
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 18. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 1. října 2019 
 

V úterý dne 1. října 2019 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické fakulty a 
Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí 18. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň šestým zasedáním 
RpVH JU v roce 2019. Zasedání se zúčastnilo 18 z 21 členů, čímž byla RpVH  JU 
usnášeníschopná.  

V období mezi 17. a 18. zasedáním RpVH JU se uskutečnilo jedno hlasování formou per 
rollam, které probíhalo v  termínu od 27. srpna 2019 do 6. září 2019. V rámci tohoto hlasování 
byly schváleny předložené návrhy na změnu garantů čtyř dobíhajících studijních oborů 
Zemědělské fakulty JU (Bc. obor Biologie a ochrana zájmových organismů; NMgr. obor 
Biologie a ochrana zájmových organismů; NMgr. obor Zootechnika a Ph.D. obor Speciální 
zootechnika). 

RpVH JU se na svém 18. zasedání zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) tří Bc. 
studijních programů Pedagogické fakulty JU (Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 
pro střední školy; Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy ; Základy 
společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy ) a jednoho NMgr. studijního 
programu (Učitelství pro střední školy), společně připraveného Pedagogickou, Filozofickou a 
Přírodovědeckou fakultou JU. Uvedené návrhy byly předloženy v  rámci platné institucionální 
akreditace pro OV Učitelství. RpVH JU uvedené plné akreditační žádosti schválila a udělila 
dotčeným fakultám oprávnění uskutečňovat uvedené studijní programy po celou dobu 
platnosti institucionální akreditace, tj. do 16. listopadu 2028, se současným předložením 
kontrolních zpráv za každý z těchto studijních programů, a to po pěti letech jejich realizace 
(k 30. červnu 2024). 

RpVH JU se dále zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) pěti Bc. studijních 
programů Přírodovědecké fakulty JU (Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy ; 
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy ; Chemie se zaměřením na vzdělávání pro 
střední školy; Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy; Matematika se 
zaměřením na vzdělávání pro střední školy). Uvedené návrhy byly předloženy v  rámci platné 
institucionální akreditace pro OV Učitelství. RpVH JU uvedené plné akreditační žádosti 
schválila a udělila Přírodovědecké fakultě JU oprávnění uskutečňovat uvedené studijní 
programy po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tj. do 16. listopadu 2028 . 
Předložení kontrolní zprávy není ani u jednoho z  uvedených studijních programů 
Přírodovědecké fakulty JU vyžadováno.   

RpVH JU se dále zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) pěti Bc. studijních 
programů Filozofické fakulty JU (Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro 
střední školy; Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy ; 
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy ; Španělský jazyk se 
zaměřením na vzdělávání pro střední školy ; Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy). Uvedené návrhy byly předloženy v  rámci platné institucionální akreditace pro OV 
Učitelství. RpVH JU uvedené plné akreditační žádosti schválila a udělila Filozofické fakultě JU 
oprávnění uskutečňovat uvedené studijní programy po celou dobu platnosti institucionální 
akreditace, tj. do 16. listopadu 2028 s tím, že předložení kontrolní zprávy je vyžadováno 
pouze u Bc. studijního programu Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro 
střední školy, a to po pěti letech realizace tohoto programu (k 30. červnu 2024).  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Bc. studijního programu 
Finance a účetnictví Ekonomické fakulty JU, který byl předložen v rámci platné institucionální 



 

 

akreditace pro OV Ekonomické obory.  RpVH JU uvedenou plnou akreditační žádost schválila 
a udělila Ekonomické fakultě JU oprávnění uskutečňovat daný studijní program po celou dobu 
platnosti institucionální akreditace, tj. do 16. listopa du 2028. Vypracování kontrolní zprávy 
není vyžadováno.  

RpVH JU se dále zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi předkládanými NAÚ) celkem 
devíti NMgr. a jednoho Ph.D. studijního programu Zemědělské fakulty JU v rámci OV 
Zemědělství (NMgr. programy Agroekologie; Chov, pěstování a ochrana zájmových 
organismů; Zemědělské biotechnologie; Kvalita a zpracování zemědělských produktů; 
Multifunctional Agriculture; Pozemkové úpravy a převody nemovitostí ; Zemědělská technika 
a technologie; Zemědělské inženýrství; Zootechnika a Ph.D. program Zemědělská technika a 
technologie). RpVH JU schválila plné akreditační žádosti tří z deseti předložených studijních 
programů (NMgr. programy Zemědělské biotechnologie; Kvalita a zpracování zemědělských 
produktů; Zemědělská technika a technologie), zbývajících sedm plných akreditačních žádostí 
bylo vráceno fakultě k  doplnění. Schválené plné akreditační žádosti budou postoupeny 
k posouzení na NAÚ.  

RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci celkem tří 
studijních programů Pedagogické fakulty JU v rámci OV Učitelství (Bc. program Oborové 
studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy ; NMgr. program Učitelství 
pro 2. stupeň základních škol  a Mgr. program Učitelství pro 1. stupeň základních škol). 
Všechny tři uvedené věcné záměry RpVH JU schválila, v  případě Bc. programu Oborové 
studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy  a NMgr. programu Učitelství 
pro 2. stupeň základních škol s výhradami, v případě Mgr. programu Učitelství pro 1. stupeň 
základních škol bez výhrad.  

RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci celkem dvou 
studijních programů Filozofické fakulty JU v rámci OV Učitelství (Bc. program Německý jazyk 
se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a NMgr. program Učitelství pro střední školy - 
specializace Německý jazyk). Oba uvedené věcné záměry RpVH JU schválila, a to bez výhrad.   

RpVH JU se dále zabývala předloženým věcným záměr žádosti o akreditaci Bc. studijního 
programu Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy  Teologické 
fakulty JU v rámci OV Učitelství. RpVH JU předložený věcný záměr schválila, a to bez výhrad.  

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 projednány v  rámci RpVH JU.  

RpVH JU se dále zabývala předloženými návrhy na změnu garanta NMgr. studijního oboru 
Botanika/ Botany Přírodovědecké fakulty JU a garanta Ph.D. studijního oboru Zemědělské 
biotechnologie Zemědělské fakulty JU. Oba předložené návrhy na změnu garantů studijních 
oborů RpVH JU schválila.  

RpVH JU dále schválila předložený návrh, aby za Dodatky k sebehodnotícím zprávám fakult 
za rok 2018 byla považována Sebeevaluační zpráva k hodnocení výzkumných organizací 
v segmentu vysokých škol v  roce 2020 dle Metodiky 17+ (hodnocení v  modulech M3 až M5).  

RpVH JU rovněž schválila navržené úpravy opatření rektora R 400 z 11. června 2019 
(Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU) a navrže ný postup a 
harmonogram hodnocení Dodatků k  sebehodnotícím zprávám studijních oborů (programů) 
za rok 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 

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


 

 

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 8. října 2019 
 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
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