
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 44. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 6. prosince 2022 
 
V úterý dne 6. prosince 2022 se uskutečnilo v pořadí 44. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo osmým a 
zároveň posledním zasedáním RpVH JU v roce 2022. Zasedání se uskutečnilo hybridně. 
Souběžně probíhalo fyzicky v zasedací místnosti Rektorátu JU (Branišovská 31a, č. dv. 03 003) 
a online v rámci MS Teams. Zasedání se zúčastnilo celkem 19 z 21 členů, čímž byla RpVH JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 44. zasedání zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) 
Přírodovědecké fakulty JU předkládanými v  rámci platné institucionální akreditace, 
konkrétně návrhem NMgr. studijního programu Aplikovaná ekologie a ochrana přírody a 
návrhem NMgr. studijního programu Biologie ekosystémů v rámci OV Biologie, ekologie a 
životní prostředí. RpVH JU návrhy obou studijních programů schválila a udělila 
Přírodovědecké fakultě JU oprávnění uskutečňovat dané studijní programy po dobu 10 let, 
tedy do 6. 12. 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) Fakulty rybářství a ochrany 
vod JU předkládaným v  rámci platné institucionální akreditace, konkrétně návrhem Bc. 
studijního programu Rybářství v  rámci OV Zemědělství. RpVH JU návrh předmětného 
studijního programu schválila a udělila Fakultě rybářství a ochrany vod JU oprávnění 
uskutečňovat daný studijní program po dobu 10 let, tedy do 6. 12. 2032 s tím, že předložení 
kontrolní zprávy není v případě tohoto studijního programu vyžadováno. 

RpVH JU se dále zabývala dvěma návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Fakulty rybářství a 
ochrany vod JU předkládanými NAÚ, konkrétně návrhem NMgr. studijního programu 
Rybářství a ochrana vod a  návrhem NMgr. studijního programu Fishery and Protection of 
Waters v rámci OV Zemědělství (60 %) a OV Biologie, ekologie a životní prostředí  (40 %). 
RpVH JU návrhy obou studijních programů Fakulty rybářství a ochrany vod JU schválila. Tyto 
návrhy tak mohou být, po zapracování připomínek vznesených RpVH JU,  předloženy 
k posouzení na NAÚ. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Pedagogické fakulty JU 
předkládaným NAÚ, konkrétně návrhem NMgr. studijního programu Psychologie v rámci OV 
Psychologie. RpVH JU návrh předmětného studijního programu Pedagogické fakulty JU 
schválila. Tento návrh tak může být, po zapracování připomínek vznesených RpVH JU,  
předložen k posouzení na NAÚ. 

RpVH JU se dále zabývala věcným záměrem žádosti o akreditaci studijního programu 
Přírodovědecké fakulty JU, konkrétně věcným záměrem NMgr. studijního programu Učitelství 
science pro SŠ v rámci OV Učitelství. RpVH JU rozhodnutí ve věci věcného záměru 
předmětného studijního programu Přírodovědecké fakulty JU odložila. 

RpVH JU se dále zabývala dvěma věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních programů 
Filozofické fakulty JU, konkrétně věcným záměrem Ph.D. studijního programu Kulturální 
studia v rámci OV Mediální a komunikační studia (40  %), OV Historické vědy (30 %) a OV 
Filologie (30 %) a věcným záměrem Ph.D. studijního programu Moderní anglická a americká 
literatura v rámci OV Filologie. RpVH JU věcné záměry obou uvedených studijních programů 
Filozofické 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 rovněž zabývala zprávou o uskutečňování Bc. studijního programu Sociální a 
charitativní práce Teologické fakulty JU, jejímž obsahem byl prvotní nástin strategie 
personálního rozvoje pracoviště.  Tento studijní program byl RpVH JU schválen dne 16. 11. 
2021, a to v rámci platné institucionální akreditace pro OV Sociální práce . RpVH JU vrátila 
předloženou zprávu Teologické fakultě JU k doplnění.  

RpVH JU dále schválila návrh harmonogramu vnitřního hodnocení kvality studijních programů 
a součástí JU pro rok 2023 a návrh rámcové osnovy pětileté Zprávy o vnitřním hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s  nimi souvisejících činností JU (Zpráva 2022).  

RpVH JU se dále zabývala návrhem na změnu garanta Bc. studijního programu Informatika se 
zaměřením na vzdělávání pro střední školy Přírodovědecké fakulty JU. Jedná se o  studijní 
program, který byl schválen v rámci platné institucionální akreditace pro OV Učitelství. RpVH 
JU předložený návrh na změnu garanta uvedeného studijního programu Přírodovědecké 
fakulty JU schválila. 

RpVH JU byla dále informována o změnách realizace Bc. a NMgr. studijního programu Biologie 
a ochrana zájmových organizmů na JU a termínech plánovaných zasedání RpVH JU 
v 1. pololetí roku 2023.  

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. prosince 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

