
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JAMU 

ze dne 3.5.2022 

 

Přítomni (6): 

MgA. Petr Michálek,  prof. PhDr. Silva Macková, doc. MgA. Jana Goliášová, Mgr. Jan Přibil, doc. MgA. 

Blanka Chládková, doc. Svetlana Waradzinová 

Omluveni (3): 

Doc. Mgr. Emil Skoták, doc. Ing. David Strnad,  BcA. Stanislav Čaban; 

 

 

Program zasedání:  

1. Zahájení 

2. Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení JAMU 2020  

3. Závěrečná zpráva projektu OP VVV Kvalita 

4. Projekty CRP 18 + zaměřené na distanční výuku 

5. Různé 

 

1. Zahájení  

Předseda rady MgA. Petr Michálek přivítal přítomné členy rady. Prof. Silva Macková je seznámila 

s programem zasedání. Sdělila členům rady, že se z jednání omluvili Doc. Mgr. Emil Skoták, doc. Ing. 

David Strnad,  BcA. Stanislav Čaban.  

 

2. Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení  JAMU   

Prof. Silva Macková představila členům rady poslední verzi Dodatku ke zprávě o vnitřním hodnocení 

JASU za rok 2020, na které se podíleli členové rady zpracováním podkladů za obě fakulty a následně 

úpravami zprávy.  

Rada rozhodla uvádět v Dodatku informace o výsledcích RIV a RUV za JAMU jako celek, nikoliv zvlášť 

za jednotlivé fakulty. 

Rada navrhla doplnění Dodatku o úkoly pro rok 2022 o návrhy fakult. 

Obě tyto úpravy zapracuje do Dodatku prof. Macková a zašle fakultám ke editaci.  

Po té rada  pověří MgA. Petra Michálka, rektora JAMU, aby v souladu se Zákonem o vysokých školách 

předložil po dokončení zprávu Umělecké radě JAMU k projednání a po té ke schválení Akademickému 

senátu JAMU a následně pak k projednání Správní radě JAMU. 

 

3. Závěrečná zpráva projektu OP VVV Kvalita 



Prof. Macková informovala Radu o plnění úkolů projektu OP VVV Kvalita. Všechny úkoly, stanovené 

v projektu byly splněny. K dokumentu Systém vnitřního zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací a 

tvůrčí činnosti JAMU budou doplněny další dvě přílohy fakult 

- Příloha 10 – Systém komisních zkoušek na HF JAMU 

- Příloha 11 – Systém cyklických hodnocení kvality studijních programů na DF JAMU 

 

4. Projekty CRP  

Prof. Macková informovala Radu o zapojení JAMU v projektech CRP . Jedná se především o CRP 18+, 

který řeší otázky spojené s on line výukou: 

- Centralizovaný projekt Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti 
pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých 
VŠ, dílčí část, řešitel prof. Macková 

-  
A CRP uměleckých vysokých škol, který řeší složité postavení uměleckých škol v dělení studijních 

programů na akademicky a profesně zaměřené:  

- Centralizovaný projekt Ověření potenciálu třetího – uměleckého profilu studijního programu, 
dílčí část, řešitel prof. Macková 

 

Řešiteli těchto projektů jsou na fakultách  doc. Jana Goliášová a doc. David Strnad.  

Rada bude řešení těchto projektů podporovat. Řešitelé projektů budou informovat Radu o postupu 

jejich řešení.  

5. Různé 

Zástupci fakult požádali o prověření doporučení směrem k rektorátu v Externích evaluačních zprávách 

zahraničních agentur a o zprávu, jakým způsobem jsou a budou doporučení řešena.  

Další diskuse se týkala ne zcela vyjasněného postavení garantů studijních programů. Obě fakulty 

vnímají jejich funkci v obecné rovině jako garantování, řízení a rozvoj studijních programů. Rada 

navrhuje vytvořit materiál, který by jasně definoval jejich působnost. 

 

 

 

Zápis vypracovala dne 6.5.2022 Silva Macková 

 

 

 

 

 


