
 

 

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 6. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 6. února 2018 
 

V úterý dne 6. února 2018 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické fakulty 
a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí šesté zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň druhým 
zasedáním RpVH JU v roce 2018. Zasedání se zúčastnilo 18 z 21 členů, čímž byla RpVH JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se podrobně zabývala věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních programů 
Zdravotně sociální fakulty JU (13 záměrů), které jí byly předloženy po schválení těchto 
věcných záměrů ve fakultních orgánech pro hodnocení kvality, fakultní vědecké radě a po 
vyjádření děkanů ostatních fakult JU, kteří věcné záměry posuzovali zejména z hlediska 
možných duplicit či kvality studijních programů. Ke každému z hodnocených věcných záměrů 
vydala RpVH JU stanovisko, jehož součástí jsou také konkrétní doporučení, která by měla být 
promítnuta do plných akreditačních žádostí . S těmito stanovisky byla seznámena děkanka 
Zdravotně sociální fakulty JU. 

RpVH JU na svém zasedání dále přijala tato usnesení:  

1. RpVH JU schvaluje předložené návrhy slovního hodnocení kvality tvůrčí činnosti na 
základě předložených Sebehodnotících zpráv fakult za období 2012–2016. 

2. RpVH JU konstatuje, že proběhlo hodnocení všech studijních oborů (programů) a tvůrčí 
činnosti fakult za léta 2012–2016. Vzhledem k akreditacím uděleným Akreditační komisí 
ČR nelze na dané obory - v daném hodnotícím období - plně vztahovat nařízení vlády  
č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, nicméně lze 
konstatovat, že RpVH JU neidentifikovala žádný program/obor/fakultu, jejichž výsledky 
by žádaly zásadní rychlý zásah (E - zaostávající). Plná aplikace škály A - E pro posouzení 
vzdělávací a tvůrčí činnosti v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality na JU bude 
možná až pro nově akreditované programy vycházející ze standardů daných nařízením 
vlády č. 274/2016 Sb.  

3. RpVH JU schvaluje předložený návrh Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací,  
tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU. 

RpVH JU také vzala na vědomí předložená stanoviska děkanů Pedagogické fakulty JU a 
Zdravotně sociální fakulty JU ke slovnímu hodnocení zpráv garanta oboru za rok 2016  
(pokrývající pětileté období 2012 – 2016) a předložená stanoviska ředitelů celoškolských 
pracovišť a účelových zařízení ke slovnímu hodnocení zpráv o kvalitě souvisejících činností 
za rok 2016 (I. etapa) - Akademická knihovna JU, Centrum informačních technologií JU, 
Britské centrum JU, Koleje a menzy JU, Dětská skupina JU – Kvítek. 

RpVH JU rovněž diskutovala předložený návrh hodnocení plných akreditačních žádostí ze 
strany RpVH JU. Diskutován byl rovněž obsah ročních dodatků zpráv garanta oboru/programu 
a sebehodnotících zpráv fakult  (hodnocení tvůrčí činnosti). 

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.  

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


 

 

 
 
V Českých Budějovicích dne 9. února 2018 
 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 


