
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 39. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 12. dubna 2022 
 

V úterý dne 12. dubna 2022 se uskutečnilo v pořadí 39. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň třetím 
zasedáním RpVH JU v roce 2022. Zasedání se zúčastnilo celkem 16 z 21 členů, čímž byla 
RpVH JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 39. zasedání zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Pedagogické 
fakulty JU předkládaným NAÚ, konkrétně návrhem Bc. studijního programu Aplikovaná 
geografie v rámci OV Vědy o Zemi. RpVH JU předloženou plnou akreditační žádost Bc. 
studijního programu Aplikovaná geografie vrátila Pedagogické fakultě JU k  doplnění. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem na provedení podstatných změn v  uskutečňování NMgr. 
studijního programu Ecology Přírodovědecké fakulty JU. Tento studijní program byl schválen 
RpVH JU v rámci platné institucionální akreditace pro OV Biologie, ekologie a životní 
prostředí dne 12. března 2019. RpVH JU předložený návrh na provedení podstatných změn  
v uskutečňování NMgr. studijního programu Ecology Přírodovědecké fakulty JU schválila.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem na provedení podstatných změn v  uskutečňování Bc. 
studijního programu Agropodnikání Fakulty zemědělské a technologické JU. Tento studijní 
program byl schválen RpVH JU v rámci platné institucionální akreditace pro OV Zemědělství 
dne 30. června 2020. RpVH JU předložený návrh na provedení podstatných změn 
v uskutečňování Bc. studijního programu Agropodnikání  vrátila Fakultě zemědělské a 
technologické JU k doplnění. 

RpVH JU byla dále informována o důvodech dosud provedených změn na úrovni garantů 
předmětů profilujícího základu v rámci Mgr. studijního programu Učitelství pro 1. stupeň 
základních škol Pedagogické fakulty JU, resp. v rámci studijního plánu „Pedagogicko-
psychologický základ a předměty učitelské propedeutiky – povinné předměty“ daného 
studijního programu. Tento studijní program byl schválen RpVH JU v  rámci platné 
institucionální akreditace pro OV Učitelství dne 3. března 2020. Vzhledem k tomu, že počet 
změn na úrovni garantů předmětů profilujícího základu zatím oproti údajům platným při 
schvalování daného studijního programu kumulativně nepřekročil 50 %, nebyly tyto změny 
na úrovni RpVH JU schvalovány, ale pouze diskutovány.  RpVH JU konstatovala, že zdůvodnění 
dosud provedených změn na úrovni garantů předmětů profilujícího základu v rámci Mgr. 
studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol Pedagogické fakulty JU  je možné 
považovat za dostatečné.    

RpVH JU dále diskutovala potřebu průběžného sledování personálních změn na úrovni 
garantů předmětů profilujícího základu, a to zejména v případě, kdy se tyto změny 
kumulativně blíží hranici pro jejich následné schvalování v  rámci RpVH JU, resp. nahlašování 
na NAÚ, vyhodnocování důvodů těchto změn a jejich dopadu na kvalitu jednotlivých 
studijních programů. Diskutována byla také problematika stanovení a  posouzení 
dostatečného podílu garantů předmětů profilujícího základu na výuce těchto předmětů.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem na změnu garanta dobíhajícího Ph.D. studijního oboru 
Obecná produkce rostlinná Fakulty zemědělské a technologické JU. Uvedený studijní obor je 
uskutečňován v rámci programu Fytotechnika. RpVH JU předložený návrh na změnu garanta 
uvedeného studijního oboru Fakulty zemědělské a technologické JU schválila. 

Základní informace o poslání, působnosti a personálním složení RpVH JU jsou d ostupné 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 

https://www.jcu.cz/cz/univerzita/organy/rada-pro-vnitrni-hodnoceni-ju


 

 

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