
Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JAMU 
ze dne 10.9.2018 

 

Přítomni (8): 

Prof, Petr Oslzlý, doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.; 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  

 

Program zasedání:  

1. Zahájení 
2. Sebehodnotící zpráva JAMU za rok 2017 
3. Systém vnitřního zajišťování a hodnocení JAMU 
4. Různé 

 

1. Zahájení  

Předseda Rady prof. Petr Oslzlý přivítal přítomné členy Rady a seznámil je s programem zasedání. 
Sdělil členům Rady, že se z jednání písemně omluvila doc. Světlana Waradzinová a k předkládané 
Sebehodnotící zprávě JAMU se písemně vyslovila kladně.  

2. Sebehodnotící zpráva JAMU   

Prof. Silva Macková představila členům Rady poslední verzi sebehodnotící zprávy, na které se podíleli 
členové Rady zpracováním podkladů za obě fakulty a následně úpravami zprávy. Do procesu tvorby 
finální verze se zapojilo kolegium rektora JAMU a obě kolegia děkanů fakult.  

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 8.10.2018 a následně pak k projednání Správní radě JAMU. 

3. Systém vnitřního zajišťování a hodnocení JAMU 

Rada projednala první návrh popisu Systému vnitřního zajišťování a hodnocení JAMU. V textu popisu 
byly učiněny změny, které prof. Silva Macková to textu zapracuje a rozešle členům Rady k dalšímu 
dopracování.  

Byla provedena revize příloh k textu: 

Příloha 1 – Standardy pro oblast vzdělávání Uměním tematický okruh Hudební umění – dokument 
vznikl ve spolupráci AMU a JAMU a je hotov 

Příloha 2 – Standardy pro oblast vzdělávání Uměním tematický okruh Divadelní umění – dokument 
vznikl ve spolupráci AMU  a JAMU a je hotov 



 

Příloha 3 – Standardy pro oblast vzdělávání Uměním tematický okruh Filmová tvorba a Televizní 
tvorba – dokument vznikl ve spolupráci AMU a JAMU a je hotov 

Příloha 4 – Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studijních programů a jejich specializací na základě 
hodnocení absolventských výkonů na HF JAMU – probíhá finalizace textu, bylo rozhodnuto popisovat 
pouze studijní programy, které připravují v roce 2018 žádost o udělení akreditace  

Příloha 5 -  Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studijních programů a jejich specializací na základě 
hodnocení absolventských výkonů na DF JAMU – text je hotov  pro všechny studijní programy DF 
s výjimkou doktorského studijního programu1 

Příloha 6 – Hodnocení výstupů z výuky na HF JAMU – probíhá finalizace  textu, bylo rozhodnuto 
popisovat pouze studijní programy, které připravují v roce 2018 žádost o udělení akreditace 

Příloha 7 – Hodnocení výstupů z výuky na DF JAMU – probíhá tvorba finální podoby textu na základě 
podkladů zaslaných garanty všech  studijních programů s výjimkou doktorského studijního programu2 

 

4. Různé 

Prof. Silva Macková seznámila přítomné členy s připravovaným dotazníkovým šetřením MŠMT 
určeným absolventům vysokých škol v letech 2013 – 2017.  

 

Zápis vypracovala dne 11.9.2018 Silva Macková 
 

 

 

 

 

                                                           
1 DF předkládá v roce 2018 k akreditaci všechny studijní programy DF s výjimkou doktorského studijního 
programu 
2 dtto 


