
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 46. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 14. března 2023 
 
V úterý dne 14. března 2023 se uskutečnilo v pořadí 46. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení 
Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň druhým 
zasedáním RpVH JU v roce 2023. Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Rektorátu JU 
(Branišovská 31a, č. dv. 03 003). Zasedání se zúčastnilo celkem 16 z 21 členů, čímž byla 
RpVH JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 46. zasedání zabývala kontrolními zprávami studijních programů 
schválených v rámci institucionální akreditace, konkrétně kontrolní zprávou Bc. studijního 
programu Analýza v ekonomické a finanční praxi  Ekonomické fakulty JU a Bc. studijního 
programu Agroekologie Fakulty zemědělské a technologické JU. RpVH JU obě předložené 
kontrolní zprávy schválila. 

RpVH JU se dále zabývala návrhy na provedení podstatných změn v uskutečňování studijních 
programů schválených v  rámci institucionální akreditace, konkrétně návrhem na provedení 
podstatných změn v Bc. studijním programu Agropodnikání Fakulty zemědělské a 
technologické JU a Bc. studijním programu Zdravotně-sociální péče Zdravotně sociální fakulty 
JU. RpVH JU oba předložené návrhy na provedení podstatných změn schválila. 

RpVH JU se dále zabývala návrhy na změnu garantů studijních programů schválených v rámci 
institucionální akreditace, konkrétně návrhem na změnu garanta Bc. studijního programu 
Analýza v ekonomické a finanční praxi Ekonomické fakulty JU  (změna garanta s účinností od 
1. 9. 2023), Bc. studijního programu Agropodnikání Fakulty zemědělské a technologické JU  a 
NMgr. studijního programu Specializace v ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty JU 
(změna garanta s účinností od 1. 4. 2023). RpVH JU všechny tři předložené návrhy na změnu 
garantů schválila. 

RpVH JU se dále zabývala návrhy na změnu garantů studijních programů schválených NAÚ 
v rámci tzv. programové akreditace, konkrétně návrhem na změnu garanta  NMgr. studijního 
programu Biologie a ochrana zájmových organizmů Fakulty zemědělské a technologické JU a 
Bc. studijního programu Aplikovaná informatika Přírodovědecké fakulty JU (změna garanta 
s účinností od 1. 9. 2023). RpVH JU oba předložené návrhy na změnu garantů schválila. 

RpVH JU se rovněž zabývala návrhem na změnu garanta dobíhajícího Bc. studijního programu 
Applied Informatics se studijním oborem Bioinformatics  Přírodovědecké fakulty JU (změna 
garanta s účinností od 1. 9. 2023). RpVH JU předložený návrh na změnu garanta schválila. 

RpVH JU byla také informována o doručené žádosti NAÚ o poskytnutí informací a reakci JU 
na tuto žádost. Uvedená žádost se týkala požadavků na způsob vedení závěrečných prací, 
kvalifikačních požadavků na osoby, které kvalifikační nebo rigorózní práce vedou, a nejvyšší  
počet těchto prací, které může vést jedna osoba, dále problematiky stanovení standardu 
školitele v doktorském studijním programu a v neposlední řadě i otázky vnímání rizik 
zneužívání umělé inteligence při tvorbě kvalifikačních nebo jiných odborných prací a 
přijímání opatření k jejich předcházení.  

RpVH JU dále obsáhle diskutovala otázku zajišťování kvality v  oblasti výuky a pedagogické 
činnosti, což jsou také oblasti, na které se v roce 2023 plánuje více zaměřit NAÚ. V této 
souvislosti byli členové RpVH JU také informováni o plánované konferenci „Jak se vlastně učí 
na vysoké škole?“, která se uskuteční dne 30. 3. 2023 na půdě Ostravské univerzity v Ostravě.  

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 

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


 

 

akreditovaných v rámci programové i institucionální akreditace, je uveden na webových 
stránkách JU.  

 
V Českých Budějovicích dne 20. března 2023 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválili: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 
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