
 

 

   

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 20. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 3. prosince 2019 
 

V úterý dne 3. prosince 2019 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Filozofické 
fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí 20. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň osmým zasedáním 
RpVH JU v roce 2019. Zasedání se zúčastnilo 19 z 21 členů, čímž byla RpVH JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 20. zasedání zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Bc. 
studijního programu Teologie a Bc. studijního programu Religionistika Teologické fakulty JU. 
Uvedené návrhy 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 uvedené studijní programy po celou dobu platnosti 
institucionální akreditace, tj. do 16. listopadu 2028. Předložení kontrolní zprávy není 
u žádného z uvedených studijních programů Teologické fakulty JU vyžadováno. RpVH JU se 
dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) NMgr. studijního programu Etika v sociální 
práci Teologické fakulty JU, který byl předložen v rámci v rámci platné institucionální 
akreditace pro OV Sociální práce. RpVH JU uvedenou plnou akreditační žádost schválila a 
Teologické fakultě JU udělila oprávnění uskutečňovat uvedený studijní program po celou 
dobu platnosti institucionální akreditace, tj. do 16. listopadu 2028, se současným 
předložením kontrolní zprávy, a to k 31. květnu 2023. 

RpVH JU se dále zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Bc. studijního programu 
Ochrana vod a Ph.D. studijních programů Ochrana vodních ekosystémů a Protection of 
Aquatic Ecosystems Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Uvedené návrhy byly předloženy 
v rámci platné institucionální akreditace pro OV Biologie, ekologie a životní prostředí. RpVH 
JU uvedené plné akreditační žádosti schválila a udělila Fakultě rybářství a ochrany vod 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 Fakulty rybářství a ochrany vod JU vyžadováno.   

RpVH JU se dále zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi předkládanými NAÚ) Ph.D. 
studijních programů Rybářství a Fishery Fakulty rybářství a ochrany vod JU v rámci OV 
Zemědělství. 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 návrhy (plnými akreditačními žádostmi předkládanými NAÚ) Bc. a 
NMgr. studijního programu Speciální pedagogika Pedagogické fakulty JU v rámci OV 
Neučitelská pedagogika. 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 návrhy (plnými akreditačními žádostmi předkládanými NAÚ) celkem 
šesti NMgr. studijních programů Zemědělské fakulty JU (programy Agroekologie; 
Agropodnikání; Biologie a ochrana zájmových organismů; Pozemkové úpravy a převody 
nemovitostí; Zemědělské inženýrství a Zootechnika). NMgr. studijní program Biologie a 
ochrana zájmových organismů je programem kombinovaným, který spadá do dvou oblastí 
vzdělávání, a to do OV Zemědělství (50 %) a OV Biologie, ekologie a životní prostředí (50 %). 
Kombinovaným programem je rovněž NMgr. studijní program Agropodnikání, který spadá do 
OV Zemědělství (80 %) a OV Ekonomické obory (20 %). Zbývající studijní programy spadají do 
OV Zemědělství. RpVH JU schválila plné akreditační žádosti čtyř ze šesti předložených 
studijních programů (NMgr. programy Agroekologie; Pozemkové úpravy a převody 
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nemovitostí; Zemědělské inženýrství a Zootechnika). Tyto schválené plné akreditační žádosti 
budou postoupeny k posouzení na NAÚ. Návrh NMgr. studijního programu Biologie a ochrana 
zájmových organismů byl vrácen fakultě k doplnění, návrh NMgr. studijního programu 
Agropodnikání byl neschválen. Tento neschválený studijní program musí Zemědělská fakulta 
JU kompletně přepracovat a do RpVH JU ho předložit nejprve v podobě nového věcného 
záměru a v případě jeho schválení následně v podobě návrhu (plné akreditační žádosti).  

RpVH JU se dále zabývala předloženým věcným záměrem žádosti o akreditaci Ph.D. studijního 
programu Ekonomika a management Ekonomické fakulty JU v rámci OV Ekonomické obory. 
RpVH JU předložený věcný záměr schválila, a to s výhradami. 

RpVH JU se dále zabývala předloženým věcným záměrem žádosti o akreditaci Ph.D. studijního 
programu Pedagogická psychologie Pedagogické fakulty JU. Předmětný studijní program 
spadá ze 70 % do OV Psychologie a z 30 % do OV Učitelství. RpVH JU předložený věcný záměr 
schválila, a to bez výhrad. 

Garanti schválených věcných záměrů (tj. i věcného záměru schváleného 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 dále schválila předložené návrhy slovního hodnocení Dodatků k sebehodnotícím 
zprávám studijních oborů (programů) jednotlivých fakult JU za rok 2018. Jednotlivé fakulty 
JU, resp. garanti příslušných studijních oborů (programů) mohou na toto hodnocení 
podrobněji reagovat v rámci přípravy Dodatků k sebehodnotícím zprávám studijních oborů 
(programů) za rok 2019. 

RpVH JU se dále zabývala předloženými návrhy na změnu garanta dobíhajícího Bc. studijního 
oboru Ochrana veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty JU a garantů celkem tří 
dobíhajících studijních oborů Pedagogické fakulty JU (NMgr. studijní program Učitelství 
matematiky pro 2. stupeň základních škol; Mgr. studijní program Učitelství pro 1. stupeň 
základních škol a Ph.D. studijní program Teorie vzdělávání v matematice). RpVH JU všechny 
předložené návrhy na změnu garantů studijních oborů Zdravotně sociální fakulty JU a 
Pedagogické fakulty JU schválila.  

RpVH JU rovněž vzala na vědomí informaci o plánovaném projednávání akreditačních 
materiálů v rámci RpVH JU, seznámila se s aktuálními informacemi o stavu projednávání 
některých akreditačních materiálů postoupených k posouzení na NAÚ a přijala informaci 
o plánovaných termínech zasedání RpVH JU v prvním pololetí roku 2020. Zasedání se 
uskuteční 14. 1. 2020, 4. 2. 2020, 3. 3. 2020, 31. 3. 2020, 5. 5. 2020 a 2. 6. 2020, 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. 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 12. prosince 2019 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 


