
 
 

   

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 27. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 27. října 2020 
 

V úterý dne 27. října 2020 se uskutečnilo v pořadí 27. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň sedmým 
zasedáním RpVH JU v roce 2020. Zasedání se uskutečnilo v hybridní podobě, kdy souběžně 
probíhalo v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Filozofické fakulty a Rektorátu JU a 
online v rámci MS Teams. Zasedání se zúčastnilo celkem 15 z 21 členů, čímž byla RpVH JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 27. zasedání zabývala celkem 14 návrhy (plnými akreditačními žádostmi) 
Přírodovědecké fakulty JU, konkrétně návrhy Ph.D. doktorských studijních programů Botanika 
/ Botany; Biologie ekosystémů a ekologie / Ecosystem biology and ecology; Entomologie / 
Entomology; Hydrobiologie / Limnology; Integrativní biologie / Integrative Biology; 
Parazitologie / Parasitology a Zoologie / Zoology. Uvedené návrhy byly předloženy v rámci 
platné institucionální akreditace pro OV Biologie, ekologie a životní prostředí. RpVH JU 
předložené české verze Ph.D. studijních programů schválila a udělila Přírodovědecké fakultě 
JU oprávnění uskutečňovat uvedené studijní programy po celou dobu platnosti 
institucionální akreditace, tedy do 16. 11. 2028 s tím, že předložení kontrolní zprávy není ani 
u jednoho z těchto sedmi programů vyžadováno. V případě anglických verzí předmětných 
studijních programů RpVH JU rozhodla o jejich vrácení Přírodovědecké fakultě JU k doplnění. 
Po doplnění mohou být návrhy uvedených studijních programů v anglickém jazyce předloženy 
k opětovnému projednání do RpVH JU. 

RpVH JU se dále zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Zemědělské fakulty 
JU předkládanými NAÚ, konkrétně návrhem Ph.D. studijního programu Obecná zootechnika 
(OV Zemědělství) a NMgr. studijního programu Biologie a ochrana zájmových organizmů (OV 
Zemědělství - 50 % a OV Biologie, ekologie a životní prostředí - 50 %). RpVH JU již jednou 
návrhy uvedených studijních programů schválila (schváleno na 25. zasedání RpVH JU dne 30. 
6. 2020), nicméně před odesláním akreditačních návrhů těchto programů na NAÚ se fakulta 
rozhodla v uvedených návrzích provést ještě některé změny. Z tohoto důvodu byly oba dva 
studijní programy předloženy do RpVH JU k opětovnému projednání. RpVH JU plné 
akreditační žádosti obou studijních programů schválila. Tyto žádosti tak mohou být 
předloženy k posouzení na NAÚ. 

RpVH JU dále schválila předložené kontrolní zprávy NMgr. studijního programu Etika 
v sociální práci, NMgr. studijního programu Teologie, NMgr. studijního programu Teologie 
služby a Ph.D. studijního programu Teologie Teologické fakulty JU. Předložení uvedených 
kontrolních zpráv bylo vyžádáno RpVH JU v době schvalování uvedených studijních programů 
v rámci platné institucionální akreditace. 

RpVH JU schválila předložené návrhy slovního hodnocení Dodatků k sebehodnotícím zprávám 
studijních oborů (programů) jednotlivých fakult JU za rok 2019. 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 2020. 

RpVH JU rovněž vzala na vědomí předložený přehled tzv. ostatních změn ve studijních 
programech za AR 2019/2020, který byl jednotlivými fakultami JU vypracován v souladu s § 
25 odst. 2 Pravidel systému zajišťování kvality (…). V návaznosti na tento bod RpVH JU 
iniciovala kroky ke zlepšení způsobu vykazování těchto změn ve studijních programech. 
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RpVH JU se také opětovně zabývala plánovanými změnami v nastavení univerzitního systému 
zajišťování a hodnocení kvality, postupem realizace těchto změn a jejich projednáváním 
v rámci příslušných univerzitních grémií.  

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 30. října 2020 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválil: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 


