
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 32. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 11. května 2021 
 

V úterý dne 11. května 2021 se uskutečnilo v pořadí 32. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň čtvrtým 
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 32. zasedání 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 schválila. Tato žádost tak může být předložena k posouzení 
na NAÚ. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Pedagogické fakulty JU 
předkládaným NAÚ, konkrétně návrhem Ph.D. studijního programu Didaktika biologie 
Pedagogické fakulty JU v  rámci OV Učitelství. RpVH JU plnou akreditační žádost uvedeného 
studijního programu schválila. Tato žádost tak může být rovněž předložena k posouzení na 
NAÚ. 

RpVH JU dále vzala na vědomí předložené informace koordinátora kvality Filozofické fakulty 
JU o počtu přijímaných studentů do Bc. studijního programu Anglický jazyk a literatura a 
zajištění výuky v daném studijním programu, a to bez připomínek.  

RpVH JU dále schválila předložený návrh opatření rektora, které upravuje vnitřní hodnocení 
kvality studijních programů a součástí JU. S uvedeným materiálem nyní budou seznámeni 
fakultní koordinátoři kvality.  

RpVH JU dále přijala informaci o výsledcích hodnocení výzkumných organizací v  segmentu 
vysokých škol v roce 2020 dle Metodiky 17+, v rámci kterého JU získala celkové hodnocení 
„A – vynikající“, což je pro JU obrovský úspěch. Dle Metodiky 17+ byly vysoké školy 
hodnoceny v celkem pěti modulech (M1 – Kvalita vybraných výsledků; M2 – Výkonnost 
výzkumu; M3 – Společenská relevance; M4 – Viabilita a M5 – Strategie a koncepce). 
Hodnocení v modulech M1 a M2 bylo realizováno Radou pro výzkum, vývoj a inovace na 
národní úrovni. Hodnocení v  modulech M3 – M5 bylo realizováno na úrovni poskytovatele 
(MŠMT) prostřednictvím mezinárodního evaluačního panelu (MEP) sestaveného za účelem 
hodnocení JU.  

RpVH JU rovněž diskutovala problematiku nastavení metodiky pro zadávání externích 
odborných posudků k akreditačním materiálům projednávaným v rámci RpVH JU. 

Rektor JU prof. Bohumil Jiroušek na závěr jednání RpVH JU poděkoval za práci ve prospěch 
RpVH JU prof. Ing. Martinu Flajšhansovi, Dr. rer. agr., kterému na počátku června 2021 končí 
jeho funkční období v  RpVH JU, a ocenil v této souvislosti profesionální přesnost a erudici 
prof. Martina Flajšhanse, se kterou přistupoval k  úkolům řešeným v rámci 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 14. května 2021 

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


 

 

 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválil: prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 


