
 

 

   

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 21. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 14. ledna 2020 
 

V úterý dne 14. ledna 2020 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Filozofické fakulty 
a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí 21. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň prvním zasedáním 
RpVH JU v roce 2020. Zasedání se zúčastnilo 20 z 21 členů, čímž byla RpVH JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 21. zasedání zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) celkem 
sedmi Bc. studijních programů Zemědělské fakulty JU (Agroekologie; Agropodnikání; Biologie 
a ochrana zájmových organismů; Zemědělské biotechnologie; Pozemkové úpravy a převody 
nemovitostí; Zemědělství a Zootechnika). Uvedené návrhy byly předloženy v rámci platné 
institucionální akreditace pro OV Zemědělství, resp. v případě Bc. studijního programu 
Biologie a ochrana zájmových organismů také v rámci OV Biologie, ekologie a životní 
prostředí (uvedený program je programem kombinovaným, který z 50 % spadá do OV 
Zemědělství a z 50 % do OV Biologie, ekologie a životní prostředí). RpVH JU schválila plnou 
akreditační žádost pouze v případě návrhu Bc. studijního programu Pozemkové úpravy a 
převody nemovitostí. Zároveň udělila Zemědělské fakultě JU oprávnění uskutečňovat daný 
studijní program po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tedy do 16. 11. 2028, se 
současným předložením kontrolní zprávy, a to do 31. 12. 2025. V případě zbývajících šesti 
návrhů (plných akreditačních žádostí) rozhodla RpVH JU o jejich vrácení k doplnění.  

RpVH JU se dále zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) celkem čtyř studijních 
programů Teologické fakulty JU (NMgr. programy Teologie a Teologie služby; PhD. programy 
Teologie a Filosofie). Uvedené návrhy byly předloženy v rámci platné institucionální 
akreditace pro OV Filozofie, religionistika a teologie. RpVH JU schválila plné akreditační 
žádosti NMgr. studijních programů Teologie a Teologie služby a české verze PhD. studijních 
programů Teologie a Filosofie. Zároveň udělila Teologické fakultě JU oprávnění uskutečňovat 
uvedené studijní programy po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tedy do 
16. 11. 2028, se současným předložením několika kontrolních zpráv. V případě NMgr. 
studijních programů Teologie a Teologie služby se jedná o dvě kontrolní zprávy, první do 
30. 9. 2020 (ke stejnému datu musí být také odstraněny identifikované nedostatky) a druhé 
do 31. 5. 2023. Druhá kontrolní zpráva vychází z požadavků NAÚ, které se vztahují na všechny 
magisterské studijní programy JU náležející do OV Filozofie, religionistika a teologie. 
V případě PhD. studijního programu Teologie se rovněž jedná o dvě kontrolní zprávy, první 
do 30. 9. 2020 (ke stejnému datu musí být také odstraněny identifikované nedostatky) a 
druhé k 31. 5. 2023. Druhá kontrolní zpráva vychází z požadavků NAÚ, které se vztahují na 
všechny doktorské studijní programy JU náležející do OV Filozofie, religionistika a teologie. 
V případě PhD. programu Filosofie je požadováno předložení pouze jedné kontrolní zprávy, a 
to do 31. 5. 2023. V případě cizojazyčných verzí předmětných doktorských studijních 
programů (AJ a NJ verze PhD. programu Teologie a AJ verze PhD. programu Filosofie) rozhodla 
RpVH JU o jejich vrácení k doplnění. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí předkládanou NAÚ) NMgr. 
studijního programu Pedagogika volného času Teologické fakulty JU v rámci OV Neučitelská 
pedagogika. Uvedenou plnou akreditační žádost vrátila RpVH JU k doplnění. 

RpVH JU se dále zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi předkládanými NAÚ) Ph.D. 
studijních programů Biofyzika a Biophysics Přírodovědecké fakulty JU v rámci OV Fyzika. 
Uvedené plné akreditační žádosti RpVH JU schválila. Plné akreditační žádosti předmětných 
studijních programů tak mohou být předloženy k posouzení na NAÚ.  
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RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí předkládanou NAÚ) Bc. 
studijního programu Podniková informatika Ekonomické fakulty JU v rámci OV Informatika 
(65 %) a OV Ekonomické obory (35 %). Uvedenou plnou akreditační žádost RpVH JU schválila. 
Plná akreditační žádost předmětného studijního programu tak může být předložena 
k posouzení na NAÚ. 

RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci Bc. studijního 
programu Cestovní ruch a NMgr. studijního programu Management regionálního rozvoje 
Ekonomické fakulty JU v rámci OV Ekonomické obory. RpVH JU předložené věcné záměry 
neschválila. 

RpVH JU se dále zabývala předloženým věcným záměrem žádosti o akreditaci Bc. studijního 
programu Aplikovaná matematika Přírodovědecké fakulty JU v rámci OV Matematika. RpVH 
JU předložený věcný záměr schválila. Garant schváleného věcného záměru nyní může 
přistoupit k přípravě návrhu (plné akreditační žádosti) příslušného studijního programu, do 
kterého musí zapracovat případné výhrady a další připomínky vznesené RpVH JU při 
projednávání příslušného věcného záměru. Takto zpracovaná plná akreditační žádost bude 
následně projednána v rámci RpVH JU. 

RpVH JU se dále zabývala předloženými návrhy na změnu garantů dobíhajícího NMgr. a PhD. 
studijního oboru Biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty JU a garanta Bc. studijního 
programu Zdravotně-sociální péče Zdravotně sociální fakulty JU. RpVH JU všechny předložené 
návrhy na změnu garantů studijních oborů/programů Přírodovědecké fakulty JU a Zdravotně 
sociální fakulty JU schválila.  

RpVH JU také schválila návrh koncepce Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU za rok 2020 a vzala na vědomí předložené 
vyjádření Filozofické fakulty k prioritám rozvoje v oblasti vzdělávání Filologie ve vazbě na 
institucionální akreditaci. RpVH JU se rovněž seznámila s aktuálními informacemi o stavu 
projednávání některých akreditačních materiálů postoupených k posouzení na NAÚ a 
rozsáhle diskutovala otázky nezbytných změn v univerzitním systému zajišťování a hodnocení 
kvality JU.  

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 20. ledna 2020 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 


