
 
 

   

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 35. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 16. listopadu 2021 
 

V úterý dne 16. listopadu 2021 se uskutečnilo v pořadí 35. zasedání Rady pro vnitřní 
hodnocení Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo 
zároveň sedmým zasedáním RpVH  JU v roce 2021. Zasedání se uskutečnilo online v rámci MS 
Teams. Zasedání se zúčastnilo celkem 15 z 21 členů, čímž byla RpVH JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 35. zasedání zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Teologické 
fakulty JU předkládaným v rámci platné institucionální akreditace, konkrétně návrhem Bc. 
studijního programu Sociální a charitativní práce v rámci OV Sociální práce. RpVH JU plnou 
akreditační žádost uvedeného studijního programu schválila a udělila Teologické fakultě JU 
oprávnění uskutečňovat uvedený studijní program po  celou dobu platnosti institucionální 
akreditace, tedy do 16. 11. 2028 s tím, že do 1 roku je požadována výměna garanta 
předmětného studijního programu a po 3 letech je požadováno předložení kontrolní zprávy.  

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 – jednooborové studium v rámci OV Učitelství. RpVH 
JU plné akreditační žádosti obou uvedených studijních programů schválila s  omezením a 
udělila Pedagogické fakultě JU oprávnění uskutečňovat uvedené studijní programy na dobu 
6 let, tedy do 16. 11. 2027 s tím, že předložení kontrolní zprávy není ani u jednoho 
z uvedených studijních programů vyžadováno.  

RpVH JU se dále zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Přírodovědecké 
fakulty JU předkládanými v rámci platné institucionální akreditace, konkrétně návrhy NMgr. 
studijního programu Klinická biologie a NMgr. studijního programu Fyziologie a buněčná 
biologie rostlin v rámci OV Biologie, ekologie a životní prostředí.  RpVH JU plné akreditační 
žádosti obou uvedených studijních programů schválila a udělila Přírodovědecké 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 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 schválila. Tyto žádosti tak mohou být předloženy k posouzení 
na NAÚ. 

RpVH JU se dále zabývala dvěma věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních programů 
Zemědělské fakulty JU, konkrétně věcným záměrem NMgr. studijního programu Zemědělské 
inženýrství v rámci OV Zemědělství a věcným záměrem Ph.D. studijního programu 
Agroekologie a aplikovaná ekologie v rámci OV Zemědělství (50  %) a OV Biologie, ekologie a 
životní prostředí (50 %). RpVH JU věcné záměry obou uvedených studijních programů 
schválila. Garanti schválených věcných záměrů 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 dále zabývala návrhem na změnu garanta dobíhajícího Bc. studijního oboru Péče 
o životní prostředí Přírodovědecké fakulty JU. Uvedený studijní obor je uskutečňován v  rámci 
programu Ekologie a ochrana prostředí.  RpVH JU předložený návrh na změnu garanta 
uvedeného studijního oboru Přírodovědecké fakulty JU schválila, a to bez připomínek.  
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RpVH JU také odsouhlasila upravené návrhy slovního hodnocení Dodatků k sebehodnotícím 
zprávám studijních oborů (programů) jednotlivých fakult JU za rok 2020. Jednotlivé fakulty 
JU, resp. garanti příslušných studijních oborů (programů) mohou na tato hodnocení 
podrobněji reagovat v rámci přípravy Dodatků k  sebehodnotícím zprávám studijních oborů 
(programů) za rok 2021. 

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 22. listopadu 2021 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválili: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., 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

