
 

 

 
   

   

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 1. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  
které se konalo dne 13. června 2017  

 

V úterý dne 13. června 2017 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově 
Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí první zasedání nově 
zřízené Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích 
(dále jen „RpVH JU“). RpVH JU je samosprávným akademickým orgánem Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen "JU"), jehož hlavním posláním je 
zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností JU.  

RpVH JU má celkem 21 členů, jejím předsedou je dle zákona o vysokých školách 
rektor. Prvního zasedání RpVH JU se zúčastnilo celkem 19 členů, čímž byla RpVH 
JU usnášeníschopná.  

Rektor JU doc. Tomáš Machula předal přítomným členům RpVH JU jmenovací 
dekrety. Zároveň informoval, že místopředsedou RpVH JU jmenoval prorektora 
pro rozvoj a vnitřní hodnocení prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr. , a tajemníkem 
RpVH JU pracovníka rektorátního útvaru pro vnitřní hodnocení Tomáše Klimperu. 
Tajemník RpVH JU zabezpečuje administrativní činnost RpVH JU.  

RpVH JU na svém zasedání přijala tato usnesení:  

1.  Rada pro vnitřní hodnocení JU podle § 12a odst. (4) písm. a) zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách) po projednání schvaluje předložený návrh 
Pravidel 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.  

2.  Rada pro vnitřní hodnocení JU schvaluje podobu předkládaných věcných 
záměrů akreditace studijních programů, která vychází z  podoby formulářů 
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, a to v  následující 
struktuře: 

 A-I Základní informace o žádosti o akreditaci,  

 B-I Charakteristika studijního programu,  

 B-IIa/B-IIb Studijní plány a návrh témat prací,  

 C-II Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost,  

 Životopis garanta studijního programu.  

3.  Rada pro vnitřní hodnocení JU souhlasí, aby vedení JU při nalezení vhodných 
externích zdrojů (zvláště výzva OP VVV ESF 2018) požádalo o evaluaci 
systému zajišťování kvality externím subjektem.  

RpVH JU také diskutovala problematiku zpracování zpráv garantů studijních oborů 
za rok 2016 včetně obsahové i formální stránky těchto zpráv a následného 
postupu jejich hodnocení. Členové RpVH JU byli rovněž seznámeni 
s harmonogramem příprav žádostí o programové/institucionální akreditace ,  
s personálním obsazením pozic koordinátorů kvality na jednotlivých fakultách JU  
a se zavedenými, postupně zaváděnými i plánovanými univerzitními nástroji pro 
zajišťování a hodnocení kvality.   

Základní informace o poslání, působnosti a personálním složení RpVH JU  jsou 
dostupné na nově zřízených internetových stránkách RpVH JU, které jsou 
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dostupné na adrese http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rada-
pro-vnitrni-hodnoceni-ju. Zde budou také průběžně zveřejňovány programy 
jednání RpVH JU a stručné zprávy shrnující nejdůležitější výstupy z  jednotlivých 
jednání, tzv. zprávy pro veřejnost.  

 
 
V Českých Budějovicích dne 14. června 2017 
 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
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