
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 30. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 2. března 2021 
 

V úterý dne 2. března 2021 se uskutečnilo v pořadí 30. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň druhým 
zasedáním RpVH JU v roce 2021. Zasedání se uskutečnilo online v rámci MS Teams. Zasedání 
se zúčastnilo celkem 18 z 21 členů, čímž byla RpVH  JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 30. zasedání zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) 
Zdravotně sociální fakulty JU předkládanými v rámci platné institucionální akreditace pro OV 
Zdravotnické obory, konkrétně návrhy Ph.D. studijního programu Ošetřovatelství a Ph.D. 
studijního programu Nursing. RpVH JU plné akreditační žádosti obou uvedených studijních 
programů schválila a udělila Zdravotně sociální fakultě JU oprávnění uskutečňovat dané 
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 programů požadováno. 

RpVH JU se dále zabývala celkem čtyřmi návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Zdravotně 
sociální fakulty JU předkládanými NAÚ, konkrétně návrhy Bc. studijního programu Ochrana 
obyvatelstva se zaměřením na CBRNE a NMgr. studijního programu Civilní nouzová 
připravenost v rámci OV Bezpečnostní obory a návrhy Ph.D. studijního programu Sociální 
práce a Ph.D. studijního programu Social Work v  rámci OV Sociální práce. RpVH JU plné 
akreditační žádosti všech čtyř uvedených studijních programů schválila. Tyto žádosti tak 
mohou být předloženy k posouzení na NAÚ.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Teologické fakulty JU 
předkládaným NAÚ, konkrétně návrhem Ph.D. studijního programu Spiritualita a etika 
v sociální práci. Jedná se o kombinovaný studijní prog ram, který z 63 % náleží do OV Sociální 
práce a z 37 % do OV Filozofie, religionistika a teologie.  RpVH JU plnou akreditační žádost 
uvedeného studijního programu schválila. Tato  žádost tak může být předložena k posouzení 
na NAÚ. 

RpVH JU se dále zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Přírodovědecké 
fakulty JU předkládanými NAÚ, konkrétně návrhy Ph.D. studijního programu Aplikovaná 
fyzika a Ph.D. studijního programu Applied physics v rámci OV Fyzika. RpVH JU plné 
akreditační žádosti obou uvedených studijních programů schválila. Tyto žádosti tak mohou 
být předloženy k posouzení na NAÚ.  

RpVH JU se dále zabývala dvěma věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních programů 
Přírodovědecké fakulty JU, konkrétně věcným záměrem Bc. studijního programu Fyzika 
v rámci OV Fyzika a věcným záměrem NMgr. studijního programu Artificial Intelligence and 
Data Science (MAID) v rámci OV Informatika. RpVH JU věcný záměr Bc. studijního programu 
Fyzika schválila s výhradami, věcný záměr NMgr. studijního programu Artificial Intelligence 
and Data Science (MAID) schválila.  

RpVH JU se rovněž zabývala celkem čtyřmi věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních 
programů Filozofické fakulty JU, konkrétně věcným záměrem Bc. studijního programu 
Německý jazyk pro evropský a mezinárodní obchod v rámci OV Filologie (78,5  %) a OV 
Ekonomické obory / Právo (21,5  %), dále věcnými záměry NMgr. studijního programu 
Překladatelství: specializace Překladatelství anglického jazyka – překladatelství německého 
jazyka a Ph.D. studijního programu Moderní anglická a americká literatura  v rámci OV 
Filologie a věcným záměrem Ph.D. studijního programu Kulturální studia v rámci OV Mediální 
a komunikační studia. RpVH JU věcný záměr Bc. studijního programu Německý jazyk pro 
evropský a mezinárodní obchod schválila s výhradami, věcné záměry zbývajících třech 
studijních programů 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 dále vzala na vědomí předloženou evaluační zprávu vypracovanou mezinárodním 
evaluačním panelem (MEP) v  rámci mezinárodního hodnocení výzkumných organizací 
v segmentu vysokých škol dle Metodiky 17+ a předložený rámcový program příštího zasedání 
RpVH 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 4. března 2021 
 
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

