
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 26. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 29. září 2020 
 

V úterý dne 29. září 2020 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické fakulty a 
Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí 26. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň šestým zasedáním 
RpVH JU v roce 2020. Zasedání se zúčastnilo 19 z 21 členů, čímž byla RpVH  JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 26. zasedání zabývala třemi návrhy (plnými akreditačními žádostmi) 
Pedagogické fakulty JU předkládanými NAÚ, konkrétně návrhem  Bc. studijního programu 
Arteterapie (OV Psychologie), Bc. studijního programu Psychologie (OV Psychologie) a Ph.D. 
studijního programu Pedagogická psychologie / Educational Psychology (OV Psychol ogie – 
70 %; OV Učitelství – 30 %). RpVH JU všechny tři uvedené plné akreditační žádosti schválila. 
Tyto žádosti tak mohou být předloženy k posouzení na NAÚ.  

RpVH JU se dále zabývala předloženými osmi věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních 
programů Pedagogické fakulty JU, z  toho dvěma věcnými záměry v rámci OV Tělesná výchova 
a sport; Kinantropologie (Bc. studijní program Tělesná výchova a sport; NMgr. studijní 
program Tělesná výchova a sport – jednooborové studium) a šesti věcnými záměry v rámci 
OV Učitelství (Bc. studijní program Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy a základní umělecké školy – jednooborové studium; NMgr. studijní program Učitelství 
hry na nástroj pro střední školy a základní umělecké školy – jednooborové studium; Bc. 
studijní program Učitelství praktického vyučování; NMgr. studijní program Učitelství 
odborných předmětů; Bc. studijní program Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 
ZUŠ – jednooborové studium; NMgr. studijní program Učitelství výtvarné vých ovy pro 
základní umělecké školy – jednooborové studium). RpVH JU předložené věcné záměry Bc. 
studijního programu Tělesná výchova a sport a NMgr. studijního programu Tělesná výchova a 
sport – jednooborové studium schválila s výhradami, zbývajících šest věcných záměrů RpVH 
JU schválila bez výhrad.  

RpVH JU se dále zabývala předloženým věcným záměrem žádosti o akreditaci NMgr. 
studijního programu Management regionálního rozvoje Ekonomické fakulty JU  (OV 
Ekonomické obory). RpVH JU předložený věcný záměr schválila s  výhradami.  

RpVH JU se dále zabývala předloženými třemi věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních 
programů Přírodovědecké fakulty JU, konkrétně věcným záměrem NMgr. studijního programu 
Master of Artificial Intelligence and Data Science (OV Informatika), věcným záměrem Ph.D. 
studijního programu Aplikovaná fyzika (OV Fyzika) a věcným záměrem Ph.D. studijního 
programu Applied Physics (OV Fyzika). RpVH JU věcný záměr NMgr. studijního program u 
Master of Artificial Intelligence and Data Science neschválila, zbývající dva věcné záměry 
RpVH JU schválila.  

Garanti schválených věcných záměrů (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 strategickým plánem rozvoje informatiky na JU, plánovanými 
změnami v nastavení univerzitního systému zajišťování a hodnocení kvality, formálními 
požadavky na zpracování kontrolních práv vyžadovaných RpVH JU v  případě vybraných 
studijních programů schválených v  rámci platné institucionální akreditace a v  neposlední 



 

 

řadě obsahovou náplní a hlavními body programu příštího zasedání RpVH JU, které se 
uskuteční v úterý dne 27. 10. 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 2. října 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
http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat
http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat

