
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 31. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 13. dubna 2021 
 

V úterý dne 13. dubna 2021 se uskutečnilo v pořadí 31. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň třetím 
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 31. zasedání zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) 
Zemědělské fakulty JU předkládanými v rámci platné institucionální akreditace, konkrétně 
návrhy Bc. studijního programu Zemědělská technika a technologie v  rámci OV Zemědělství 
(70 %) a OV Ekonomické obory (30 %) a Bc. studijního programu Agroekologie v  rámci OV 
Zemědělství. RpVH JU plné akreditační žádosti obou uvedených  studijních programů vrátila 
Zemědělské fakultě JU k  doplnění.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Přírodovědecké fakulty JU 
předkládaným v rámci platné institucionální akreditace pro OV Učitelství, konkrétně 
návrhem Bc. studijního programu Geografie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. 
RpVH JU plnou akreditační žádost uvedeného studijního programu schválila a udělila 
Přírodovědecké fakulty JU oprávnění uskutečňovat daný studijní program po celou dobu 
platnosti institucionální akreditace, tedy do 16. 11. 2028 s tím, že předložení kontrolní zprávy 
není u tohoto programu požadováno. 

RpVH JU se dále zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Přírodovědecké 
fakulty JU předkládanými NAÚ, konkrétně návrhy Bc . studijního programu Fyzika v rámci OV 
Fyzika a NMgr. studijního programu Artificial Intelligence and Data Science (MAID) v  rámci 
OV Informatika. 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 návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Zemědělské fakulty 
JU předkládanými NAÚ, konkrétně návrhy NMgr. studijního programu Pozemkové úpravy a 
převody nemovitostí a NMgr. studijního programu Zemědělské inženýrství v rámci OV 
Zemědělství. RpVH JU plnou akreditační žádost NMgr. studijního programu Pozemkové 
úpravy a převody nemovitostí  schválila, plnou akreditační žádost NMgr. studijního programu 
Zemědělské inženýrství vrátila Zemědělské fakultě JU k  doplnění. Schválená žádost NMgr. 
studijního programu Pozemkové úpravy a převody nemovitostí může být předložena 
k posouzení na NAÚ.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Ekonomické fakulty JU 
předkládaným NAÚ, konkrétně návrhem NMgr. studijního programu Management 
regionálního rozvoje v  rámci OV Ekonomické obory. RpVH JU plnou akreditační žádost 
uvedeného studijního programu vrátila Ekonomické fakultě JU k  doplnění.  

RpVH JU se dále zabývala dvěma věcnými záměry žádostí o akreditaci studijn ích programů 
Pedagogické fakulty JU, konkrétně věcným záměrem Bc. studijního programu Aplikovaná 
geografie v rámci OV Vědy o Zemi a věcným záměrem Ph.D. studijního programu Oborové 
didaktiky STEM předmětů v  rámci OV Učitelství. Druhý ze jmenovaných věcných záměrů byl 
připraven ve spolupráci Pedagogické, Přírodovědecké a Zemědělské fakulty JU.  RpVH JU 
věcné záměry obou uvedených studijních programů schválila s  výhradami.  

RpVH JU se dále zabývala celkem šesti věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních 
programů Přírodovědecké fakulty JU, konkrétně věcnými záměry Bc. studijního programu 
Laboratorní a medicínská biologie, NMgr. studijního programu Parazitologie, NMgr. 
studijního programu Klinická biologie a NMgr. studijního programu Fyziologie a buněčná 



 

 

biologie rostlin v rámci OV Biologie, ekologie a životní prostředí a věcnými záměry Bc. 
studijního programu Chemie a NMgr. studijního programu Biochemie v rámci OV Chemie. 
RpVH JU věcný záměr NMgr. studijního programu Parazitologie nechválila, věcné záměry 
zbývajících pěti studijních programů schválila s  výhradami.  

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 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 rovněž zabývala návrhem na změnu garanta Bc. studijního programu Anglický 
jazyk a literatura Filozofické fakulty JU. Jedná se o  studijní program, který byl schválen 
v rámci platné institucionální akreditace pro OV Filologie.  RpVH JU předložený návrh na 
změnu garanta uvedeného studijního programu F ilozofické fakulty JU schválila. Zároveň 
vyjádřila požadavek předložit po 4 letech (tj. do 13. dubna 2025)  kontrolní zprávu 
s přehledem tvůrčí činnosti nového garanta předmětného studijn ího programu.  

RpVH JU dále schválila předložený návrh Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s  nimi souvisejících činností JU za rok 2020 a návrh slovního hodnocení 
Zprávy o CŽV za rok 2018.  

RpVH JU dále vzala na vědomí informaci o rezignaci prof. Václava Bůžka na členství v  RpVH 
JU (s účinností od 22. března 2021), informaci  o plánovaném zahájení vnějšího hodnocení 
NAÚ na JU (toto hodnocení je z  podnětu MŠMT prováděno na všech vysokých školách 
s institucionální akreditací, a to v  pořadí, v jakém byly institucionální akreditace uděleny) a 
informaci o plánované obměně 1/3 členů RpVH JU v  červnu 2021. RpVH JU byla také 
předběžně informovována o možnosti udělování oprávnění uskutečňovat studijní programy 
v rámci platné institucionální akreditace dle tzv. průběžného principu. Tato možnost bude 
ověřena v průběhu vnější kontroly NAÚ na 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 16. dubna 2021 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválil: prof. 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

