
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 37. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 18. ledna 2022 
 

V úterý dne 18. ledna 2022 se uskutečnilo v pořadí 37. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň prvním 
zasedáním RpVH JU v roce 2022. Zasedání se uskutečnilo online v rámci MS Teams. Zasedání 
se zúčastnilo celkem 14 z 21 členů, čímž byla RpVH JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 37. zasedání zabývala třemi věcnými záměry žádostí o akreditaci 
studijních programů Fakulty rybářství a ochrany vod JU, konkrétně věcným záměrem Bc. 
studijního programu Rybářství  v rámci OV Zemědělství a věcnými záměry NMgr. studijních 
programů Rybářství a ochrana vod a Fishery and Protection of Waters v  rámci OV Zemědělství 
(60 %) a OV Biologie, ekologie a životní prostředí (40 %). RpVH JU věcné záměry všech třech 
uvedených studijních programů schválila. Garanti těchto 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 rovněž schválila návrh struktury Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení k vality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU za rok 2021.  

RpVH JU byla dále informována o účasti zástupců vedení JU na plánovaném jednání Rady 
NAÚ, na kterém by měla být schvalována finální verze zprávy o vnějším hodnocení JU , a 
o obdržení písemné odpovědi NAÚ na dotaz JU ohledně možnosti uplatňování tzv. 
průběžného principu stanovení doby platnosti oprávnění uskutečňovat studijní programy 
schválené RpVH JU v  rámci platné institucionální akreditace. RpVH JU byla rovněž 
informována o posunutí termínu předložení výsledků kontroly tzv. ostatních (podstatných) 
změn ve studijních programech za AR 2020/2021, které byly nahlášeny jednotlivými 
fakultami JU. Uvedenou kontrolu provádí, na základě pověření RpVH JU, Útvar pro vnitřní 
hodnocení Rektorátu 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 19. ledna 2022 
 
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

