
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 45. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 7. února 2023 
 
V úterý dne 7. února 2023 se uskutečnilo v pořadí 45. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň prvním 
zasedáním RpVH JU v roce 2023. 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 18 z 21 členů, čímž byla RpVH JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 45. zasedání zabývala celkem čtyřmi věcnými záměry žádostí o akreditaci 
studijních programů Přírodovědecké fakulty JU, konkrétně  věcným záměrem NMgr. studijního 
programu Učitelství science pro SŠ v rámci OV Učitelství, věcným záměrem Bc. a NMgr. 
studijního programu Biofyzika v rámci OV Fyzika a věcným záměrem NMgr. studijního 
programu Omics, data analysis and biotechnology v rámci OV Biologie, ekologie a životní 
prostředí. RpVH JU věcné záměry všech čtyřech uvedených studijních program ů 
Přírodovědecké fakulty JU schválila.  

RpVH JU se dále zabývala věcným záměrem žádosti o akreditaci studijního programu Fakulty 
zemědělské a technologické JU, konkrétně věcným záměrem Ph.D. studijního programu 
Zemědělství a technologie 4.0 v rámci OV Zemědělství (50 %), OV Kybernetika (30 %), OV 
Strojírenství, technologie a materiály (10 %)  a OV Informatika (10 %). RpVH JU věcný záměr 
uvedeného studijního programu Fakulty zemědělské a technologické JU schválila  
s výhradami. 

Garanti schválených věcných záměrů (i schválených s výhradami) nyní mohou přistoupit 
k přípravě návrhů (plných akreditačních žádostí) předmětných studijních programů, do 
kterých musí zapracovat případné výhrady a další připomínky vznesené RpV H JU při 
projednávání příslušných věcných záměrů. Takto zpracované plné akreditační žádosti budou 
následně projednány v  rámci RpVH JU.  

RpVH JU se dále 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 návrh předmětného 
studijního programu schválila a udělila Pedagogické fakultě JU oprávnění uskutečňovat daný 
studijní program po dobu 10 let (tj. do 7. 2. 2033) se současným předložením kontrolní zprávy 
po 5 letech od udělení akreditace (tj. do 7. 2. 2028). Na uskutečňování předmětného 
studijního programu budou s Pedagogickou fakultou JU spolupracovat také Ekonomická 
fakulta JU a Zdravotně sociální fakulta JU, které v  rámci tohoto studijního programu garantují 
vždy po jedné specializaci. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Přírodovědecké fakulty JU 
předkládaným v rámci platné institucionální akreditace, konkrétně návrhem Bc. studijního 
programu Biologie a ochrana zájmových organizmů v rámci OV Biologie, ekologie a životní 
prostředí. RpVH JU návrh předmětného studijního programu schválila a udělila 
Přírodovědecké fakultě JU oprávnění uskutečňovat daný studijní program po dobu 10 let (tj.  
do 7. 2. 2033) s tím, že předložení kontrolní zprávy není v případě tohoto studijního 
programu vyžadováno.  

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 RpVH JU schválen dne 1. 12. 2020, a to v rámci 
platné institucionální akreditace pro OV Zemědělství (50 %)  a OV Biologie, ekologie a životní 
prostředí (50 %). Jedná se o dobíhající studijní program, do kterého již v  rámci Fakulty 
zemědělské a technologické JU nebudou přijímáni žádní noví studenti. Noví studenti budou 



 

 

přijímáni již jen do stejnojmenného studijního programu, který byl nyní akreditován na 
Přírodovědecké fakultě JU (viz bod výše). RpVH JU předložený návrh na provedení 
podstatných změn v  uskutečňování Bc. studijního programu Biologie a ochrana zájmových 
organizmů Fakulty zemědělské a technologické JU schválila. 

RpVH JU dále vzala na vědomí předložený přehled podstatných změn ve studijních 
programech uskutečněných do akademického roku 2021/2022 (včetně)  a vyjádřila souhlas 
s dalšími navrženými kroky v  dané oblasti. 

RpVH JU se dále zabývala návrhem na změnu garanta Bc. studijního programu Biologie a 
ochrana zájmových organizmů Fakulty zemědělské a technologické JU. Jedná se o  studijní 
program, který byl schválen v  rámci platné institucionální akreditace pro OV Zeměděl ství 
(50 %) a OV Biologie, ekologie a životní prostředí (50 %). RpVH JU předložený návrh na změnu 
garanta uvedeného studijního programu Fakulty zemědělské a technologické JU schválila. 

RpVH JU dále odsouhlasila navržený postup nominací členů RpVH JU do hod noticích komisí 
pro hodnocení Přírodovědecké fakulty JU a hodnocení ostatních součástí a pracovišť JU pro 
rok 2023 a jmenný seznam nominovaných zástupců RpVH JU do těchto komisí. RpVH JU dále 
odsouhlasila navržené zřízení pracovní skupiny, jejímž úkolem bude připravit metodiku 
stanovující jednotná pravidla a podmínky pro označování PZ/ZT předmětů v  rámci studijních 
plánů, a jmenný seznam nominovaných zástupců do této pracovní skupiny.  RpVH JU rovněž 
odsouhlasila navržený postup přípravy kontrolních zpráv za  OV Filozofie, religionistika a 
teologie, Historické vědy a Sociální práce vyplývajících z  rozhodnutí Rady NAÚ o udělení 
institucionální akreditace JU.  

RpVH JU dále diskutovala možnosti většího zapojení fakultních koordinátorů kvality do 
projednávání fakultních návrhů v rámci RpVH JU a přijala informaci o probíhajících diskusích 
o možnostech zavedení tzv. průmyslových doktorských studijních programů, které by 
umožnily kombinovat akademický výzkum s  praktickými zkušenostmi ve firmách. 

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 10. února 2023 
 
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
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