
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 25. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 30. června 2020 
 

V úterý dne 30. června 2020 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické fakulty 
a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí 25. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň pátým zasedáním 
RpVH JU v roce 2020. Zasedání se zúčastnilo 18 z 21 členů, čímž byla RpVH  JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 25. zasedání zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Bc. 
studijního programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy 
a NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol Pedagogické fakulty JU, 
připravenými ve spolupráci s  Filozofickou fakultou JU (1 specializace) a Zemědělskou fakultou 
JU (1 specializace). Uvedené návrhy byly předloženy v rámci platné institucionální akreditace 
pro OV Učitelství. RpVH JU předložené plné akreditační žádosti schválila a udělila 
Pedagogické fakultě JU oprávnění uskutečňovat uvedené studijní programy po celou dobu 
platnosti institucionální akreditace, tedy do 16. 11. 2028  s tím, že v případě obou studijních 
programů je po pěti letech (k 30.  6. 2025) požadováno předložení kontrolní zprávy 
o kvalifikačním růstu a odborné činnosti u  specializací anglický jazyk, ruský jazyk a 
v předmětech společného základu.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Bc. studijního programu 
Agropodnikání Zemědělské fakulty JU. Uvedený návrh byl předložen v rámci platné 
institucionální akreditace pro OV Zemědělství. RpVH JU předloženou plnou akreditační 
žádost schválila a 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, nicméně je 
doporučováno zlepšení publikační a další tvůrčí činnosti osob podílejících se na 
uskutečňování daného studijního programu.  

RpVH JU se dále zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Zemědělské fakulty JU 
předkládanými NAÚ, konkrétně návrhem NMgr. studijního programu Biologie a ochrana 
zájmových organizmů v rámci OV Zemědělství (50 %) a OV Biologie, ekologie a životní 
prostředí (50 %), návrhem Ph.D. studijního programu Aplikovaná a krajinná ekologie v  rámci 
OV Zemědělství (60 %) a OV Biologie, ekologie a životní prostředí (40 %) a návrh em Ph.D. 
studijního programu Obecná zootechnika v  rámci OV Zemědělství. RpVH JU všechny tři 
uvedené plné akreditační žádosti schválila. Tyto žádosti tak mohou být předloženy 
k posouzení na NAÚ.  

RpVH JU se dále zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Přírodovědecké fakulty JU 
předkládanými NAÚ, konkrétně návrhem Bc. studijního programu Aplikovaná matematika 
v rámci OV Matematika a návrhem Bc. studijního programu Aplikovaná informatika v  rámci 
OV Informatika. RpVH JU obě uvedené plné akreditační žádosti schválila. Tyto žádosti tak 
mohou být předloženy k posouzení na NAÚ.  

RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních 
programů Pedagogické fakulty JU, konkrétně věcným záměrem Bc. studijního programu 
Specializace v pedagogice – Sociální pedagogika v rámci OV Neučitelská pedagogika, věcným 
záměrem Bc. studijního programu Učitelství pro mateřské školy v rámci OV Učitelství, věcným 
záměrem Bc. studijního programu ICT asistent se zaměřením na vzdělávání  v rámci OV 
Učitelství a věcným záměrem NMgr. studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň 
ZŠ – jednoobor v rámci OV Učitelství. RpVH JU předložený věcný záměr Bc. studijního 



 

 

programu Specializace v pedagogice – Sociální pedagogika schválila s výhradami, zbývající tři 
věcné záměry RpVH JU schválila bez výhrad.  

Garanti schválených věcných záměrů (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 žádos ti 
budou následně projednány v  rámci RpVH JU.  

RpVH JU se dále zabývala obsahovou náplní a hlavními body programu příštího zasedání 
RpVH JU, které se uskuteční v  úterý dne 29. 9. 2020 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 7. července 2020 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválil: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

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