
 

 

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 13. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 29. ledna 2019 
 

V úterý dne 29. ledna 2019 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické fakulty 
a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí třinácté zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU), které bylo zároveň prvním zasedáním 
RpVH JU v roce 2019. Zasedání se zúčastnilo 19 z 21 členů, čímž byla RpVH  JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se velmi podrobně zabývala vizí budoucí struktury studijních programů Ekonomické 
fakulty JU, kterou členům RpVH JU představila nově zvolená děkanka Ekonomické fakulty JU 
doc. Dagmar Škodová Parmová. RpVH JU v  této souvislosti konstatovala uspokojení nad 
předloženou vizí, zároveň formulovala některá doporučení a upozornění, která byla předána 
přímo nově zvolené děkance fakulty.  

RpVH JU se zabývala předloženým věcným záměrem žádosti o akreditaci NMgr. studijního 
programu Specializace v  ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty JU. Věcný záměr 
navazujícího magisterského programu Ošetřovatelství se dvěma specializacemi  byl již v rámci 
RpVH JU schválen, ale na základě poptávky přidala fakulta do studijního programu ještě jednu 
specializaci, a to Specializaci v  intenzivní péči. Název studijního programu byl fakultou 
změněn z Ošetřovatelství na Specializaci v  ošetřovatelství, a to na základě výsledků jednání 
Asociace vysokoškolských vzdělavatelů v  nelékařských zdravotnických profesích, Ministerstva 
zdravotnictví a NAÚ. Nový název více vystihuje skutečnost, že Zdravotně sociální fakulta JU 
ve studijním programu připravuje zdravotnického pracovníka se specializací. K hodnocenému 
věcnému záměru vydala RpVH JU stanovisko (věcný záměr byl schválen bez výhrad). Garant 
studijního programu nyní může zahájit přípravu plné akreditační žádosti, která bude následně 
předložena k posouzení RpVH JU.  

RpVH JU se zabývala předloženým návrhem (plnou akreditační žádostí) Bc. programu 
Aplikovaná informatika Přírodovědecké fakulty JU, u kterého konstatovala, že je tento návrh 
neúplný. V souladu s článkem 19 odst. 3 Opatření rektora, kterým se vydávají Standardy pro 
akreditaci a uskutečňování studijních programů JU, proto RpVH JU vrátila předložený návrh 
Přírodovědecké fakultě JU k  doplnění. 

RpVH JU dále schválila souhrnné slovní hodnocení Dodatků k sebehodnotícím zprávám fakult 
za rok 2017. Děkani jednotlivých fakult JU na toto hodnocení mohou podrobněji reagovat v 
rámci přípravy Dodatků k sebehodnotícím zprávám fakult za rok 2018. RpVH JU rovněž 
schválila slovní hodnocení Zprávy o CŽV za rok 2017.  

RpVH JU také projednala a schválila koncepci Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU za rok 2018.  Dodatek bude po vypracování 
a následném projednání/schválení v  příslušných univerzitních orgánech odeslán na NAÚ.  

RpVH JU se dále usnesla na zrušení plánovaného zasedání dne 19. února 2019 s  tím, že 
materiály neodkladné povahy budou projednány formou per rollam. Příští řádné zasedání 
RpVH JU se tak uskuteční až v  úterý 12. března 2019.  

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

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


 

 

akreditovaných v rámci programové i institucionální akreditace, je uveden na webových 
stránkách JU.  

 
 
V Českých Budějovicích dne 30. ledna 2019 
 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
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