
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost ze 40. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 17. května 2022 
 

V úterý dne 17. května 2022 se uskutečnilo v pořadí 40. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň čtvrtým 
zasedáním RpVH JU v roce 2022. Zasedání se uskutečnilo hybridně. Souběžně probíhalo 
online v rámci MS Teams a fyzicky v zasedací místnosti Rektorátu JU. Zasedání se zúčastnilo 
celkem 15 z 21 členů, čímž byla RpVH JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 40. zasedání zabývala návrhy na změnu garantů celkem třech studijních 
programů Teologické fakulty JU. Konkrétně se jednalo o Bc. studijní program Sociální a 
charitativní práce, který byl akreditován RpVH JU v  rámci platné institucionální akreditace 
pro OV Sociální práce dne 16. listopadu 2021, a Bc. a NMgr. studijní program Pedagogika 
volného času, který byl akreditován NAÚ v  rámci tzv. programové akreditace pro OV 
Neučitelská pedagogika dne 14. prosince 2019, resp. 6. března 2021 (datum nabytí právní 
moci rozhodnutí NAÚ o udělení akreditace).  RpVH JU všechny tři předložené návrhy na změnu 
garantů uvedených studijních programů Teologické fakulty JU schválila. 

RpVH JU dále schválila předložený návrh Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU za rok 2021. 

RpVH JU byla dále rámcově informována o programu příštího zasedání RpVH JU, které se 
uskuteční v úterý dne 14. června 2022, plánovaných termínech zasedání RpVH JU 
ve 2. pololetí roku 2022, plánovaném vnitřním hodnocení kvality součástí JU v  roce 2023 a 
o zapojení JU do CRP projektu „Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací 
činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na 
jednotlivých VŠ“.   

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

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