
Zápis ze zasedání poradního sboru rektora JAMU pro vnitřní 

hodnocení JAMU 

ze dne 3. února 2017 

 

Přítomni (9): 

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.; doc. Mgr. Richard Fajnor; doc. Mgr. Petr Francán; prof. MgA. Jindřich 

Petráš; prof. PhDr. Silva Macková; doc. MgA. Blanka Chládková; Mgr. Jan Přibil; MgA. Jonáš Konývka; 

doc. Mgr.art. Svetlana Waradzinová. 

 

Záznam zasedání: 

• Rektor prof. Medek zahájil zasedání, všichni zúčastnění členové poradního sboru rektora 

pro vnitřní hodnocení  se přestavili.  

• Rektor dále představil funkci a důležitost Rady. Rada bude jmenována v souladu s § 12a 

odst. 3 zákona o vysokých školách po té, co bude vytvořen Statut JAMU.  

• Prorektor doc. Fajnor blíže popsal požadavky, jež budou kladeny na JAMU, především na 

tvorbu zprávy o vnitřním hodnocení JAMU. Zdůraznil nutnost vytvořit metodiku vnitřního 

hodnocení JAMU a jejích součástí a metodiku tvorby vnitřní hodnotící zprávy.  

• Prof. Macková upozornila, že výroční zpráva pouze předkládá data, vnitřní hodnotící zprávy 

tato data mají interpretovat. 

• Doc. Chládková si vyžádala hodnotící zprávu z HF. 

o Prof. Petráš přislíbil, že jí dá k dispozici, jakmile bude projednána. 

• Pro následující zasedání bude třeba zřídit pozici tajemníka, rektor osloví Katedru hudební 

produkce, aby některý z jejich studentů zastoupil tuto pozici. 

• Rektor prof. Medek apeloval na ostatní členy Rady, že je třeba proces vyjasnění způsobu 

tvorby vnitřních hodnotících zpráv rychle uzavřít. 

o Fakulty by měly postup navrhnout zespod. 

o Je také třeba vyjasnit, jaký rozdíl bude v psaní výročních zpráv proti zprávám o 

kvalitě včetně personální odpovědnosti za tvorbu zpráv. 

o Rektor také požaduje jednotný systém na obou fakultách. 

• Je potřeba vytvořit následující vnitřní předpisy 

o Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení JAMU  

o Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality  

• Pro členy Rady se zřídí společná e-mailová adresa rvh@jamu.cz. 

• Četnost zasedání se bude odvíjet od nastavení legislativních dokumentů. 

 

Zasedání bylo ukončeno. Další zasedání bude 28. dubna 2017 v 10:30 v pracovně rektora. 

 



Zápis vypracoval 1. dubna 2017 Jonáš Konývka 

Verifikoval 3. dubna 2017 Richard Fajnor 


