
JAMU je zapojena ve dvou projektech CRP 18+Zápis ze 

zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JAMU 

ze dne 14.5.2021 

 

Přítomni (8): 

Prof, Petr Oslzlý,  prof. PhDr. Silva Macková, doc. MgA. Jana Goliášová, Mgr. Jan Přibil, doc. MgA. Blanka 

Chládková, doc. Ing. David Strnad,  Stanislav Čaban; 

Omluveni (1): 

Doc. Světlana Waradzinová,  doc. Mgr. Roman Novozámský 

 

Program zasedání:  

1. Zahájení 

2. Dodatek zprávy o vnitřním hodnocení JAMU 2020  

3. Externí evaluace JAMU 

4. Projekty CRP 18 + zaměřené na distanční výuku 

5. Dotazníkové šetření mezi studenty a akademickými pracovníky zaměřené na zkušenosti 

s distanční výukou  

 

1. Zahájení  

Předseda rady prof. Petr Oslzlý přivítal přítomné členy rady a seznámil je s programem zasedání. Sdělil 

členům rady, že se z jednání omluvila doc. Světlana Waradzinová a doc. Mgr. Roman Novozámský 

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.  

Po té rada  pověřila prof. Petra Oslzlého, rektora JAMU, aby v souladu se Zákonem o vysokých školách 

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

na jeho jednání, které se bude konat 14.6.2021 a následně pak k projednání Správní radě JAMU. 

3. Externí evaluace JAMU 

V březnu 2020 proběhla na obou fakultách JAMU externí evaluace expertními skupinami agentur 

MusicQuE  a IQArts. Závěry a doporučení z hodnotících zpráv byly zohledněny ve Strategickém záměru 

21+ JAMU a obou fakult.  

Obě fakulty zpracovávají stanoviska k těmto zprávám, termín odeslání agenturám je do konce června 

2021.  

 



 

4. Projekty CRP 18+ 

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

projekty, které řeší otázky spojené s distanční výukou: 

-  Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol, řešitel prof. PhDr. Silva Macková  
 

- Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem 
na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku, řešitel prof. PhDr. Silva Macková  

 

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

Dalšími projekty, které souvisejí s kvalitou výuky jsou: 

- Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách, řešitel 

doc. MgA. Vít Spilka 

 
- Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti 

distančních metod vzdělávání a hodnocení (řešitel doc. MgA. Marek Hlavica , Ph.D., prorektor 

pro tvůrčí činnost). 

 

5. Dotazníkové šetření dopadu COVID na studenty a akademiky 

Prof. Macková informovala členy rady o chystaném dotazníkovém šetření mezi studenty a 

akademickými pracovníky zaměřené na zkušenosti s distanční výukou. JAMU komunikuje s  Petrem 

Soukupem z FSV UK, hlavním koordinátorem výzkumu Studenti a pedagogové českých VŠ v době 

pandemie.  Dotazníkové šetření bude zahájeno v týdnu od 17.5.2021.  

 

 

Zápis vypracovala dne 16.5.2021 Silva Macková 

 

 

 

 

 


