
 

 

 

   

   

 

 

 

Zpráva pro veřejnost ze 17. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 18. června 2019 
 

V úterý dne 18. června 2019 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Filozofické fakulty 
a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí 17. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň pátým zasedáním 
RpVH JU v roce 2019. Zasedání se zúčastnilo 19 z 21 členů, čímž byla RpVH JU 
usnášeníschopná.  

Rektor JU doc. Tomáš Machula na úvod zasedání předal jmenovací dekrety přítomným nově 
zvoleným členům RpVH JU a popřál jim hodně úspěchů při jejich práci v rámci RpVH JU. Členy 
RpVH JU byli jmenováni: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., doc. Mgr. et 
Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D., prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., doc. 
Ing. Milan Jílek, Ph.D., Ing. Vladimír Jandík, prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., a doc. Jakub 
Sirovátka, Dr. phil. 

RpVH JU se na svém 17. zasedání zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Bc. a 
NMgr. studijního programu Filosofie Teologické fakulty JU, které byly předloženy v rámci 
platné institucionální akreditace pro OV Filozofie, religionistika a teologie. RpVH JU uvedené 
plné akreditační žádosti schválila a Teologické fakultě JU udělila oprávnění uskutečňovat oba 
studijní programy po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tj. po dobu 10 let, resp. 
do 16. listopadu 2028. V případě NMgr. studijního programu Filosofie je dle požadavku NAÚ, 
formulovaného v rámci rozhodnutí o udělení institucionální akreditace, po 5 letech 
požadováno předložení kontrolní zprávy. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Bc. studijního programu 
Pediatrické ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty JU, který byl předložen v rámci platné 
institucionální akreditace pro OV Zdravotnické obory. RpVH JU uvedenou plnou akreditační 
žádost schválila a Zdravotně sociální fakultě JU udělila oprávnění uskutečňovat uvedený 
studijní program po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tj. po dobu 10 let, resp. 
do 16. listopadu 2028. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Bc. studijního programu 
Analýza v ekonomické a finanční praxi Ekonomické fakulty JU, který byl předložen v rámci 
platné institucionální akreditace pro OV Ekonomické obory. RpVH JU uvedenou plnou 
akreditační žádost schválila s omezením a Ekonomické fakultě JU udělila oprávnění 
uskutečňovat uvedený studijní program na dobu 5 let, resp. do 18. června 2024 s tím, že po 
3 letech je požadováno předložení kontrolní zprávy. 

RpVH JU se dále zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi předkládanými NAÚ) 
Ekonomické fakulty JU, a to NMgr. studijního programu Analýza v ekonomické a finanční 
praxi, který spadá do OV Ekonomické obory, a NMgr. studijního programu Aplikovaná 
informatika, který spadá do OV Informatika. Uvedené plné akreditační žádosti RpVH JU 
schválila. Plné akreditační žádosti předmětných studijních programů tak mohou být 
předloženy k posouzení na NAÚ. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí předkládanou NAÚ) Bc. 
studijního programu Měřicí a výpočetní technika Přírodovědecké fakulty JU, který spadá do 
OV Elektrotechnika. Uvedenou plnou akreditační žádosti RpVH JU schválila. Plná akreditační 
žádost předmětného studijního programu tak může být předložena k posouzení na NAÚ. 
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RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci dvou studijních 
programů Ekonomické fakulty JU, a to Bc. studijního programu Finance a účetnictví, který 
spadá do OV Ekonomické obory, a Bc. studijního programu Podniková informatika, který 
spadá do dvou oblastí vzdělávání, kterými jsou OV Informatika (70 %) a OV Ekonomické obory 
(30 %). Oba uvedené věcné záměry RpVH JU schválila, v případě Bc. studijního programu 
Podniková informatika s výhradami. 

RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci celkem pěti 
Ph.D. studijních programů Zemědělské fakulty JU v rámci OV Zemědělství – programy 
Aplikovaná a krajinná ekologie; Obecná produkce rostlinná; Zemědělská chemie a 
biotechnologie; Obecná zootechnika a Zemědělská technika a technologie. Všechny uvedené 
věcné záměry RpVH JU schválila s výhradami. 

RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci celkem šesti 
studijních programů Pedagogické fakulty JU, z toho čtyř v rámci OV Učitelství (Bc. programy 
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy; Hudební výchova se 
zaměřením na vzdělávání pro střední školy a Základy společenských věd se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy a NMgr. program Učitelství pro střední školy) a dvou v rámci OV 
Neučitelská pedagogika (Bc. a NMgr. program Speciální pedagogika). Všechny uvedené věcné 
záměry RpVH JU schválila s výhradami. 

RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci celkem osmi 
studijních programů Přírodovědecké fakulty JU, z toho sedmi v rámci OV Biologie, ekologie a 
životní prostředí (NMgr. program Molekulární a buněčná biologie a genetika a Ph.D. 
programy Entomologie/Entomology; Parazitologie/Parasitology a Zoologie/Zoology) a 
jednoho v rámci OV Fyzika (Ph.D. program Biofyzika). Všechny uvedené věcné záměry RpVH 
JU schválila. 

Garanti všech schválených věcných záměrů (tj. i věcných záměrů schválených s výhradami) 
nyní mohou přistoupit k přípravě návrhů (plných akreditačních žádostí) jednotlivých 
studijních programů, do kterých musí zapracovat případné výhrady a další připomínky 
vznesené RpVH JU při projednávání příslušných věcných záměrů. Takto zpracované plné 
akreditační žádosti budou následně opět projednány v rámci RpVH JU. 

RpVH JU se dále zabývala předloženými návrhy na změnu garantů celkem pěti studijních 
oborů Ekonomické fakulty JU (Bc. studijní obory Strukturální politika EU pro veřejnou správu; 
Řízení a ekonomika podniku; Obchodní podnikání a Finanční a pojistná matematika a NMgr. 
studijní obor Obchodní podnikání/Commerce and Entrepreneurship). Důvodem 
navrhovaných změn garantů je souběh akreditace studijních oborů Ekonomické fakulty JU 
akreditovaných podle zákona č. 168/2018 Sb. do 31. prosince 2024 s nově akreditovanými, 
resp. k akreditaci připravovanými studijními programy. Všechny uvedené návrhy na změnu 
garantů studijních oborů RpVH JU schválila. 

RpVH JU rovněž vzala na vědomí rektorem JU předložený návrh na rozdělení části účelově 
určených prostředků zohledňující výsledky institucionální akreditace v rámci rozpočtu JU pro 
rok 2019 a informaci Ekonomické fakulty JU o změnách cvičících několika málo předmětů 
v rámci nedávno schválených Bc. studijních programů Management regionálního rozvoje a 
Ekonomika a management a NMgr. studijního programu Ekonomika a management. RpVH JU 
dále přijala informaci o vydání aktualizované verze opatření R 373, kterým se vydávají 
Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU (aktualizované opatření 
bylo vydáno dne 11. června 2019 jako opatření R 400) a informaci o termínech zasedání RpVH 
JU ve 2. pololetí roku 2019. Zasedání se uskuteční v úterý 1. října 2019, 5. listopadu 2019 a 
3. prosince 2019, a to vždy od 13:00 hod. 
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RpVH JU dále rozhodla, že aktuálně předložené věcné záměry žádostí o akreditaci celkem 
šesti studijních programů v rámci OV Učitelství neprojedná formou per rollam. Předmětné 
věcné záměry tak budou zařazeny na program 18. zasedání RpVH JU, které se uskuteční 
1. října 2019. 

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

 
 
V Českých Budějovicích dne 21. června 2019 
 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
 


