
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 23. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 5. května 2020 
 

V úterý dne 5. května 2020 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické fakulty 
a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí 23. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň třetím zasedáním 
RpVH JU v roce 2020. Zasedání se zúčastnilo 18 z 21 členů, čímž byla RpVH  JU 
usnášeníschopná.  

V období mezi 22. a 23. zasedáním RpVH JU se uskutečnilo jedno hlasování formou per 
rollam, které probíhalo v  termínu od 28. března do 7. dubna 2020. Uvedeného hlasování se 
zúčastnilo 18 z 21 členů RpVH JU s následujícím výsledkem:  

 Byl schválen návrh (plná akreditační žádost) NMgr. programu Pedagogika volného 
času Teologické fakulty JU předkládaný NAÚ. 

 Byl vrácen k doplnění návrh (plná akreditační žádost) NMgr. programu Biologie a 
ochrana zájmových organismů Zemědělské fakulty JU předkládaný NAÚ. 

 Byl vrácen k doplnění návrh (plná akreditační žádost) Ph.D. programu Aplikovaná a 
krajinná ekologie Zemědělské fakulty JU předkládaný NAÚ. 

 Byl vrácen k doplnění návrh (plná akreditační žádost) Ph.D. programu Obecná 
produkce rostlinná Zemědělské fakulty JU předkládaný NAÚ. 

 Byl schválen návrh (plná akreditační žádost) Ph.D. programu Zemědělská chemie a 
biotechnologie Zemědělské fakulty JU předkládaný NAÚ. 

 Byl vrácen k doplnění návrh (plná akreditační žádost) Ph.D. programu Obecná 
zootechnika Zemědělské fakulty JU předkládaný NAÚ. 

 Byl schválen návrh (plná akreditační žádost) Ph.D. programu Ekonomika a 
management Ekonomické fakulty JU předkládaný NAÚ. 

 Byl schválen návrh (plná akreditační žádost) Ph.D. programu Economics and 
Management Ekonomické fakulty JU předkládaný NAÚ. 

 Byl schválen s výhradami věcný záměr žádosti o akreditaci Bc. programu Cestovní 
ruch Ekonomické fakulty JU. 

 Byl schválen věcný záměr žádosti o akreditaci Bc. programu Aplikovaná informatika 
Přírodovědecké fakulty JU. 

 Byl schválen Návrh Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností JU za rok 2019. 

RpVH JU se na svém 23. zasedání zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Bc. 
studijního programu Agropodnikání a Bc. studijního programu Zemědělské biotechnologie 
Zemědělské fakulty JU. Uvedené návrhy byly předloženy v rámci platné institucionální 
akreditace pro OV Zemědělství. V případě Bc. programu Agropodnikání rozhodla RpVH JU 
o vrácení návrhu tohoto studijního programu Zemědělské fakultě JU k  doplnění. V případě 
Bc. studijního programu Zemědělské biotechnologie rozhodla RpVH JU o schválení návrhu 
uvedeného studijního programu, a to poté, co byl novým garantem uvedeného studijního 
programu přímo na zasedání RpVH JU jmenován pan prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. RpVH JU 
následně udělila Zemědělské fakultě JU oprávnění uskutečňovat uvedený studijní program 
po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tedy do 16. 11. 2028. Předložení kontrolní 
zprávy není v případě tohoto studijního programu požadováno.   



 

 

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Bc. studijního programu 
Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy Teologické fakulty JU. 
Uvedený návrh byl předložen v rámci platné institucionální akreditace pro OV Učitelství. 
RpVH JU předloženou plnou akreditační žádost schválila a udělila Teologické fakultě JU 
oprávnění uskutečňovat uvedený studijní program po celou dobu platnosti institucionální 
akreditace, tedy do 16. 11. 2028. Předložení kontrolní zprávy není v  případě tohoto 
studijního programu požadováno.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) NMgr. studijního programu 
Učitelství pro střední školy se specializací náboženství a etika, předloženého Pedagogickou 
fakultou JU a společně připraveného Teologickou a Pedagogickou fakultou JU. Uvedený návrh 
byl předložen v rámci platné institucionální akreditace pro OV Učitelství. RpVH JU 
předloženou plnou akreditační žádost schválila a udělila  Teologické a Pedagogické fakultě JU 
oprávnění uskutečňovat uvedený studijní program, resp. specializaci po celou dobu platnosti 
institucionální akreditace, tedy do 16. 11. 2028. Předložení kontrolní zprávy není v  případě 
tohoto studijního programu požadováno.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí předkládanou NAÚ)  Bc. 
studijního programu Aplikovaná matematika Přírodovědecké fakulty JU v  rámci OV 
Matematika. RpVH JU uvedenou plnou akreditační žádost schválila . Tato žádost tak může být 
předložena k posouzení na NAÚ.  

RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci Bc. studijního 
programu Arteterapie a Bc. studijního programu Psychologie Pedagogické fakulty JU v  rámci 
OV Psychologie. RpVH JU předložené věcné záměry schválila, a to bez výhrad.  

RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci NMgr. studijního 
programu Německý jazyk a literatura (udělení akreditace), NMgr. studijního programu 
Překladatelství: specializace Překladatelství anglického jazyka – překladatelství italského 
jazyka (rozšíření akreditace o novou specializaci) a NMgr. studijního programu Románská 
filologie: specializace Italská fi lologie (rozšíření akreditace o novou specializaci)  Filozofické 
fakulty JU v rámci OV Filologie. RpVH JU předložené věcné záměry schválila, a to bez výhrad.  

Garanti schválených věcných záměrů 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 předloženým návrhem na změnu garanta NMgr. studijního 
programu Teologie Teologické fakulty JU. RpVH JU navrženou změnu garanta schválila.  

RpVH JU dále vzala na vědomí předloženou Sebeevaluační zprávu k  hodnocení výzkumných 
organizací v segmentu vysokých škol v  roce 2020 dle Metodiky 17+ (hodnocení v  modulech 
M3 až M5), která nahrazuje Dodatky k  sebehodnotícím zprávám fakult za rok 2018.  

RpVH JU dále vyzvala rektora JU, aby vytvořil pracovní skupinu za účelem rozvoje a 
sjednocování vědecké a pedagogické práce v  oblasti informatiky na JU, v  níž by byli 
zastoupeni děkani všech fakult JU, na kterých se informatika v různé míře vyskytuje, a 
o výsledcích činnosti této pracovní skupiny informoval RpVH JU.  

RpVH JU rovněž vzala na vědomí aktual izovaný harmonogram plánovaných zasedání RpVH JU 
v 1. pololetí roku 2020 a seznámila se s  postupem prací na plánovaných změnách v  nastavení 
systému zajišťování a hodnocení kvality JU.  

Základní informace o poslání, působnosti a personálním složení RpVH JU j sou dostupné na 
internetových stránkách RpVH JU. Zde jsou také průběžně zveřejňovány programy jednání 
RpVH JU a stručné zprávy shrnující nejdůležitější výstu py 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 11. května 2020 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválil: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat
http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat

