
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 38. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 8. března 2022 
 

V úterý dne 8. března 2022 se uskutečnilo v pořadí 38. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň druhým 
zasedáním RpVH JU v roce 2022. 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 38. zasedání zabývala celkem třemi návrhy (plnými akreditačními 
žádostmi) Přírodovědecké fakulty JU předkládanými v rámci platné institucionální akreditace 
pro OV Biologie, ekologie a životní prostředí, konkrétně návrhem NMgr. studijního programu 
Parazitologie, NMgr. studijního programu Botanika a NMgr. studijního programu Zoologie. 
RpVH JU plné akreditační žádosti všech třech uvedených studijních programů schválila a 
udělila Přírodovědecké fakultě JU oprávnění uskutečňovat uvedené studijní programy po 
dobu 10 let, tedy do 8. 3. 2032 s tím, že předložení kontrolní zprávy není ani u jednoho 
z uvedených studijních programů vyžadováno.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Zemědělské fakulty JU 
předkládaným NAÚ, konkrétně návrhem Ph.D. studijního programu Agroekologie a 
aplikovaná ekologie v rámci OV Zemědělství (50 %) a OV Biologie, ekologie a životní prostředí  
(50 %). RpVH JU plnou akreditační žádost uvedeného studijního programu schválila. Tato 
žádost tak může být, po zapracování připomínek vznesených RpVH JU, předložena 
k posouzení na NAÚ. 

RpVH JU dále vzala na vědomí předložené výsledky kontroly fakultami nahlášených změn ve 
studijních programech za akademický rok 2020/2021 a vyjádřila souhlas s  dalšími navrženými 
kroky v dané oblasti. RpVH JU byla rovněž informována o výstupech projektu CRP 2021 
„Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti  pro různé formy studia 
s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku “. 

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 10. března 2022 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválili: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. , prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 
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