
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 34. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 5. října 2021 
 

V úterý dne 5. října 2021 se uskutečnilo v pořadí 34. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň šestým 
zasedáním RpVH JU v roce 2021. Zasedání se uskutečnilo v prezenční podobě, a to v zasedací 
místnost Rektorátu JU, Branišovská 31a, č. dv. 03  003. Zasedání se zúčastnilo celkem 17 z 21 
členů, čímž byla RpVH  JU usnášeníschopná.  

V období mezi 33. a 34. zasedáním RpVH JU se uskutečnilo jedno hlasování formou per 
rollam, které probíhalo v  termínu od 13. do 31. července 2021. Uvedeného hlasování se 
zúčastnilo 19 z 21 členů RpVH JU s následujícím výsledkem:  

 Byl schválen návrh na změnu oblastí vzdělávání a upřesnění profilu absolventa NMgr. 
studijního programu Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Zemědělské fakulty 
JU v rozsahu uvedeném v upraveném návrhu (plné akreditační žádosti) předmětného 
studijního programu. 

RpVH JU se na svém 34. zasedání zabývala návrhem na změnu garanta Bc. studijního 
programu Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy Přírodovědecké fakulty 
JU. Jedná se o studijní program, který byl schválen v  rámci platné institucionální akreditace 
pro OV Učitelství. RpVH JU předložený návrh na změnu garanta uvedeného studijního 
programu Přírodovědecké fakulty JU schválila, a to bez připomínek.  

RpVH JU dále přijala informaci o přípravě metodiky sledování změn ve studijních programech 
na úrovni fakult a Rektorátu JU a diskutovala otázky podstatných změn ve studijních 
programech, které je potřeba ze strany jednotlivých fakult, resp. garantů akreditovaných 
studijních programů evidovat a nahlašovat a dále předpisy, kterými se nahlašování těchto 
změn řídí.  

RpVH JU dále přijala informaci o současném stavu profesních programů na JU a diskutovala 
otázku případné přípravy metodického materiálu ke stanovení profilu připravovaných 
studijních programů.  

RpVH JU rovněž přijala informaci o postupu příprav vnějšího hodnocení činn osti JU a 
plánované návštěvě hodnotící komise NAÚ na JU. Tato návštěva byla nahlášena na úterý 19. 
října 2021.  

RpVH JU rovněž diskutovala požadavky a kritéria pro přípravu obsahu a zachování kvality 
studijních opor (zkušenosti z různých fakult, oblastí vzdělávání, reflexe zkušeností covidové 
doby), problematiku kvalitativního hodnocení pedagogické práce pro habilitační a jmenovací 
řízení (sběr podnětů pro přípravu diskuse ve Vědecké radě JU) , a to zejména v návaznosti na 
připravovanou reformu financování doktorského studia, problematiku revize opatření 
rektora R 410 (Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních programů JU)  a kritéria 
pro zařazování jednotlivých předmětů do skupiny předmětů profilujícího základu a skupiny 
základních teoretických předmětů profilujícího základu.  

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.  

 

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


 

 

V Českých Budějovicích dne 11. října 2021 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválili: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 
 


