehodnotící zprávě studijního 
programu (oboru) za rok 2017. Hodnocení Dodatků by mělo být zahájeno na podzim 2018.  

RpVH JU vzala na vědomí zprávu rektora JU o probíhajících návštěvách dílčích hodnotících 
komisí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na jednotlivých fakultách JU. 
Všechny návštěvy, včetně návštěvy komise pro hodnocení institucionálního prostředí, by se 
měly uskutečnit do konce června 2018 s  tím, že definitivní stanovisko k  předložené žádosti 
JU by mělo být známo do konce srpna 2018.  



 

 

Základní informace o poslání, působnosti a personálním složení RpVH JU  jsou dostupné na 
internetových stránkách RpVH JU. Zde jsou také průběžně zveřejňovány programy jednání 
RpVH JU a stručné zprávy shrnující nejdůležitější výstupy  z jednotlivých jednání, tzv. zprávy 
pro veřejnost.  

 
 
V Českých Budějovicích dne 20. června 2018 
 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rada-pro-vnitrni-hodnoceni-ju

