
 

 

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 12. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 11. prosince 2018 
 

V úterý dne 11. prosince 2018 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické 
fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí dvanácté zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU). Zasedání se zúčastnilo 19 
z 21 členů, čímž byla RpVH JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se podrobně zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních 
programů Přírodovědecké fakulty JU. Celkem bylo předloženo 9 věcných záměrů, z toho 2 pro 
bakalářské studijní programy (Aplikovaná informatika; Forenzní vědy a bezpečnost informací 
v ICT), 1 pro navazující magisterský program (Ecology) a 6 pro doktorské studijní programy 
(Biologie ekosystémů a ekologie / Ecosystem biology and ekology; Botanika/Botany a 
Hydrobiologie/Hydrobiology), které ji byly předloženy po jejich schválení 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. K hodnoceným věcným záměrům vydala RpVH JU stanovisko (oba věcné záměry 
bakalářských studijních programů byly schváleny s výhradou, ostatní věcné záměry byly 
schváleny bez výhrad), 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 dále zabývala návrhy studijních programů (plnými akreditačními žádostmi) 
Zdravotně sociální fakulty JU předloženými v rámci platné institucionální akreditace pro OV 
Sociální práce a OV Zdravotnické obory. Předloženy byly celkem 3 návrhy, z toho 2 pro 
bakalářské studijní programy (Sociální práce; Zdravotně-sociální péče) a 1 pro navazující 
magisterský program (Management sociální práce v organizacích). RpVH JU udělila Zdravotně 
sociální fakultě JU pro všechny 3 předložené programy oprávnění uskutečňovat tyto 
programy v rámci platné institucionální akreditace, a to na dobu 10 let, resp. do 16. listopadu 
2028. V případě navazujícího magisterského studijního programu Management sociální práce 
v organizacích 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.  

RpVH JU se dále zabývala návrhy studijních programů (plnými akreditačními žádostmi) 
Zdravotně sociální fakulty JU v rámci OV Bezpečnostní obory. Předloženy byly celkem 2 
návrhy, z toho 1 pro bakalářský studijní program (Ochrana obyvatelstva se zaměřením na 
CBRNE) a 1 pro navazující magisterský program (Civilní nouzová připravenost), které budou 
následně postoupeny k  posouzení na NAÚ. Oba dva předložené návrhy studijních programů 
byly v rámci RpVH JU schváleny.  

RpVH JU se rovněž zabývala návrhy studijních programů (plnými akreditačními žádostmi) 
Filozofické fakulty JU v rámci OV Historické vědy. Předloženy byly celkem 2 návrhy 
doktorských studijních programů (Archeologie/ Archaeology). Vzhledem ke skutečnosti, že 
uvedené studijní programy budou uskutečňovány ve spolupráci s  jinou právnickou osobou, 
není možné udělit oprávnění uskutečňovat tyto studijní programy v  rámci platné 
institucionální akreditace, ale je potřeba je postoupit k posouzení na NAÚ. Oba dva 
předložené návrhy studijních programů byly v  rámci RpVH JU schváleny.  



 

 

Přehled akreditovaných studijních programů JU, včetně programů nově akreditovaných 
v rámci programové i institucionální akreditace, je uveden na webových stránkách JU.  

RpVH JU také přijala informaci o doručení druhé ze tří částí Rozhodnutí NAÚ o žádosti JU  
o udělení institucionální akreditace. Na vědomí rovněž vzala informaci o navrženém 
harmonogramu hodnocení Dodatků k  sebehodnotím zprávám fakult za rok 2017 a Zprávy  
o celoživotním vzdělávání za rok 2017.  

RpVH JU rovněž aktualizovala plán svých zasedání v  1. pololetí roku 2019. Zasedání se 
uskuteční 29. 1. 2019, 19. 2. 2019, 12. 3. 2019, 9. 4. 2019, 14. 5. 2019 a 18. 6. 2019, a to vždy 
od 13:00 hod.  

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 13. prosince 2018 
 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
 

http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat
http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rada-pro-vnitrni-hodnoceni-ju

