
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 33. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 22. června 2021 
 

V úterý dne 22. června 2021 se uskutečnilo v pořadí 33. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň pátým 
zasedáním RpVH JU v roce 2021. Zasedání se uskutečnilo online v rámci MS Teams. Zasedání 
se zúčastnilo celkem 19 z 21 členů, čímž byla RpVH  JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 33. 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 
(75 %) a OV Ekonomické obory (25 %) a Bc. studijního programu Agroekologie v rámci OV 
Zemědělství. RpVH JU plné akreditační žádosti obou uvedených studijních programů schválila 
s omezením a udělila Zemědělské fakultě JU oprávnění uskutečňovat uvedené studijní 
programy na dobu 6 let, tedy do 22. 6. 2027. V případě obou studijních programů je 
požadováno předložení kontrolní zprávy, u Bc. studijního programu Zemědělská technika a 
technologie do 3 let od udělení akreditace, tedy do 22. 6. 2024 , u Bc. studijního programu 
Agroekologie do 1 roku od udělení akreditace, tedy do 22. 6. 2022. 

RpVH JU se dále zabývala celkem čtyřmi návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Teologické 
fakulty JU předkládanými v rámci platné institucionální akreditace, konkrétně návrhy Bc. 
studijního programu Sociální a charitativní práce v rámci OV Sociální práce a dále Mgr. 
studijního programu Teologie, Ph.D. studijního programu Philosophy a Ph.D. studijního 
programu Theology v rámci OV Filozofie, religionistika a teologie. RpVH JU předloženou 
plnou akreditační žádost Bc. studijního programu Sociální a charitativní práce vrátila 
Teologické fakultě JU k  doplnění. Plné akreditační žádosti Mgr. studijního programu Teologie, 
Ph.D. studijního programu Philosophy a Ph.D. studijního programu Theology  RpVH JU 
schválila a udělila Teologické fakultě JU oprávnění uskutečňovat dané studijní programy po 
celou dobu platnosti institucionální akreditace, tedy do 16.  11. 2028 s tím, že u  všech třech 
uvedených studijních programů je v  souladu s požadavky NAÚ formulovanými v  rámci 
rozhodnutí o udělení institucionální akreditace pro OV Filozofie, religionistika a 
teologie požadováno předložení kontrolní zprávy, a to do 31. 5. 2023.  

RpVH JU se dále zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Pedagogické fakulty 
JU předkládanými v rámci platné institucionální akreditace, konkrétně návrhy Bc. studijního 
programu Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku a NMgr. studijního programu 
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednoobor v rámci OV Učitelství. RpVH JU plné 
akreditační žádosti obou uvedených studijních programů vrátila Pedagogické fakultě JU 
k doplnění.  

RpVH JU se dále zabývala celkem třemi návrhy (plnými akreditačními žádostmi) 
Přírodovědecké fakulty JU předkládanými v rámci platné institucionální akreditace, 
konkrétně návrhy Bc. studijního programu Laboratorní a medicínská biologie, NMgr. 
studijního programu Molekulární a buněčná biologie a genetika a NMgr. studijního programu 
Fyziologie a buněčná biologie rostlin v rámci OV Biologie, ekologie a životní prostředí.  RpVH 
JU předloženou plnou akreditační žádost Bc. studijního programu Laboratorní a medicínská 
biologie schválila a udělila Přírodovědecké fakultě JU oprávnění uskutečňovat daný studijní 
program po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tedy do 16.  11. 2028 s tím, že 
předložení kontrolní zprávy není v  případě tohoto studijního programu požadováno. Plné 
akreditační žádosti NMgr. studijního programu Molekulární a buněčná biologie a genetika a 
NMgr. studijního programu Fyziologie a buněčná biologie rostlin  vrátila RpVH JU 
Přírodovědecké fakultě JU k  doplnění.  



 

 

RpVH JU se dále zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Filozofické fakulty 
JU předkládanými v rámci platné institucionální akreditace, konkrétně návrhy NMgr. 
studijního programu Překladatelství: specializace Překladatelství anglického jazyka – 
překladatelství německého jazyka (fakticky se jedná o rozšíření již dříve akreditovaného 
NMgr. programu Překladatelství o další specializaci) a NMgr. studijního programu Německý 
jazyk a literatura v rámci OV Filologie. RpVH JU plné akreditační žádosti obou uvedených 
studijních programů schváli la a udělila Filozofické 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  uvedených studijních programů 
vyžadováno.  

RpVH JU se dále zabývala celkem třemi návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Filozofické 
fakulty JU předkládanými NAÚ, konkrétně návrhy Bc. studijního programu Německý jazyk pro 
evropský a mezinárodní obchod v  rámci OV Filologie (79  %), OV Ekonomické obory (14  %) a 
OV Právo (7 %), Ph.D. studijního programu Moderní anglická a americká literatura v  rámci OV 
Filologie a Ph.D. studijního programu Kulturální studia  v rámci OV Mediální a komunikační 
studia. RpVH JU plné akreditační žádosti všech třech uvedených studijních programů 
schválila. Tyto žádosti tak mohou být předloženy k posouzení na NAÚ.  

RpVH JU se dále zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Pedagogické fakulty 
JU předkládanými NAÚ, konkrétně návrhy Bc. a NMgr. studijního programu Tělesná výchova 
a sport v rámci OV Tělesná výchova a sport; kinantropologie.  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) Přírodovědecké 
fakulty JU předkládanými NAÚ, konkrétně návrhy Bc. studijního programu Chemie a NMgr. 
studijního programu Biochemie v rámci OV Chemie. RpVH JU plné akreditační žádosti obou 
uvedených studijních programů vrátila Přírodovědecké fakultě JU k  doplnění.  

RpVH JU se dále zabývala dvěma věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních programů 
Přírodovědecké fakulty JU, konkrétně opakovaně předkládaným věcným záměrem NMgr. 
studijního programu Parazitologie a poprvé předkládaným věcným záměrem NMgr. 
studijního programu Limnology v  rámci OV Biologie, ekologie a životní prostředí.  RpVH JU 
věcné záměry obou uvedených studijních programů schválila s výhradami.  

RpVH JU se dále zabývala věcným záměrem žádosti o akreditaci Bc. studijního programu 
Pedagog se zaměřením na asistentství a vychovatelství na základní škole  Pedagogické fakulty 
JU v rámci OV Učitelství. Uvedený věcný záměr byl s v  souladu s článkem 23 odst. 7 Pravidel 
systému zajišťování kvality JU (zkrácený název) nejprve projednán v rámci kolegia rektora a 
následně byl postoupen k projednání do RpVH JU. RpVH věcný záměr uvedeného studijního 
programu neschválila.  

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 dále schválila předložený návrh na úpravy personálního složení malých (tříčlenných) 
i rozšířených Hodnotících komisí RpVH JU (ty to úpravy byly vyvolány jmenováním nových 
členů RpVH JU) a zahájila připomínkové řízení k  předloženému návrhu „Opatření rektora, 
kterým se stanovují podmínky pro zapojení externích hodnotitelů do hodnocení návrhů 
studijních programů předložených k  projednání Radě pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích“. RpVH JU také vzala na vědomí informace o plánovaných 
termínech zasedání RpVH JU ve  2. pololetí roku 2021.  

Základní informace o poslání, působnosti a personálním složení RpVH JU jso u dostupné na 
internetových stránkách RpVH JU. Zde jsou také průběžně zveřejňovány programy jednání 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rada-pro-vnitrni-hodnoceni-ju


 

 

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 29. května 2021 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválil: prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat
http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat

