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Opatření proděkana č. 3/2020, 

jímž se vydává metodický pokyn  

k postupu při změnách ve studijních programech  

akreditovaných podle nového VŠ zákona  
 
č. j.: DFF/17/20 

 

Tento metodický pokyn se opírá o: 

• Opatření rektora R 410, kterým se vydávají Standardy pro akreditaci a uskutečňování studijních 

programů na JU (dále jen „R 410“, článek 20; relevantní pro IA, je inspirován metodickým 

materiálem NAÚ 60/2017, viz příloha 1, ke stažení ZDE) 

• Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích (dále jen „PK JU“, zejména článek 25 odst. 2; viz příloha 2, ke stažení 

ZDE) 

• Metodický materiál NAÚ 60/2017 k povinnosti vysokých škol informovat o změnách 

při uskutečňování akreditovaných činností (relevantní pro PA) 

• Metodický materiál NAÚ 154/2020 k informační povinnosti vysokých škol s institucionální 

akreditací (relevantní pro IA)1 

Vysvětlivky:  
IA = Institucionální akreditace 
PA = Programová akreditace 

 

1. Změny parametrů programů 

Typ změny Postup 

Změna 
garanta SP 

• schvaluje AK FF JU 

• IA: schvaluje RpVH JU, změnu hlásí na NAÚ (čl. 25 odst. 3 PK JU) 

• PA: změnu hlásit NAÚ do 60 dnů od účinnosti (čl. 2 NAÚ 60/2017) Změna cílů studia nebo 
profilu absolventa 

 
 

Změna složení  
oborové rady 

doktorského studia  

• schvaluje Vědecká rada FF JU 

• změnu více než 1/3 členů je třeba hlásit (posuzuje se kumulativně 
od počátku platnosti) – kontroluje vedoucí oddělení pro vědu a výzkum  

• IA: koordinátor kvality informuje RpVH JU v rámci přehledu tzv. ostatních 
změn ve studijních programech za akademický rok (čl. 20 odst. 2 písm. b) 
R 410) 

• PA: změnu hlásit NAÚ do 60 dnů od účinnosti (čl. 2 NAÚ 60/2017)  

 
1 Metodický materiál NAÚ 154/2020 stanovuje povinnost nahlašovat pouze vybrané informace, vše ostatní je 
nahlašováno RpVH vysoké školy. Pokud vysoká škola na základě těchto hlášení nebo na základě vlastní kontrolní 
činnosti zjistí, že je zdárné uskutečňování studijního programu nějak ohroženo, může požadovat nějaké nápravné 
opatření, které by mělo být nahlášeno na NAÚ. 

http://www.ff.jcu.cz/
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_410_standardy_studijnich_programu.pdf/view
https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/pravidla-systemu-zajistovani-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-a-vnitrniho-hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-ju-v-cb
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2. Změny na úrovni předmětů PZ, ZT a předmětů SZZ 

Typ změny Postup 

Přidání/ zrušení 
předmětu 

• schvaluje AK FF JU 

• IA: koordinátor kvality informuje RpVH JU v rámci přehledu tzv. ostatních 
změn ve studijních programech za akademický rok 

• PA: nutno informovat NAÚ, pokud tyto změny mají podstatný dopad 
na profil absolventa nebo získávání profilujících znalostí a dovedností 
ověřovaných státní závěrečnou (rigorózní) zkouškou 

Podstatná změna obsahu 
předmětu 

Změna 
garanta předmětu 

• schvaluje AK FF JU 

• nutno evidovat a každý rok zkontrolovat (administrátor STAGu na FF JU): 
změnu více než 50% garantů (posuzuje se kumulativně) nutno hlásit: 
o IA: RpVH JU (koordinátor kvality v rámci přehledu tzv. ostatních změn 

ve studijních programech za akademický rok) 
o PA: NAÚ do 60 dní od účinnosti změny  

Snížení  
pracovního úvazku 

garanta  
předmětu ZT 

• IA: koordinátor kvality informuje RpVH JU v rámci přehledu tzv. ostatních 
změn ve studijních programech za akademický rok (čl. 20 odst. 2 písm. h) 
R 410) 

• PA: změnu hlásit NAÚ do 60 dnů od účinnosti (čl. 2 NAÚ 60/2017) 
 
FF JU: Administrátor STAGu na FF JU předá personálnímu oddělení seznam 
garantů předmětů ZT, personální oddělení musí hlásit administrátorovi STAGu 
snížení pracovních úvazků 

 

3. Změny na úrovni běžných předmětů - v kompetenci fakulty 

Typ změny Postup 

Přidání/ zrušení 
povinného nebo povinně 

volitelného předmětu  
ve studijním plánu 

 

 

 

• schvaluje AK FF JU 

Změna garanta 
a vyučujícího předmětu 

 

 

• schvaluje se na úrovni ústavu (příslušná Rada studijního programu, ředitel 
ústavu) 

 
V Českých Budějovicích dne 21.05.2020 

 
 
 
doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D., v. r. 
proděkan pro akreditace a řízení kvality FF JU 

http://www.ff.jcu.cz/
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Příloha 1:  
R 410 - Článek 20 (týká se IA, zvýrazněny změny, které pravděpodobně budou nastávat)  
 
Hodnocení změn ve studijním programu  
 

(1) Postup řešení změn ve studijním programu upravuje čl. 25 Pravidel; povinnost informovat 
o podstatných změnách, které mají nebo mohou mít dopad na uskutečňování akreditovaných 
činností ve vztahu ke studijním programům uskutečňovaným mimo rámec institucionální 
akreditace, dále upravuje příslušný metodický materiál NAÚ.  

(2) Koordinátor kvality na fakultě na základě posouzení změny studijního programu stanoví, zda se 
jedná o změnu podstatnou. Mezi podstatné změny patří:  

a. změna garanta studijního programu,  

b. změny ve složení více než třetiny členů oborové rady doktorského studijního programu,  

c. změna cílů studia nebo změna profilu absolventa,  

d. přidání nových nebo zrušení stávajících předmětů profilujícího základu,  

e. změny obsahu stávajících předmětů mající podstatný dopad na profil absolventa, resp. 
na získávání profilujících znalostí a dovedností ověřovaných státní závěrečnou zkouškou, státní 
rigorózní zkouškou nebo státní doktorskou zkouškou,  

f. změny státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky, které 
mají podstatný dopad na profil absolventa nebo kterými se mění základní teoretické předměty, 
ze kterých jsou ověřovány profilující znalosti nebo dovednosti,  

g. snížení celkového rozsahu odborné praxe nebo jiné změny odborné praxe v profesně 
zaměřeném studijním programu, které mají podstatný dopad na profil absolventa nebo získávání 
profilujících znalostí a dovedností ověřovaných státní závěrečnou zkouškou,  

h. změny v personálním zabezpečení přesahující polovinu garantů předmětů profilujícího základu 
oproti údajům platným při schvalování studijního programu; za změnu se přitom považuje 
náhrada původně uvedeného garanta jinou osobou, u základních teoretických předmětů 
profilujícího základu též snížení pracovního úvazku garanta tohoto předmětu,  

i. podstatná omezení studijní literatury nebo odborných databází, ke kterým mají studenti přístup, 
nebo podstatné omezení tohoto přístupu,  

j. změna místa uskutečňování studijního programu (místem se rozumí obec),  

k. podstatné snížení celkové kapacity výukových místností pro teoretickou výuku ve studijním 
programu nebo podstatné omezení praktické výuky v odborných učebnách u předmětů 
profilujícího základu,  

l. podstatné změny smlouvy s právnickou osobou nebo zahraniční vysokou školou, se kterou je 
studijní program uskutečňován ve spolupráci,  

m. změny počtu přijímaných studentů, pokud se jejich počet navýší o více než 50 % oproti 
původnímu počtu uvedenému v podkladech schváleného návrhu studijního programu.  

 
 
 
  

http://www.ff.jcu.cz/
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Příloha 2: 
Pravidla systému zajišťování kvality JU – čl. 25 
 

(1)   Dojde-li v průběhu platnosti akreditace k jakýmkoli změnám v akreditovaném studijním programu, 

se souhlasem garanta studijního programu, jsou o nich neprodleně informováni koordinátor 

kvality na fakultě, případně také v souladu s odstavcem 2 místopředseda Rady pro vnitřní 

hodnocení. 

(2)   S Radou pro vnitřní hodnocení není třeba projednávat změny v akreditovaném studijním programu 

na úrovni parametrů konkrétního předmětu nebo změnu aktuální nabídky povinně volitelných 

či volitelných předmětů; tyto jsou plně v kompetenci fakultních orgánů zřízených pro hodnocení 

kvality (Rada studijních programů nebo Oborová rada, případně Akreditační komise fakulty). 

O ostatních změnách ve studijním programu, schválených ve fakultních orgánech zřízených 

pro hodnocení kvality, informuje fakultní koordinátor kvality místopředsedu Rady pro vnitřní 

hodnocení, který minimálně jedenkrát ročně přehled změn předloží jako informaci Radě 

pro vnitřní hodnocení. Rada pro vnitřní hodnocení má právo požadovat doplňující informace, 

případně změnu odmítnout a požadovat návrat k původnímu stavu, je-li to objektivně možné. 

(3)   Změna garanta studijního programu a v případě doktorského studijním programu předsedy 

Oborové rady je možná až po předchozím projednání návrhu této změny spolu s jejím 

odůvodněním Radou pro vnitřní hodnocení; součástí návrhu jsou relevantní informace o novém 

garantovi studijního programu, a to ve stejném rozsahu jako v případě nové akreditace. 

(4)    V době platnosti akreditace studijního programu všechny změny probíhají v souladu se snahou 

o trvalé zajišťování a zvyšování kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a souvisejících činností 

vztahujících se k příslušné oblasti vzdělávání a studijnímu programu. 

 
 

http://www.ff.jcu.cz/

