
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 41. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 14. června 2022 
 

V úterý dne 14. června 2022 se uskutečnilo v pořadí 41. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň pátým 
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 41. zasedání zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Pedagogické 
fakulty JU předkládaným NAÚ, konkrétně návrhem Ph.D. studijního programu Oborové 
didaktiky STEM předmětů v rámci OV Učitelství. 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 se dále zabývala věcným záměrem žádosti o akreditaci studijního programu 
Pedagogické fakulty JU, konkrétně věcným záměrem Ph.D. studijního programu Didaktika 
vybraného cizího jazyka a jeho literatury v rámci OV Učitelství. RpVH JU věcný záměr 
uvedeného studijního programu schválila s výhradami. Garant tohoto věcného záměru nyní 
může přistoupit k přípravě návrhu (plné akreditační žádosti) předmětného studijního 
programu, do kterého musí zapracovat výhrady a další připomínky vznesené RpVH JU při 
projednávání příslušného věcného záměru. Takto zpracovaná plná akreditační žádost bude 
následně projednána v rámci RpVH JU.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem na provedení podstatných změn v  uskutečňování NMgr. 
studijního programu Učitelství pro střední školy: specializace Učitelství pro střední školy se 
specializací fyzika Pedagogické fakulty JU / Přírodovědecké fakulty JU.  Tento studijní program 
byl schválen RpVH JU v rámci platné institucionální akreditace pro OV Učitelství dne 1. října 
2019. RpVH JU předložený návrh na provedení podstatných změn v uskutečňování 
předmětného studijního programu schválila. 

RpVH JU byla dále obsáhle informována o aktuálním stavu reformy doktorského studia, 
kterou v současné době připravuje MŠMT, a o aktuálním stavu přípravy Školy doktorských 
studií Jihočeské univerzity a Akademie věd ČR. RpVH JU se dále zabývala pravidly (včetně 
závazných lhůt) pro předkládání věcných záměrů i  plných akreditačních žádostí do RpVH JU, 
resp. do příslušných Hodnotících komisí RpVH JU. RpVH JU dále diskutovala postup kontroly 
cizojazyčných prací v  rámci antiplagiátorského systému Ouriginal a podmínky využití tohoto 
systému v prostředí 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 21. června 2022 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválili: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. , prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 
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