
Zápis: Rada pro vnitřní hodnocení a kvalitu     7. 5. 2018 

 

Přítomni: prof. Oslzlý, doc. Horáčková, prof. Macková, doc. S. Waradzinová, doc. Goliášová, Mgr. 

Přibil, doc. Chládková, doc. Strnad, S. Čaban, Mgr. Mikulicová - zápis. 

 

Úvod – jednání zahájil p. rektor Oslzlý, přivítal účastníky a představil program jednání:   

1/ předání dekretů členům Rady pro vnitřní hodnocení 

2/ Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení  – projednání v Radě pro vnitřní hodnocení JAMU před 

jeho předložením ke schválení AS JAMU 

3/ dohoda ohledně postupu při zpracování  Sebehodnoticí zprávy JAMU a vytvoření systému 

zabezpečení  a vnitřního hodnocení kvality  na JAMU.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ad 1/ Předání dekretů členům Rady pro vnitřní hodnocení proběhlo 

Ad 2a/ Dotazy a diskuse  k vnitřním předpisům JAMU Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení JAMU: 

Doc. Strnad – Čl. 5. - Studijní programy – kdo schvaluje studijní programy – Senát  

Čl. 6 – Rada pro vnitřní hodnocení  - Posuzuje záměr žádosti o institucionální akreditaci - ponecháme 

Čl. 7 - Místopředseda předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti či zaneprázdněnosti – formulaci 

rovněž ponecháme.  

Termíny předseda a předsedající – např. na s. 6, Čl. 23, bod 1 – budeme odlišovat   

Prof. Oslzlý – Usnášeníschopnost rady  – Čl. 29 -  k diskusi -  jsme usnášeníschopní, pokud je nás 

celkem 5, tedy většina.  

Ćl. 29 – nemělo by být možné, zdržet se hlasování a tím vyjádřit nesouhlas. 

Prof. Macková – kdo se zdrží, automaticky vyjadřuje ne 

Doc. Horáčková – rovněž se zastavuje u bodu usnášeníschopnost 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 2b/:  Jmenování místopředsedy  Rady pro vnitřní hodnocení 

prof. Oslzlý jmenuje místopředsedkyni Rady  paní prorektorku prof. Silvu Mackovou 

 - schváleno shromážděním 

 



ad 3/  

Sebehodnotící  zpráva JAMU  

Členové rady se seznámili s osnovou sebehodnotící zprávy. Je nutné vytvořit sebehodnotící zprávu na 

úrovni JAMU (sebehodnotící zpráva školy je povinnou přílohou žádosti o udělení akreditace 

studijního programu). Fakulty mají své zprávy a jejich aktualizace.  

K vytváření sebehodnotící zprávy se sejde užší pracovní tým ve složení prof. Macková, Mgr. Přibil, 

doc. Chládková 

 

Systém vnitřního hodnocení kvality  

Běžně používané metody a postupy na velkých vysokých školách jiného než uměleckého zaměření 

nejsou v prostředí JAMU využitelné (např. dotazníkové šetření – není v tomto případě úplně 

vhodné, zvlášť pro nás typ školy, některé předměty mají málo studentů, dotazníky pak nejsou 

vypovídající). Obě fakulty mohou využít svých specifik a vytvořit systém založený na hodnocení 

výstupů z výuky a hodnocení veřejně prezentovaných uměleckých výstupů. 

Diskuse k tématu Systému zajišťování a hodnocení kvality: 

Doc. Goliášová – situace na HF - přijímací komise, první vyhodnocení po katedrách. Vyhodnotili 

bychom, zda přijatí uchazeči splnili naše očekávání. Ve chvíli, kdy budeme mít další přijímačky, 

můžeme vyhodnotit ročník. Hodnocení jsou průběžně srovnávána. Systém má nastavený i HAMU.  

Prof. Macková – vše musí být popsáno, jako systém 

Prof. Oslzlý, doc. Strnad  – hodnocení kvality v rámci fakult DF a HF je systémově obtížné díky 

rozmanitosti a povaze rozličných uměleckých výstupů 

Přijímací zkoušky jako ukazatel kvality 

Doc. Chládková – v současné nemáme systematické záznamy na DF ohledně přijímacího řízení  

Prof. Macková – proto je důležité mít na DF i HF nějakou metodiku přijímaček a uměleckých výstupů 

Popis výstupů  a zpětné vazby jsou důležitou podmínkou akreditace. 

HF – o děkanské zkoušce nemáme systematický zápis, nutno vytvořit  

Doc. Horáčková: doplnit do zprávy složení komise 

Prof. Oslzlý - předseda NAU – je možné zdržení, úřad je zahlcený množstvím agendy, akreditace budou 

po schválení platit do r. 2024 

K vytváření systému vnitřního zajišťování a hodnocení kvality se sejde v červnu užší pracovní tým ve 

složení prof. Macková, doc. Goliášová, doc. Strnad 

 



ZÁVĚR: 

• Rada pro vnitřní hodnocení projednala svůj jednací řád. 

• Byly vytvořeny pracovní týmy pro vytvoření sebehodnotící zprávy JAMU a vytvoření systému 

vnitřního zajišťování a hodnocení kvality JAMU 

• Další termín jednání Rady pro vnitřní hodnocení: nejlépe páteční dopoledne, přesný termín 

bude oznámen vždy dostatečně předem. 

• Důležité materiály posílat i na adresu: senat@ jamu.cz 

 

 

 

 

 

 


