
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 42. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 11. října 2022 
 

V úterý dne 11. října 2022 se uskutečnilo v pořadí 42. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň šestým 
zasedáním RpVH JU v roce 2022. Zasedání se uskutečnilo online v rámci MS Teams. Zasedání 
se zúčastnilo celkem 19 z 21 členů, čímž byla RpVH JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 42. zasedání zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Pedagogické 
fakulty JU předkládaným v rámci platné institucionální akreditace, konkrétně návrhem NMgr. 
studijního programu Učitelství odborných předmětů v rámci OV Učitelství. RpVH JU 
předloženou plnou akreditační žádost NMgr. studijního programu Učitelství odborných 
předmětů vrátila Pedagogické fakultě JU k  doplnění. 

RpVH JU se dále zabývala věcným záměrem žádosti o akreditaci studijního programu 
Pedagogické fakulty JU, konkrétně věcným záměrem NMgr. studijního programu Psychologie 
v rámci OV Psychologie. RpVH JU věcný záměr uvedeného studijního programu Pedagogické 
fakulty JU schválila. 

RpVH JU se dále zabývala dvěma věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních programů 
Přírodovědecké fakulty JU, konkrétně věcným záměrem NMgr. studijního programu 
Aplikovaná ekologie a ochrana přírody a NMgr. studijního programu Biologie ekosystémů, 
v obou případech v  rámci OV Biologie, ekologie a životní prostředí.  RpVH JU věcné záměry 
obou uvedených studijních programů Přírodovědecké fakulty JU schválila. 

Garanti schválených věcných záměrů nyní mohou přistoupit k přípravě návrhů (plných 
akreditačních žádostí) předmětných studijních programů, do kterých musí zapracovat 
případné  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 se dále zabývala předloženou kontrolní zprávou Bc. studijního programu Analýza 
v ekonomické a finanční praxi  Ekonomické fakulty JU. Jedná se o studijní program, který byl 
RpVH JU schválen v  rámci platné institucionální akreditace pro OV Ekonomické obory, a to 
dne 18. 6. 2019. Součástí uděleného oprávnění uskutečňovat daný studi jní program byl také 
požadavek RpVH JU na předložení kontrolní zprávy, a to do třech let po udělení akreditace. 
RpVH JU předloženou kontrolní zprávu Bc. studijního programu Analýza v ekonomické a 
finanční praxi vrátila Ekonomické fakultě JU k  doplnění. 

RpVH JU se dále zabývala předloženou kontrolní zprávou Bc. studijního programu 
Agroekologie Fakulty zemědělské a technologické JU. Jedná se o  studijní program, který byl 
RpVH JU schválen v rámci platné institucionální akreditace pro OV Zemědělství, a to dn e 
22. 6. 2021. Součástí uděleného oprávnění uskutečňovat daný studijní program byl také 
požadavek RpVH JU na předložení kontrolní zprávy, a to do jednoho roku po udělení 
akreditace. RpVH JU předloženou kontrolní zprávu Bc. studijního programu Agroekologie 
vrátila Fakultě zemědělské a technologické JU k doplnění. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem na provedení podstatných změn v  uskutečňování Bc. 
studijního programu Biologie a ochrana zájmových organizmů Fakulty zemědělské a 
technologické JU. Tento studijní program byl schválen RpVH JU dne 1. 12. 2020, a to v rámci 
platné institucionální akreditace pro OV Biologie, ekologie a životní prostředí a OV 
Zemědělství (jedná se o kombinovaný studijní program, který z  50 % náleží do OV Biologie, 
ekologie a životní prostředí a z  50 % do OV Zemědělství).  RpVH JU předložený návrh na 



 

 

provedení podstatných změn v uskutečňování Bc. studijního programu Biologie a ochrana 
zájmových organizmů vrátila Fakultě zemědělské a technologické JU k  doplnění. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem na provedení podstatných změn v  uskutečňování NMgr. 
studijního programu Biologie a ochrana zájmových organizmů Fakulty zemědělské a 
technologické JU. Tento studijní program byl schválen v rámci programové akreditace NAÚ 
dne 9. 4. 2021 (datum nabytí právní moci rozhodnutí NAÚ), a to v rámci OV Biologie, ekologie 
a životní prostředí a OV Zemědělství  (jedná se o kombinovaný studijní program, který z  50 % 
náleží do OV Biologie, ekologie a životní prostředí a z  50 % do OV Zemědělství). RpVH JU 
předložený návrh na provedení podstatných změn v  uskutečňování NMgr. studijního 
programu Biologie a ochrana zájmových organizmů Fakulty zemědělské a technologické JU 
schválila. 

RpVH JU se dále zabývala dvěma návrhy na změnu garantů dobíhajících studijních oborů, 
resp. programů Fakulty zemědělské a technologické JU, konkrétně návrhem na změnu garanta 
dobíhajícího Bc. studijního oboru Trvale udržitelné systémy hospodaření v  krajině v rámci 
studijního programu Zemědělství a dobíhajícího Ph.D. studijního oboru Zoohygiena a 
prevence chorob hospodářských zvířat v  rámci studijního programu Zootechnika. RpVH JU 
návrhy na změnu garantů obou uvedených studijních oborů Fakulty zemědělské a 
technologické JU schválila. 

RpVH JU rovněž schválila upravené návrhy slovního hodnocení Dodatků k sebehodnotícím 
zprávám studijních oborů (programů) jednotlivých fakult JU za rok 2021. Jednotlivé fakulty 
JU, resp. garanti příslušných studijních oborů (programů) mohou na tato hodnocení 
podrobněji reagovat v rámci přípravy Dodatků k  sebehodnotícím zprávám studijních oborů 
(programů) za rok 2022.  

RpVH JU byla dále informována o změnách metodických materiálů NAÚ pro předkládání a 
posuzování žádostí o akreditace (včetně některých akreditačních formulářů), k  informační 
povinnosti vysokých škol a  některých dalších záležitostí  a o dopadu těchto změn do 
univerzitních předpisů, nastavených postupů a procesů.  RpVH JU byla dále informována 
o změně na pozici předsedy a místopředsedů Rady NAÚ. RpVH JU rovněž diskutovala postup 
předkládání ze strany NAÚ vyžádaných kontrolních zpráv k  vybraným oborům habilitačního, 
resp. profesorského řízení. 

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 13. října 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
https://www.jcu.cz/cz/studium/studijni-programy
https://www.jcu.cz/cz/studium/studijni-programy

