
 

 

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 11. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 20. listopadu 2018 
 

V úterý dne 20. listopadu 2018 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické 
fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí jedenácté zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU). Zasedání se zúčastnilo 16 
z 21 členů, čímž byla RpVH JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se podrobně zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních 
programů Ekonomické fakulty JU (Bc. a NMgr. studijní program Ekonomika a management), 
které ji byly předloženy po jejich schválení ve fakultních orgánech pro hodnocení kvality, 
fakultní vědecké radě a po vyjádření děkanů ostatních fakult JU, kteří věcn é záměry 
posuzovali zejména z  hlediska možných duplicit či kvality studijních programů.  
K hodnoceným věcným záměrům vydala RpVH JU stanovisko (oba věcné záměry byly 
schváleny s výhradou), jehož součástí jsou také konkrétní připomínky a doporučení, které 
nyní musí garanti dotčených studijních programů zapracovat do plných akreditačních žádostí, 
které budou následně předloženy k  posouzení RpVH JU.  

RpVH JU se podrobně zabývala návrhy studijních programů (plnými akreditačními žádostmi) 
Ekonomické fakulty JU (Bc. program Management regionálního rozvoje a Bc. program Analýza 
v ekonomické a finanční praxi), 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. RpVH JU se po obsáhlé diskusi shodla na stanovisku, 
že projednávání obou uvedených plných akreditačních žádostí Ekonomické fakulty JU odloží 
do doby jmenování nového děkana fakulty, kterého zároveň vyzve, aby RpVH JU představil 
svoji vizi budoucí struktury studijních programů fakulty.  

RpVH JU se rovněž zabývala návrhy studijních programů (plnými akreditačními žádostmi) 
Filozofické fakulty JU (celkem 24 návrhů – 10 v rámci OV Historické vědy, 12 v  rámci OV 
Filologie a 2 v rámci OV Filologie + OV Ekonomické obory). RpVH JU udělila Filozofické fakultě 
JU v případě všech 24 předložených programů oprávnění uskutečňovat tyto programy v  rámci 
platné institucionální akreditace, a to na dobu 10 let. V případě doktorských studijních 
programů v rámci OV Historické vědy je v  souladu s požadavky NAÚ požadováno předložení 
kontrolní zprávy, a to po pěti letech. Kontrolní zpráva by RpVH JU měla být předložena tři 
měsíce před termínem jejího předložení na NAÚ. Přehled akreditovaných studijních 
programů JU, včetně programů nově akreditovaných v  rámci programové i institucionální 
akreditace, je uveden na webových stránkách JU.  

RpVH JU dále schválila předložené návrhy slovního hodnocení Dodatků k sebehodnotícím 
zprávám studijních programů (oborů) jednotlivých fakult JU za rok 2017. Garanti 
hodnocených studijních programů (oborů), resp. členové vedení jednotlivých fakult JU na 
toto hodnocení mohou podrobněji reagovat v rámci přípravy Dodatků k sebehodnotícím 
zprávám studijních programů (oborů) za rok 2018, v souhrnné podobě pak vedení fakulty  
v rámci Dodatku k sebehodnotící zprávě fakulty za rok 2017.  

RpVH JU se také zabývala předloženými návrhy na změnu garantů studijních programů/oborů 
Zemědělské fakulty JU (4 návrhy) a Pedagogické fakulty JU (1 návrh). Ke každému 
z hodnocených návrhů vydala RpVH JU souhlasné stanovisko, se kterým byl seznámen děkan 
dotčené fakulty. O provedených změnách garantů programů/oborů bude prostřednictvím 

http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat


 

 

Útvaru pro studijní činnost Rektorátu JU informován Národní akreditační úřad pro vysoké 
školství.  

RpVH JU rovněž v souladu s § 25 odst. 2 Pravidel systému zajišťování kvality (…) vzala na 
vědomí předložený přehled podstatných změn ve studijních programech za AR 2017/2018.  

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 26. listopadu 2018 
 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
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