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METODICKÝ POKYN PROREKTORKY
PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Č. 2/2019
Hodnocení bakalářských a magisterských studijních programů na AMU

Článek 1
Úvodní a společná ustanovení
1.

Metodický pokyn formuluje principy a účel hodnocení vzdělávací činnosti na AMU
v bakalářských a magisterských studijních programech, jeho vazbu na další předpisy a jiné
dokumenty, a konkrétně stanoví aktéry, periodicitu, harmonogram, průběh a výstupy
hodnotících procesů.

2.

Širší rámec hodnocení vzdělávací činnosti na AMU představují:
a) Standardy a směrnice pro zajištění kvality v evropském prostoru terciárního
vzdělávání (ESG 2015),
b) Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství
(dále jen “Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství”),
c) metodika Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. 82/2017 Postupy
při posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké
školy.
Hodnocení vzdělávací činnosti naplňuje priority AMU v oblasti zajišťování kvality stanovené
strategickými dokumenty AMU a jednotlivých fakult, tedy Strategickými záměry a Plány
realizace strategického záměru.

3.

Článek 2
Principy a smysl hodnocení bakalářských a magisterských studijních programů AMU
Sebehodnocení bakalářských a magisterských studijních programů AMU
1.

Smyslem sebehodnocení je průběžně reflektovat meziroční proměny studijního programu,
jeho úspěchy i problémy, navrhovat opatření k nápravě a reflektovat jejich účinnost.

2.

Ze strany představitelů studijního programu, resp. katedry, má vnitřní hodnocení splňovat tyto
požadavky:
a) má být otevřené, konkrétní, věcné a konstruktivní;
b) má sloužit rozvoji studijního programu v kontextu dané fakulty, resp. celé školy;
c) má být součástí průběžné diskuse o potřebách studijního programu ve vztahu
k proměnám praxe.
Strukturu sebehodnocení tvoří jasně vymezené aspekty vzdělávacího procesu, přičemž jeden
ze základních vstupů představuje pravidelný a dokumentovaný sběr studentské zpětné vazby.

3.

Vnitřní hodnocení bakalářských a magisterských studijních programů AMU
4.

Smyslem vnitřního hodnocení je pravidelně, minimálně však jednou za dobu platnosti
akreditace, posoudit soulad uskutečňovaného studijního programu se Standardy studijních
programů AMU, resp. se standardy pro akreditace studijních programů vymezenými v Nařízení
vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství.

5.

Ze strany hodnotitelů má vnitřní hodnocení splňovat tyto požadavky:
a) má být konkrétní, věcné, objektivní a formativní;
b) má sloužit rozvoji studijního programu v kontextu dané fakulty;
c) má zohledňovat stav, potřeby a požadavky umělecké a odborné praxe.

6.

Strukturu vnitřního hodnocení tvoří jasně vymezených 18 standardů vnitřního hodnocení
vycházejících ze Standardů studijních programů AMU jakožto přílohy Akreditačního řádu
AMU, přičemž jeden ze základních principů je zapojení zástupců všech skupin
zainteresovaných na vzdělávací činnosti.
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1.

Článek 3
Definice sebehodnocení bakalářských a magisterských studijních programů AMU
Sebehodnocením studijního programu se rozumí každoroční zpráva o uskutečňování
studijního programu za ukončený akademický rok.

2.

Sebehodnocení vypracovávají společně garant studijního programu a vedoucí katedry, na níž
je program uskutečňován.

3.

Zpravidla se vypracovává jedna společná sebehodnotící zpráva za bakalářský a magisterský
program se stejným obsahovým zaměřením, uskutečňované na jednom pracovišti;
u instrumentálních oborů HAMU se vypracovává jedna sebehodnotící zpráva za skupinu
bakalářských a magisterských oborů příbuzných nástrojů, a to v souladu s připravovanou
strukturou jejich propojení do větších programových celků se specializacemi.
Postupy a procesy sebehodnocení jsou popsány v příloze 1 tohoto pokynu.

1.

Článek 4
Vazba sebehodnocení na vnitřní předpisy, strategické a jiné dokumenty i další procesy
Sebehodnocení studijního programu na AMU je ustanoveno článkem 23 Pravidel systému
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Akademie múzických umění v Praze
v platném znění (dále jen „Pravidla vnitřního hodnocení“).

2.

Součástí sebehodnocení studijních programů je podle článku 25 Pravidel vnitřního hodnocení
také Sebehodnocení umělecké tvůrčí činnosti, jehož předmětem jsou umělecké, případně
další oborově specifické výstupy studentů vznikající v rámci studia.

3.

Sebehodnocení studijního programu je jedním z podkladů pro:
a) zpracování Souhrnné zprávy z hodnocení vzdělávací činnosti fakulty, jež vzniká péčí
fakultních komisí pro vnitřní hodnocení (čl. 11, odst. 5., písm. b Pravidel vnitřního
hodnocení),
b) zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení AMU, resp. Dodatku ke Zprávě o vnitřním
hodnocení AMU, které má AMU zákonnou povinnost zpracovávat (§77 b, odst. 3,
písm. b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dále jen “zákon”),
c) zpracování výročních zpráv o činnosti fakult i Výroční zprávy o činnosti AMU, které
mají fakulty i AMU zákonnou povinnost vypracovávat (§21, odst. 1, písm. a zákona),
d) proces vnitřního hodnocení studijního programu (čl. 24 Pravidel vnitřního hodnocení
a čl. 5 tohoto pokynu) prováděného minimálně jednou za dobu platnosti akreditace,
v rámci něhož se mimo jiné posuzuje relevance sebehodnocení uskutečněných od
posledního vnitřního hodnocení a míra implementace navrhovaných změn, a jehož
výstupem je Zpráva pracovní skupiny o vnitřním hodnocení studijního programu.

1.

Článek 5
Definice vnitřního hodnocení bakalářských a magisterských studijních programů
Vnitřní hodnocení bakalářských a magisterských studijních programů je proces posuzování
kvality vzdělávací činnosti na principu peer-review. Předmětem hodnocení je konkrétní
naplňování Standardů studijních programů AMU ukotvených v příloze 1 Akreditačního řádu
AMU.

2.

Vnitřní hodnocení probíhá formou řízených rozhovorů pracovní skupiny se zainteresovanými
skupinami respondentů, mezi něž patří garant a vedoucí katedry, na níž je program
uskutečňován, a dále pedagogové, studenti a absolventi.

3.

Vnitřní hodnocení provádí pracovní skupina sestávající z nezávislých odborníků, navržená
fakultní komisí pro vnitřní hodnocení ve spolupráci s garantem hodnoceného studijního
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programu a vedoucím pracoviště, na němž je program uskutečňován, a schválená Radou pro
vnitřní hodnocení AMU; v pracovní skupině figuruje alespoň jeden zástupce profesní sféry.
4.

Základním informačním vstupem vnitřního hodnocení je soubor podkladů, které dokumentují
uskutečňování studijního programu.

5.

Výsledkem vnitřního hodnocení je závěrečná zpráva pracovní skupiny projednaná na úrovni
komise pro vnitřní hodnocení fakulty a Rady pro vnitřní hodnocení AMU. Závěry a doporučení
z vnitřního hodnocení jsou určeny k další diskuzi mezi vedením fakulty a katedry,
resp. garantem studijního oboru. Rada pro vnitřní hodnocení AMU může podle čl. 11, odst. 3
Akreditačního řádu AMU v případě zjištěných nedostatků vyzvat příslušnou fakultu, aby ve
stanovené lhůtě zjednala nápravu.

6.

Vnitřní hodnocení zpravidla zahrnuje bakalářský a na něj navazující magisterský studijní
program stejného či obdobného zaměření, pokud není struktura studijních programů jiná
(např. nenavazující magisterský studijní program či navazující magisterský studijní program
bez předcházejícího bakalářského studijního programu stejného či obdobného zaměření).

7.

Postupy a procesy vnitřního hodnocení jsou popsány v příloze 2 tohoto pokynu.

1.
2.

Článek 6
Vazba vnitřního hodnocení na vnitřní předpisy, strategické a jiné dokumenty i další
procesy
Vnitřní hodnocení studijního programu je ustanoveno článkem 24 Pravidel vnitřního
hodnocení, rámcově vymezujícím hodnocené oblasti.
Vnitřní hodnocení studijního programu je jedním z podkladů pro:
a) zpracování Souhrnné zprávy z hodnocení vzdělávací činnosti fakulty, jež vzniká péčí
fakultních komisí pro vnitřní hodnocení (čl. 11, odst. 5., písm. b Pravidel vnitřního
hodnocení),
b) zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení AMU, resp. Dodatku ke Zprávě o vnitřním
hodnocení AMU, které má AMU zákonnou povinnost vypracovávat (§77 b, odst. 3,
písm. b zákona),
c) zpracování výročních zpráv o činnosti fakult i Výroční zprávy o činnosti AMU, které
mají fakulty i AMU zákonnou povinnost vypracovávat (§21, odst. 1, písm. a zákona).
Článek 7
Akreditační procesy a procesy hodnocení studijních programů

1.

1.

2.

Provádění sebehodnocení a poskytování součinnosti při vnitřním hodnocení studijních
programů je nezbytným předpokladem pro posuzování a schvalování akreditačních spisů
Radou pro vnitřní hodnocení AMU, a to v souladu s čl. 16, odst. 6 Akreditačního řádu AMU.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
Výstupy hodnotících procesů, tj. zprávy definované v čl. 3. a čl. 5, jsou dokumentovanou
formou uchovávání paměti o uskutečňování vzdělávací činnosti AMU v jednotlivých studijních
programech, a v listinné podobě podléhají Spisovému a skartačnímu řádu AMU v platném
znění.
Nedílnou součástí tohoto metodického pokynu jsou:
a. příloha 1. Metodika sebehodnocení bakalářských a magisterských studijních programů
AMU
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b.

příloha 2. Metodika vnitřního hodnocení bakalářských a magisterských studijních
programů AMU.

3.

Prováděcí dokumentace v příloze 1. plní funkci příkladu a je každoročně aktualizována.

4.

Vzhledem k postupnému přechodu ze studijních oborů na studijní programy jsou tyto dva
pojmy v přílohách používány shodně jako označení pro ucelený segment vzdělávání, jemuž
byla udělena akreditace a za jehož uskutečňování nese zodpovědnost garant dle § 44, odst. 6
a 7 zákona.

5.

Tento metodický pokyn vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 12. prosince 2019

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. v.r.
prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality
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Příloha č. 1

Metodika sebehodnocení bakalářských a
magisterských studijních programů AMU
Harmonogram a průběh sebehodnocení
Sebehodnocení bakalářských a magisterských studijních programů AMU probíhá každoročně po
skončení akademického roku, a to v několika fázích:
●

●

●

●

červen - září:
○ Garant, vedoucí katedry a další pedagogové provedou sběr a vyhodnocení zpětné
vazby studentů k roční studijní zkušenosti na jednotlivých studijních programech;
tento sběr zpětné vazby je dokumentován způsobem vhodným pro danou katedru,
např. formou evaluace v KOS, dotazníky v dalších aplikacích (GoogleApps),
písemnými reflexemi studentů, kulatými stoly v rámci kateder, diskusemi s
mediátorem např. z řad doktorandů, prostřednictvím katederních studentských
ambasadorů atd.
srpen - září:
○ Katederní referenti/ky (sekretáři/ky, tajemníci/ice) připraví podklady pro
sebehodnocení v tabulkovém formátu, jejichž cílem je shromáždit a zaznamenat
informace týkající se ocenění pedagogů, zvyšování jejich kvalifikace a mimořádných
pedagogických, výzkumných či uměleckých akcí, které v uplynulém roce pořádali či
se jich účastnili, dále informace týkající se ocenění studentů a jejich absolventských
tvůrčích výkonů, případně jejich mimoškolní tvůrčí činnosti, a informace o
mimořádných akcích pořádaných pro studenty oboru.
○ Oddělení kvality rektorátu vyhodnotí doporučení a podněty zaslané do konce června
fakultními komisemi pro vnitřní hodnocení, aktualizuje sebehodnotící dotazník na
rozhraní form-flow a nejpozději do poloviny října jej zpřístupní katedrám s
případnými doplňujícími pokyny k vyplnění. Povinná část dotazníku je připravována
centrálně a má zajistit sběr informací tak, aby bylo možné je meziročně porovnávat a
vyhodnocovat; o podobě této části rozhoduje prorektor pověřený agendou
zajišťování kvality.
říjen – listopad:
○ Garant studijního programu spolu s vedoucím katedry, popřípadě s jiným
pedagogem oboru, pokud tentýž pedagog zastává obě funkce zároveň, sám vyplní či
zajistí vyplnění formuláře sebehodnocení na rozhraní form-flow (form.amu.cz), který
ke stanovenému datu elektronicky odevzdá. Obsah sebehodnocení je zároveň
projednán na schůzi katedry a toto projednání je samostatným bodem zápisu.
listopad:
○ Fakultní referent/ka pro kvalitu archivuje odevzdaná sebehodnocení na disku S ve
složce Výsledky hodnocení kvality na AMU v podsložce Vzdělávací činnost –
Sebehodnocení a dále je vloží do studijního systému KOS. Dále všechny formuláře
sebehodnocení předá předsedovi Komise pro vnitřní hodnocení, který rozhodne o
jejich další distribuci a zpracování v rámci komise pro vnitřní hodnocení.
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○

●

●

●

Oddělení kvality ve spolupráci s Počítačovým centrem AMU připraví fakultní
přehledy strukturované po jednotlivých tematických oblastech dotazníků (resp.
aspektech vzdělávání) pro snazší práci fakultních Komise pro vnitřní hodnocení.
prosinec - leden:
○ Komise pro vnitřní hodnocení vypracuje souhrnnou zprávu o vzdělávací činnosti a
následně ji předá děkanovi fakulty a Radě pro vnitřní hodnocení k projednání.
Souhrnnou zprávu Komise pro vnitřní hodnocení archivuje oddělení kvality na
sdíleném disku S. Komise pro vnitřní hodnocení dále předá případná doporučení na
úpravu dotazníku oddělení kvality, a ve spolupráci s děkanem zajistí zpřístupnění
souhrnné zprávy akademické obci.
○ Katederní referenti/ky zároveň do tabulky pro sběr podkladů doplní informace za
období říjen–prosinec, aby mohly být využity pro přípravu výroční zprávy fakulty,
resp. AMU za uplynulý kalendářní rok.
únor - březen:
○ Rada pro vnitřní hodnocení AMU projedná souhrnné zprávy fakultních komisí a
rozhodne o jejich zapracování do Zprávy o vnitřním hodnocení AMU, resp. jejího
dodatku.
březen - červen, resp. září:
○ Fakulty mohou v případě potřeby doplnit formulář sebehodnocení o fakultní část a
formulovat tak vlastní oblasti tázání; v tom případě je nutné o tom do konce června
informovat oddělení kvality rektorátu, aby bylo možné je do dotazníku ve spolupráci
s Počítačovým centrem AMU zahrnout. Každá z fakult má možnost sběr
sebehodnocení dále zpřesnit vlastními pravidly.
○ Děkani, resp. vedení fakult, vedoucí kateder a garanti studijního programu provádějí
opatření, o jejichž realizaci bylo v návaznosti na sebehodnocení rozhodnuto.

Osoby a orgány zapojené do procesu sebehodnocení a jejich úkoly
Garant studijního programu - spolu s vedoucím katedry sbírá a vyhodnocuje studentskou zpětnou
vazbu a hodnotí průběh a výsledky státních závěrečných zkoušek (červen); převezme podklady pro
sebehodnocení od katederní/ho referenta/ky (říjen); projedná obsah sebehodnocení s vedoucím
katedry a dalšími pedagogy katedry a vyplní formulář sebehodnocení, a sice části týkající se
garantovaného studijního programu (listopad); seznámí se s obsahem Souhrnné zprávy z hodnocení
vzdělávací činnosti fakulty (leden-únor)
Vedoucí katedry - spolu s garantem studijního programu sbírá a vyhodnocuje studentskou zpětnou
vazbu i hodnotí průběh a výsledky státních závěrečných zkoušek, případně dle uvážení rozdělí dílčí
úkoly mezi další pedagogy katedry (červen); převezme podklady pro sebehodnocení od katederní/ho
referenta/ky (říjen); projednává obsah sebehodnocení s garantem studijního programu a dalšími
pedagogy katedry, vyplní formulář sebehodnocení, a sice části týkající se katedry a jejího dalšího
rozvoje (listopad); seznámí se s obsahem Souhrnné zprávy z hodnocení vzdělávací činnosti fakulty
(leden-únor)
Pedagog katedry – sbírá a vyhodnocuje studentskou zpětnou vazbu z vlastních předmětů; spolu s
garantem studijního programu a na pokyn vedoucího katedry poskytuje součinnost při
vyhodnocování studentské zpětné vazby na studijní program a podílí se i na zhodnocení průběhu a
výsledků státních závěrečných zkoušek (červen); projednává obsah sebehodnocení s garantem
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studijního programu a vedoucím katedry a následně schvaluje finální podobu sebehodnocení
studijního programu (listopad).
Katederní referent/ka (sekretář/ka, tajemník/ice) – plní úkoly vedoucího katedry související se
sběrem a vyhodnocením studentské zpětné vazby a se zhodnocením státních závěrečných zkoušek
(červen); vyhotoví podklady pro sebehodnocení studijních programů a předá je garantovi studijního
programu a vedoucímu katedry (srpen-září); v případě pověření ze strany vedoucího katedry vloží
sebehodnocení do formuláře na rozhraní form-flow (listopad).
Fakultní referent/ka pro kvalitu – rozesílá tabulku pro sběr podkladů pro sebehodnocení, poskytuje
metodické vedení při samotném sběru a vyplňování, shromažďuje hotové podklady za všechny
studijní programy fakulty (srpen-září); shromažďuje vyplněné formuláře sebehodnocení studijního
programu, zajišťuje jejich elektronickou archivaci a vkládá je do KOSu (viz Způsoby a místa
archivace), zároveň podle pokynů předsedy Komise pro vnitřní hodnocení zajišťuje distribuci
dotazníků mezi členy komise (listopad); vykonává funkci tajemníka/ice Komise pro vnitřní hodnocení,
tzn. zajišťuje komunikaci, přípravu zasedání, zápisy, zajišťuje a zpracovává podklady, rediguje
Souhrnnou zprávu z hodnocení vzdělávací činnosti, plní další úkoly zadané předsedou Komise pro
vnitřní hodnocení a komunikuje s Oddělením kvality rektorátu (prosinec-leden); podklady získané při
sběru sebehodnocení, doplněné o údaje za období říjen-prosinec uplynulého kalendářního roku,
poskytuje autorům výroční zprávy fakulty (leden-červen).
Komise pro vnitřní hodnocení fakulty – prostuduje sebehodnocení studijních programů fakulty a
vypracuje na jejich základě Souhrnnou zprávu z hodnocení vzdělávací činnosti, kterou předá
děkanovi fakulty a Radě pro vnitřní hodnocení (listopad-leden) a která obsahuje a) vyjádření ke stavu
řešení podnětů ze souhrnné zprávy z předchozího akademického roku, b) shrnutí obsahu
sebehodnocení za daný akademický rok a identifikaci podnětů k řešení s jejich případnou prioritizací,
c) usnesení pracovních skupin z vnitřních hodnocení proběhlých v daném akademickém roce, d)
informace o dalších aktivitách fakulty či Komise pro vnitřní hodnocení v oblasti zajišťování kvality;
dále se může vyjádřit k podobě dotazníků a případné návrhy na změny společné části či návrh
specifické fakultní části zaslat prorektorovi pověřenému agendou zajišťování kvality (leden - červen).
Rada pro vnitřní hodnocení – projedná Souhrnné zprávy z hodnocení vzdělávací činnosti fakult a
zahrne je do Zprávy o vnitřním hodnocení AMU, resp. Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení
AMU.
Prorektor pověřený agendou zajišťování kvality – rozhoduje o podobě centrální části formuláře
sebehodnocení, koordinuje přípravu případných fakultních částí, řídí technickou přípravu formulářů
Počítačovým centrem AMU (květen-září), dává pokyn ke sběru podkladů pro sebehodnocení (srpen)
a k vyplnění formulářů sebehodnocení (říjen); každý běh sebehodnocení vyhodnocuje a na základě
tohoto vyhodnocení činí kroky k jeho optimalizaci v dalším akademickém roce, přičemž však
meziroční vývoj struktury sebehodnocení musí vykazovat maximální možnou míru stability, aby byla
zajištěna srovnatelnost průběžně získávaných dat (leden-duben); všechny zúčastněné osoby či
orgány metodicky vede (průběžně).
Děkani fakult, rektor AMU – seznamují se se Souhrnnými zprávami z hodnocení vzdělávací činnosti
fakult i se Zprávou o vnitřním hodnocení AMU, projednávají je s příslušnými kolegii a rozhodují o
prioritizaci, termínech a způsobech řešení jednotlivých identifikovaných podnětů.
Způsoby a místa elektronické archivace:
a. Centrální archivace jednotlivých sebehodnocení ve studijním informačním systému KOS:
-3-

správce systému → 80105 - číselníky → záložka STUD_OBORY_SPEC - Studijní obory/specializace na
vysoké škole → záložka hodnocení, vkládá se tlačítkem “vložit”.
b. Centrální archivace jednotlivých sebehodnocení na sdíleném disku S:
disk S: → složka Výsledky hodnocení kvality na AMU → podsložka Vzdělávací činnost –
Sebehodnocení → podsložky DAMU, FAMU a HAMU → podsložka akademického roku, např. 20182019, 2019-2020. Jednotlivé soubory budou pojmenovány číslem studijního oboru (resp. dvěma čísly
za bakalářský i magisterský studijní program) a dále jeho názvem (resp. názvy).
c. Centrální archivace souhrnných zpráv fakultních Komisí pro vnitřní hodnocení na sdíleném disku S:
disk S: → složka Výsledky hodnocení kvality na AMU → podsložka KVH zápisy, souhrnné zprávy →
podsložka Souhrnné zprávy → podsložka akademického roku např. 2018-2019
Prováděcí dokumentace (předpokládají se meziroční změny, přiložené dokumenty slouží jako
příklad):
1. sebehodnotící dotazník platný pro sebehodnocení akad. roku 2018/2019
2. tabulka pro sběr podkladů platná pro akad. rok 2018/2019
3. struktura studijních oborů pro účely sebehodnocení platná pro akad. rok 2018/2019
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1. Sebehodnocení studijních programů AR 2018/2019

Obsah

Sebehodnocení studijních programů AR 2018/2019 .................................................................. 5
Katedra (zpracovává vedoucí katedry) ................................................................................... 5
Situace katedry ................................................................................................................... 5
Pedagogové........................................................................................................................ 5
Spolupráce při zajišťování výuky ......................................................................................... 6
Studijní program (zpracovává garant studijního programu)..................................................... 6
Změny v profilujícím základu i mimo něj .............................................................................. 7
Studenti .............................................................................................................................. 7
Absolutoria .......................................................................................................................... 7
Naplňování dlouhodobého záměru AMU 2016 - 2020 (zpracovává společně vedoucí
katedry a garant studijního programu) .................................................................................... 7

Katedra (zpracovává vedoucí katedry)
Zhodnoťte situaci katedry a studijních programů po uplynulém akademickém roce. Buďte prosím
otevření a konkrétní.

Situace katedry
Postřehy a nápady uvedené v této části poslouží vedení fakulty jako jedno z východisek pro přípravu
strategického záměru fakulty na roky 2021 až 2025.
1. V čem se v uplynulém akademickém roce, případně delším období, projevily silné stránky
katedry, v čem slabé stránky, které to jsou? Podařilo se odstranit některé z problémů
pojmenovaných v sebehodnocení 2018? Které a jak?
2. Jaké rozvojové priority chcete realizovat v příštím akademickém roce, případně delším
horizontu? Jaké příležitosti chcete využít, jaké stávající problémy chcete vyřešit? Jaká řešení
navrhujete a na jaké úrovni by měla být přijata (katedra, fakulta, rektorát)?

Pedagogové
1. Zhodnoťte změny v personálním zajištění výuky v uplynulém akademickém roce.
2. Které konkrétní formy zapojení doktorandů do výuky využíváte a které byste chtěli do
budoucna posilovat (např. vedení celých předmětů, vstupování do výuky s dílčími tématy,
asistentura zkušenému pedagogovi, vedení/spolupráce na tvůrčí činností studentů nižších
stupňů, vedení a/nebo oponování kvalifikačních prací, …)?
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3. Zhodnoťte mimořádné akce konané ve spolupráci s externími odborníky (tuzemskými či
zahraničními), které katedra zorganizovala v rámci výuky, a to zejména z hlediska účasti,
výsledků studentské evaluace, důležitosti pro perspektivu studijního programu, záměru akci
opakovat.
Pro posouzení využijte přehled v příloze sebehodnocení.
4. Zhodnoťte mimořádné pedagogické, umělecké či výzkumné akce a profesní aktivity, kterých
se aktivně účastnili pedagogové katedry, a to zejména z hlediska důležitosti pro rozvoj
studijního programu (konference, zahraniční výuka, stáže, umělecké působení v prestižní
zahraniční instituci, pozvání k vystoupení jako hlavní mluvčí ...)?
Pro posouzení využijte přehled v příloze sebehodnocení.
5. Jaké konkrétní změny a v jakém časovém horizontu očekáváte v garancích studijních
programů, předmětů a organizaci výuky v návaznosti na úspěšná habilitační řízení, řízení ke
jmenování profesorem a absolvování doktorského studia akademických pracovníků Vaší
katedry?
Pro posouzení využijte přehled v příloze sebehodnocení.

Spolupráce při zajišťování výuky
1. Zhodnoťte spolupráci s dalšími katedrami a pracovišti v rámci fakulty (od ad hoc spolupráce
až po pravidelná společná cvičení v rámci výuky)?
2. Zhodnoťte spolupráci s účelovým zařízením fakulty (studio FAMU, divadlo DISK, koncertní
oddělení, Divadlo Inspirace) při přípravě absolventských výstupů?
3. Zhodnoťte spolupráci s katedrami a pracovišti ostatních fakult AMU?

Studijní program
(zpracovává garant studijního programu)
U jednotlivých otázek v této části se samostatně vyjádřete k bakalářskému a magisterskému stupni
studia. Uskutečňujete-li své studijní programy i v kombinované formě, začleňte je do reflexe též.
Týká-li se toto sebehodnocení více garantů, nechť je formulují společně se zřetelem ke svým studijním
programům a následně všichni podepíší.
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Změny v profilujícím základu i mimo něj
1. Provedli jste v minulém akademickém roce významnou obsahovou či metodickou změnu
některého z hlavních či povinných předmětů bezprostředně spojených se státní závěrečnou
zkouškou? Pokud ano, z jakého důvodu? Zhodnoťte, zda se osvědčila.
2. Provedli jste v minulém akademickém roce ve výuce jinou obsahovou či metodickou změnu,
zavedení či zrušení předmětu? Pokud ano, z jakého důvodu? Zhodnoťte, zda se osvědčila.

Studenti
1. Shrňte výsledky studentské evaluace za akademický rok 2018/2019, uveďte konkrétní
podněty, jimiž se chcete zabývat. Jakým způsobem sběr zpětné vazby probíhal, jak je
dokumentován?
2. Jaké závažnější studijní problémy se objevily? Jak byly řešeny (např. rozložení ročníku,
přerušení studia, jinak ...)?

Absolutoria
1. Pokud došlo při přípravě absolventských uměleckých, příp. jiných tvůrčích výkonů k
problémům, shrňte, jak byly řešeny.
Pro posouzení využijte přehled v příloze sebehodnocení.
2. Pokud došlo při přípravě písemné bakalářské či magisterské diplomové práce k odchylkám
od standardní přípravy, shrňte, jak byly řešeny.
3. Pokud některé bakalářské či magisterské státní závěrečné zkoušky, jak teoretickou část, tak
umělecký výkon, považujete za mimořádně úspěšné, zdůvodněte proč (např. doporučení na
cenu děkana).

Naplňování dlouhodobého záměru AMU 2016 - 2020
(zpracovává společně vedoucí katedry a garant studijního programu)
Následující otázky vychází z Plánu realizace strategického záměru AMU na rok 2019. S ohledem na
termín zpracování sebehodnocení můžete uvést i aktivity, které ještě do konce kalendářního roku
plánujete.
1. Kde konkrétně a v jakém hodinovém rozsahu probíhá seznámení studentů s citační normou,
citačními metodami a styly, nácviku citování, parafrázování a přebírání cizojazyčných textů?
Jaké informace, výukové materiály cvičení byste k tomuto tématu antiplagiátorství uvítali do
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metodologických seminářů? Ocenili byste pro toto téma on-line podporu? Zhodnoťte úroveň
práce se zdroji a citování v letos obhájených VŠKP. (Ad Prioritní cíl 1 Zajišťování kvality PRSZ
2019)
2. Pokud jste v uplynulém akademickém roce zpracovali nový akreditační spis, přidali jste do
studijního plánu, resp. existujících předmětů rozvoj přenositelných dovedností (typicky tzv.
měkké dovednosti: prezentační dovednosti, zpracování grantů, projektové řízení ...)? (Ad
Prioritní cíl 2 Vzdělávání, diverzita, dostupnost PRSZ 2019)
3. Vedle organického zapojení výkonných umělců jako akademických pracovníků a externistů
ve výuce shrňte, jakým způsobem probíhala spolupráce s uměleckou praxí a partnery mimo
AMU (např. externí odborníci v komisích pro státní závěrečné zkoušky, kulaté stoly se
zaměstnavateli, sjednávání praxí, spolupráce se školami nižších stupňů, partnerství při
pořádání akcí, partnerství s oborovými asociacemi...)?
(Ad Prioritní cíl 4 Relevance PRSZ 2019)
Garant/i SP
Vedoucí katedry

Pokud je vedoucí katedry garantem všech studijních programů, nechť k sebehodnocení přizve
dalšího pedagoga katedry.
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2. Sebehodnocení studijních oborů za AR 2018/2019 - podklady
1.
Ocenění pedagogů
Která ocenění získali interní pedagogové studijního oboru za své tvůrčí počiny v sezóně
2018/2019?

Interní pedagog, Ocenění, Datum (měsíc/rok), Poznámka
2.
Kvalifikace
Proběhlo u některého z interních pedagogů úspěšné habilitační řízení, řízení ke jmenování
profesorem či obhajoba doktorské disertační práce?
Interní pedagog, Druh řízení, Datum (měsíc/rok), Poznámka
3.
Ocenění studentů
Která ocenění studenti oboru za své tvůrčí počiny získali?
Kterých soutěží a festivalů se studenti se svou tvůrčí činností vznikající v rámci výuky v sezóně
2018/2019 zúčastnili a jakým způsobem byly tyto počiny vybrány (pedagogem, katedrou,
kolegiem děkana atd.)?
Student, Ocenění/Účast, Datum (měsíc/rok), Soutěž/Festival/Poznámka, BcA./MgA., Ocenění
ano/ne
4.
Akce pro studenty
Jaké mimořádné akce ve spolupráci s externími odborníky (tuzemskými či zahraničními) katedra
pro studenty oboru zorganizovala?
Typ akce, Akce, Datum (měsíc/rok), Poznámka, BcA./MgA., Délka trvání, Mezinárodní
konference ano/ne, Nad 60 účastníků ano/ne
5.
Akce pedagogů
Jakých mimořádných pedagogických či výzkumných akcí se aktivně účastnili pedagogové katedry
(konference, zahraniční výuka, stáže, atd.)?
Typ akce, Akce, Datum (měsíc/rok), Délka trvání/Poznámka, Mezinárodní konference ano/ne,
Nad 60 účastníků ano/ne
6.
Absolventské umělecké výstupy
Souhrnný přehled pro celé téma kvalifikačních prací
Název díla/výstupu, Absolvent(i), Datum (Měsíc/rok), Poznámka/URL záznamu, BcA./MgA.
7.
Studentská kritická činnost mimo školu (DAMU)
Kterých festivalů se studenti účastnili jako kritici či se na nich jinak podíleli?
Student, Role, Datum (měsíc/rok), Soutěž/Festival/Poznámka, BcA./MgA.
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3. Struktura studijních oborů pro účely sebehodnocení po fakultách pro AR 2018/2019
DAMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Režie a dramaturgie činoherního divadla (BcA., MgA.)
Herectví činoherního divadla (MgA.)
Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla (BcA., MgA.)
Scénografie alternativního a loutkového divadla (BcA., MgA.)
Herectví alternativního a loutkového divadla (BcA., MgA.)
Scénografie (BcA., MgA.)
Autorská tvorba a pedagogika (BcA., MgA.)
Výchovná dramatika (BcA., MgA.)
Produkce (BcA., MgA.)
Teorie a kritika (BcA., MgA.)

FAMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animovaná tvorba (BcA., MgA.)
Dokumentární tvorba (BcA., MgA.)
Fotografie (BcA., MgA.)
Kamera (BcA., MgA.)
Produkce (BcA., MgA.)
Režie (BcA., MgA.)
Scénáristika a dramaturgie (BcA., MgA.)
Střihová skladba (BcA., MgA.)
Zvuková tvorba (BcA., MgA.)
Audiovizuální studia (BcA., MgA.)
Cinema and Digital Media (MgA.)

HAMU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bicí nástroje (BcA., MgA.)
Cembalo, Klavír, Varhany (BcA., MgA.)
Dirigování (BcA., MgA.)
Fagot, Flétna, Hoboj, Klarinet (BcA., MgA.)
Harfa, Kontrabas, Kytara, Violoncello (BcA., MgA.)
Housle, Viola (BcA., MgA.)
Lesní roh, Pozoun, Trubka, Tuba (BcA., MgA.)
Hudební režie (BcA., MgA.)
Zpěv a Operní režie (BcA., MgA.)
Zvuková tvorba (BcA., MgA.)
Hudební teorie (BcA., MgA.)
Hudební produkce (BcA., MgA.)
Jazzová hudba (BcA., MgA.)
Komorní hra (MgA.)
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Příloha č. 2

Metodika vnitřního hodnocení bakalářských a
magisterských studijních oborů na AMU
Preambule
Pracovní skupina
Průběh vnitřního hodnocení studijního oboru
Příprava
Rozhovory
Zpracování závěrečné zprávy
Struktura hodnocení (oblasti a standardy)
A) Soulad výuky s akreditací a s vývojem profesní sféry
B) Studenti a pedagogika
C) Pedagogické zajištění studijního oboru
D) Úroveň kvalifikačních prací
E) Další rozvoj studijního oboru a jeho potřeby v kontextu fakulty
Seznam podkladů a jak je číst
Další zdroje

- 11 -

Preambule
Tato metodika rozpracovává principy a cíle vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti na AMU do
konkrétních postupů založených na standardech, datech ze systémů školy a strukturovaných
rozhovorech včetně plánu produkčního zajištění celého hodnocení.
Metodika Národního akreditačního úřadu 82/2017 v bodě 14, písm. e) stanoví jednu z podmínek
nutných k udělení akreditace studijního programu, resp. oboru (viz terminologické upřesnění a
seznam zkratek níže), z níž tato metodika vychází:
“...posouzení, zda se zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti týká všech studijních
programů (zda jsou studijní programy hodnoceny pravidelně; zda metody hodnocení fungují a reálně
postihují silné a slabé stránky; zda jsou do hodnocení zapojeni akademičtí pracovníci, studenti,
absolventi i další relevantní odborníci; zda je hodnocení zaměřeno na kontinuální rozvoj studijního
programu; zda je součástí hodnocení naplňování cílů studia a odpovídajících výsledků učení; zda je
pravidelné hodnocení kvality vztahováno na všechny studijní programy uskutečňované vysokou
školou; zda je hodnocení organizováno tak, aby každý studijní program byl hodnocen minimálně
jedenkrát během období, pro něž má akreditaci) a uskutečňovaných programů celoživotního
vzdělávání a zda hodnocení vzdělávací činnosti funguje.”
Oblasti hodnocení jsou zároveň rámcově vymezeny článkem 24 vnitřního předpisu AMU Pravidla
systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Akademie múzických umění v Praze.
Předmětem hodnocení je zejména míra naplňování standardů pro akreditace (Nařízení vlády,
Metodika NAÚ), míra naplňování deklarovaného profilu absolventa a soulad zveřejňovaných
informací o studijním oboru s realitou. Veškeré závěry a doporučení z vnitřního hodnocení jsou
určeny k další diskuzi mezi vedením fakulty a katedry, resp. garantem studijního oboru, a jejich
implementace je předmětem jejich souhlasného rozhodnutí.
Terminologické upřesnění: ucelená forma vysokoškolského studia, vymezená a definovaná v
samostatném akreditačním spisu, je v této metodice označována jako “studijní obor”. Novela
vysokoškolského zákona, která nabyla platnosti 1. 9. 2016, pojem “studijní obor” sice nahrazuje
pojmem “studijní program”, nicméně pro účely vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti na AMU a v
souladu s dikcí Zprávy o vnitřním hodnocení AMU za rok 2017, je zatím stále používáno původní
označení.

Seznam používaných zkratek:

SO - studijní obor
VH - vnitřní hodnocení
VZČ - výroční zpráva o činnosti
RVH - Rada pro vnitřní hodnocení AMU
KVH - Komise pro vnitřní hodnocení fakulty
RUV - Registr uměleckých výstupů
RIV - Rejstřík informací o výsledcích (výzkumu a
vývoje)
AR - akademický rok
KOS - Komponenta studium (vnitřní informační systém
AMU)
NAÚ - Národní akreditační úřad pro vysoké školství
PC - počítačové centrum AMU

VŠKP - vysokoškolská kvalifikační práce (bakalářská,
magisterská)
DSpace - úložiště VŠKP
IP - Institucionální plán
SZZK - státní závěrečná zkouška
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
G - garant studijního oboru
VK - vedoucí katedry
P - pedagogové
ST - studenti
A - absolventi
D - děkan
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Pracovní skupina
● Pracovní skupina má 3 až 5 členů, kteří jsou navrženi ve spolupráci a konsensu
vedení fakulty, KVH a garanta SO. Následně jsou postoupeni ke schválení RVH,
typicky per rollam, případně na nejbližším zasedání; navrhne-li KVH více než 5 členů,
RVH z nich vybírá maximálně 5.
○ Jeden z členů pracovní skupiny je členem KVH s cílem zajistit kontinuitu
zkušeností s průběhem vnitřního hodnocení a zároveň dodržování metodiky.
Ostatní členové mohou být vybíráni z pedagogů AMU i zcela externích
osobností z oboru.
○ Zásadní je složit pracovní skupinu tak, aby v ní byly zastoupeny kompetence
umělecké, pedagogické, akreditační – je to tedy i otázka moderování
očekávání pracovní skupiny ohledně toho, co se od nich individuálně čeká.
○ Členové pracovní skupiny nesmí být bezprostředně spojeni s výukou na oboru
(pedagogové), nebo být studenty či absolventy oboru bezprostředně
spojenými s platnou akreditací.
■ Přijatelnou výjimkou může být vyučující společného fakultního základu
bez další výuky na oboru, případně absolvent, umělecká osobnost,
mající dostatečný odstup od aktuálního zajištění oboru na své alma
mater.
○ Menší počet členů usnadňuje koordinaci schůzek, větší usnadňuje rozdělení
práce i poskládání kompetencí.
● Při rozhovorech se skupinami respondentů je přítomen fakultní metodik kvality
poskytující součinnost členovi KVH při zajištění kontinuity vnitřních hodnocení na
fakultě, případně doplňující kompetence pracovní skupiny v oblasti akreditačních
procesů.
● Koordinaci schůzek pracovní skupiny a distribuci podkladů zajišťuje fakultní
referentka pro kvalitu.
● Pracovněprávní zajištění členů pracovní skupiny:
○ dohody a pracovní náplně, prohlášení člena pracovní skupiny pro vnitřní
hodnocení (mlčenlivost) připravuje fakultní referentka pro kvalitu;
○ pozice je v rámci OPVVV: 1.1.1.2.3.41 KA08 Odborný pracovník řízení kvality člen pracovní skupiny vnitřního hodnocení studijních programů;
○ u koordinujících členů pracovní skupiny z fakultní KVH je možno zahrnout
práci na vnitřním hodnocení pod rozšířenou dohodu na KA08 Odborný
pracovník řízení kvality - člen komise pro hodnocení dané fakulty.
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Průběh vnitřního hodnocení studijního
oboru
Příprava
●

●

●

●

Setkání pověřeného člena KVH a fakultního metodika s garantem studijního oboru a
vedoucím katedry nad smyslem a průběhem vnitřního hodnocení – 2 měsíce před
rozhovory
○ osobní vysvětlení smyslu vnitřního hodnocení, metodiky a dalších kroků
○ konsensuální domluva nad členy pracovní skupiny navrženými ze strany KVH
Ustavení pracovní skupiny – nejméně 2 měsíce před rozhovory
○ jmenování členů pracovní skupiny Radou pro vnitřní hodnocení
○ zasmluvnění členů pracovní skupiny – fakultní referentka pro kvalitu
○ stanovení přesných termínů rozhovorů
○ podpůrně zajišťuje fakultní referentka pro kvalitu
Navržení a oslovení respondentů pro strukturované rozhovory (pedagogové,
studenti, absolventi) – nejméně 1 měsíc před rozhovory
○ zajišťuje primárně referent/ka katedry
Příprava podkladů – musí být kompletně k dispozici pro 1. setkání pracovní skupiny,
cca měsíc před rozhovory (v detailu popsány níže v metodice).
○ Podklady kompletuje fakultní referentka pro kvalitu, pokud je vytváří někdo
jiný, tak si příslušný podklad vyžádá. Podklady jsou organizované na sdíleném
disku po jednotlivých oblastech (A, B, …) a uvnitř nich po studijních cyklech
(BcA, MgA). Název každého podkladu začíná číslem podkladu (uvedeno v
hranatých závorkách). Pokud se podklad váže k více oblastem, tak je
nakopírován do všech potřebných složek.
○ PC AMU
■ tendence v přijímacím řízení [7] 5 let zpět
■ průchod studentů studiem [9]5 let zpět
■ studijní úspěšnost [10] 5 let zpět
■ přehled mobilit studentů oboru, resp. katedry (odjíždějící, přijíždějící,
případně studenti anglického programu) [12] 5 let zpět
■ úvazky a objemy hodin externistů ve výuce [13] poslední AR
■ seznam kvalifikačních prací [20] 5 let zpět
○ rektorátní referentka
■ přehled změn v akreditaci oboru hlášených na NAÚ (pokud k nim
došlo) [2] od platnosti akreditace
■ výstupy pedagogů v RUV [14] 5 let zpět
○ fakultní referentka
■ akreditační spis [1] aktuální
■ studijní plány AR [3] aktuální
■ sylaby [6] viz http://sp.amu.cz
■ sebehodnotící dotazníky oboru [23] od posledního VH
■ výstupy pedagogů v RIV [15] 5 let zpět
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●

●

■ souhrnné zprávy KVH z hodnocení vzdělávací činnosti [25] 3 roky zpět
■ dotazníkové šetření mezi absolventy [26] aktuální
○ katederní referentka
■ rozvrhy za AR [4] aktuální
■ okruhy SZZK [5] aktuální
■ text vyhlášení přijímacího řízení [8] aktuální
■ souhrnné výsledky dotazníkových šetření, zápisy z kulatých stolů se
studenty (na vyžádání) [11] 3 roky zpět
■ seznam grantů vnitřní soutěže pedagogů (1. a 2. okruh), seznam
podaných (byť neúspěšných) grantových žádostí [16] 3 roky zpět
■ seznam ocenění pedagogů oboru (VZČ) [17] 5 let zpět
■ seznam zahraničních výjezdů pedagogů katedry (pedagogické, tvůrčí,
badatelské atd.) podpořených prostředky AMU [18] 3 roky zpět
■ seznam workshopů zahraničních pedagogů realizovaných díky
podpoře AMU [19] 3 roky zpět
■ VŠKP, posudky, tvůrčí výstupy (dle povahy oboru) [21] 5 let zpět
■ plán rozvoje katedry na následující 2-3 roky [22] aktuální
● pouze pokud není k dispozici koncepce, která byla obhájena při
konkurzu na vedoucí/ho katedry
■ zápisy z jednání katedry (nepovinné, na vyžádání) [24] 3 roky zpět
1. setkání pracovní skupiny – nejméně 1 měsíc před rozhovory
○ předsedajícím pracovní skupiny se stává člen KVH, v součinnosti s fakultním
metodikem vysvětlí práci na vnitřním hodnocení;
○ pracovní skupině jsou předány a vysvětleny podklady (účel podkladů a jejich
předpokládané využití je popsáno níže v této metodice); v tomto přípravném
období může pracovní skupina žádat v rozumné míře doplňující informace či
podklady od katedry, případně fakultní referentky pro kvalitu;
○ pracovní skupina si rozdělí úkoly a oblasti hodnocení i podkladů, na které se
budou jednotliví členové soustředit, pro identifikaci témat k rozhovorům je
však důležité mít přehled o celku podkladů k vnitřnímu hodnocení;
■ pracovní skupina vybere polovinu VŠKP k zařazení do hodnocení;
■ pracovní skupina vybere polovinu studentů k oslovení pro účast v
rozhovorech.
○ pracovní skupina finalizuje termíny dalších setkání a harmonogram práce až
do konečného zpracování závěrečné zprávy.
2. setkání pracovní skupiny – nejméně týden před rozhovory
○ Účelem setkání je po prostudování podkladů sdílet postřehy o fungování
oboru a identifikovat jeho silné i slabé stránky.
○ Pracovní skupina formuluje vlastní témata ke strukturovaným rozhovorům se
skupinami respondentů a standardy, jejichž naplnění není z dosavadních
podkladů zřejmé.
■ Otázky obsažené v této metodice mohou sloužit jako inspirace pro
volbu témat, případně tvoří zálohu k tázání, nicméně podstatou
rozhovorů je diskuze o tématech, která jsou pro po prostudování
podkladů identifikována jako perspektivně silná či slabá a tedy i hodná
bližšího zhodnocení.
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○ Pracovní skupina se dohodne na rozdělení odpovědností při vedení rozhovorů
jak z hlediska moderování, tak z hlediska tematických celků
(oblastí);
○ Pracovní skupina může vznést dodatečné otázky na vedení katedry, které by
napomohly při interpretaci podkladů a vyjasnily některá témata ještě před
zahájením rozhovorů.
○ Setkání pracovních skupin lze částečně vést i v telekonferenčním režimu.

Rozhovory
●

●

●

Strukturovaný rozhovor se zástupci oboru po jednotlivých skupinách (viz níže); lze
organizovat jako 1 den či jako 2 půldny, dle časových možností všech zúčastněných.
Je třeba mít písemně harmonogram schůzek a jména všech, kteří se jich jako
respondenti zúčastnili (bude součástí závěrečné zprávy).
Skupiny respondentů (je doporučeno setkávat se se skupinami respondentů v
následujícím pořadí):
○ studenti (1-2 z každého ročníku, tzn. max. 6 k BcA. studiu, max. 4 k MgA.
studiu; půlku vybírá katedra, půlku pracovní skupina; obě skupiny studentů
mohou být tázány najednou v rámci jednoho setkání); oslovuje katederní
referentka;
○ absolventi (5 za posledních 5 let; vybírá katedra, absolventi BcA. i MgA. studia
mohou být tázáni najednou v rámci jednoho společného setkání); oslovuje
katederní referentka;
○ pedagogové bez přítomnosti garanta a vedoucího katedry (nejméně ⅔
interních členů katedry, resp. vedoucí ročníků a pedagogové hlavních
předmětů na velkých katedrách by měli být přítomni);
○ vedoucí katedry a garant (v případě personální unie jiný pedagog, např.
zástupce vedoucího katedry); toto setkání umožňuje zejména doptat se na
fakta, která vyvstala z materiálů a předchozích rozhovorů, uvést je do širšího
kontextu, včetně shrnutí případných opatření, která již katedra přijala, či
přijmout plánuje;
○ vedení fakulty, tj. zejména děkan, případně další členové podle jeho
rozhodnutí (např. studijní proděkan); získání názoru vedení fakulty na
fungování oboru a katedry, případně shrnutí poznatků z podkladů a rozhovorů
ze strany pracovní skupiny (pouze pokud je již možné nějaké dílčí postřehy či
doporučení formulovat).
Vedení strukturovaných rozhovorů – zkušenosti, které výrazně přispívají k účelnému
a kultivovanému průběhu rozhovorů:
○ Měl by být jasně určen moderátor každého sezení a pomáhá, když má
pracovní skupina dopředu rozdělené či srozuměné otázky/témata. Není nutné
se ptát na věci srozumitelné a bezesporné z podkladů.
○ Na úvod každého sezení by mělo proběhnout představovací kolečko, aby
všichni věděli, s kým jsou kolem stolu a proč. Zároveň je třeba upozornit, že
rozhovor je nahráván z důvodu pořízení zápisu a následně bude nahrávka
smazána (viz níže).
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Rozhovor by měl být organický nad tématy, která byla identifikována z
podkladů na předběžné schůzce pracovní skupiny; cílem není projít všechny
číslované otázky, které mají povahu inspirace či “záchranné sítě” (otázky lze v
excelové verzi filtrovat podle skupiny respondentů).
○ Při nadnesení určitého problému ze strany respondentů je třeba zvážit, jestli
přirozená další diskuze o možnostech řešení patří na toto plénum, nebo má
být přesunuta na později, mimo rozhovory s respondenty (typicky probíhá
mezi členy pracovní skupiny a vyřazuje respondenty z diskuze; žádoucí však
může být otázka na respondenty, kde oni vidí možnosti řešení daného
problému).
○ Rozhovor s absolventy: Při rozhovoru je třeba též vyjít z výsledků dotazníků
pro absolventy. Výzva k doporučením pro obor ze strany absolventů pocitově
uzavírá diskuzi, měla by přijít na samý závěr společně se shrnutím diskuze. Při
rozhovoru je nutné vědět a do zápisu promítnout informaci o specializaci a
odstupu od státnic.
○ Rozhovor se studenty: studenti mají často potřebu mluvit o věcech, které se
spíše týkají studia a školy jako celku, což vyžaduje průběžné usměrňování
diskuze k hodnocenému oboru; vyslechnutí zpětné vazby ke škole jako celku
je ale důležité a studenti by neměli být programově odváděni od témat, která
považují za důležitá, byť bezprostředně nesouvisí s oborem (v závěrečné
zprávě uvést s označením, že se netýkají pouze studijního programu). Při
rozhovoru je nutné vědět a do zápisu i promítnout informaci o specializaci a
cyklu (BcA, MgA), k němuž se studenti vyjadřují.
○ Rozhovor s pedagogy: může začít kolečkem o jejich vlastním názoru na silné
a slabé stránky oboru a reálném naplňování profilu absolventa – prodlužuje to
sezení, ale zároveň dává prostor získat rozvojová témata zevnitř katedry (což
je i téma na setkání s vedením katedry). Není žádoucí omezovat rozhovor s
pedagogy výhradně na konfrontaci s informacemi a názory studentů a
absolventů.
Způsob formulace otázky na splnění příslušného standardu je zásadní pro následnou
informační hodnotu závěrečné zprávy. Hlavní rolí pracovní skupiny je posoudit
naplnění standardů realizace studijního oboru, nikoliv však pouze na úrovni “standard
je/není naplněn”, ale zhodnocením způsobu, jímž je naplněn. Otázky vyplývající ze
standardu tedy nelze formulovat jako zjišťovací (s odpovědí ano/ne), nýbrž jako
doplňovací (tedy ptající se po způsobu, jak je naplňován), ačkoliv se tím často
předjímá kladná odpověď. To, že otázky nejsou míněny jako sugestivní, ale jednoduše
se snaží zjistit reálné fungování oboru, lze s respondenty vyjasnit na začátku
rozhovoru.
○ Příklad: standard A5 “Studijní plán obsahuje konkrétní předměty, které svým
obsahem reflektují současný stav profesní sféry, ...” z oblasti “Soulad výuky a
akreditace” nemá smysl formulovat jako otázku “Obsahuje studijní plán
konkrétní předměty, které svým obsahem reflektují současný stav profesní
sféry, ...?”, ale je třeba se ptát po způsobu: “Které předměty a jakým způsobem
reflektují současný stav profesní sféry?” Způsob kladení otázek je klíčový i pro
formulaci závěrů a doporučení v závěrečné zprávě. Přehled orientačních
otázek pro jednotlivé cílové skupiny (vedení katedry, studenti, pedagogové,
○

●
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●

absolventi) je součástí přiložené tabulky, kterou lze filtrovat podle jednotlivých
skupin respondentů.
Zápis z rozhovorů je odpovědností fakultní referentky zajišťování kvality, nicméně je
třeba zohlednit následující:
○ zápis je ideální dělat ve dvou lidech do jednoho sdíleného on-line dokumentu,
kdy jeden zapisovatel dopisuje právě zaznělou odpověď a druhý začíná s
navazující otázkou;
○ zcela zásadní je nahrávka všech sezení pro zpětné doladění zápisu;
○ zápis je ze své výchozí chronologické podoby rozřazen do jednotlivých
standardů, k nimž se diskuze při rozhovorech vázala.

Zpracování závěrečné zprávy
● Základním výstupem, ke kterému by mělo směřovat veškeré konání pracovní skupiny,
je závěrečná zpráva, která má vzniknout do 2 měsíců od rozhovorů. Zprávu formulují
členové pracovní skupiny, text si připomínkují navzájem, svým podpisem stvrzují
konečnou podobu.
● Každé studium podkladů, diskuze pracovní skupiny či strukturovaný rozhovor by měly
být v jednotlivých částech zařaditelné do určité oblasti, v užším pojetí do určitého
standardu. Názor pracovní skupiny k jednotlivým standardům se vždy odkazuje ke
konkrétním podkladům, či skutečnostem, které zazněly v rozhovorech.
● Vedle sumativního hodnocení standardu v podobě standard je naplněn/ je naplněn
částečně / není naplněn je třeba vyjádření doplnit i krátkým shrnutím podkladů a
výsledků rozhovorů, které pracovní skupinu k tomuto důležitému závěru při hodnocení
vedou (není-li naplnění standardu zřejmé přímo z podkladů a nevyžaduje tedy další
komentář).
● Zároveň je vhodné zprávu doplnit i o formativní doporučení ohledně dalšího rozvoje v
dané oblasti, které je u naplněných standardů sice nezávazné, ale může být velmi
cenné pro vedení katedry i garanta oboru a snadno může z jejich pohledu
představovat hlavní přínos celého vnitřního hodnocení.
● Vykazuje-li realizace studijního oboru v některých oblastech či standardech závažné
nedostatky, uvede je pracovní skupina do závěrečné zprávy. Rada pro vnitřního
hodnocení ve spolupráci s děkanem příslušné fakulty může následně přijmout
závazná opatření i s termínem ověření úspěšné nápravy stavu věcí.
● Nad první verzí závěrečné zprávy proběhne setkání katedry s pracovní skupinou (či
jejím zástupcem), aby se omezila možnost prvoplánově chybné interpretace podkladů
či informací ze setkání, které mají prosté vysvětlení.
● K finálnímu textu závěrečné zprávy se může do 14 dnů od jejího zaslání písemně
vyjádřit garant oboru/vedoucí katedry a děkan. Teprve tím je zpráva kompletní a
připravená k projednání na KVH.

Další kroky po finalizaci závěrečné zprávy
● Rozhodnutí vedení fakulty a katedry ohledně realizace jednotlivých doporučení,
stanovení termínu a jejich důležitosti.
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● Včlenění hlavního usnesení ze závěrečné zprávy do souhrnné zprávy ze vzdělávací
činnosti dané fakulty připravované Komisí pro vnitřní hodnocení; závěrečná zpráva se
tak stává jedním z podkladů pro přípravu Zprávy o vnitřním hodnocení AMU, resp.
jejích dodatků dle VŠ zákona.
● Archivace dokumentů z vnitřního hodnocení: závěrečná zpráva je vložena péčí
fakultní referentky pro kvalitu do informačního systému KOS (číselník studijních
oborů/programů, záložka Vnitřní hodnocení), veškeré doklady jsou zároveň uloženy
na sdílený disk S (složka Výsledky hodnocení kvality na AMU); archivace listinných
dokumentů se řídí Spisovým řádem a spisovým a skartačním plánem AMU v platném
znění.
Struktura závěrečné zprávy – zpráva sestává ze tří částí
● 1. Usnesení (cca 1 A4)
○ celková míra souladu se standardy
○ shrnutí silných a slabých stránek oboru
○ shrnutí doporučení pro rozvoj oboru
○ případné shrnutí závažných nedostatků
○ harmonogram proběhlých schůzek a jména všech, kteří se jich jako
respondenti zúčastnili
● 2. Vyjádření k jednotlivým standardům
○ vyjádření k naplnění každého ze standardů: “standard je naplněn / je naplněn
částečně / není naplněn” za každý studijní cyklus zvlášť (BcA, MgA);
■ u oblastí C – Pedagogické zajištění studijního oboru a E – Další rozvoj
studijního oboru a jeho potřeby v kontextu fakulty uvádí pracovní
skupina vyjádření souhrnně za oba cykly
○ způsob naplnění standardu za každý studijní cyklus zvlášť (BcA, MgA), není-li
naplnění standardu zřejmé přímo z podkladů a nevyžaduje další komentář;
■ u oblastí C – Pedagogické zajištění studijního oboru a E – Další rozvoj
studijního oboru a jeho potřeby v kontextu fakulty uvádí pracovní
skupina způsob naplnění standardu souhrnně za oba cykly
○ formativní doporučení pro rozvoj oboru v daném standardu směrem ke
garantovi/vedoucímu pracoviště a k vedení fakulty,
○ při identifikaci závažných nedostatků formulace návrhu opatření pro naplnění
standardu ve stanoveném časovém limitu (k jednání s děkanem fakulty a
RVH).
● 3. Přílohy zprávy
○ podklady dodané pracovní skupině
○ přepis jednotlivých rozhovorů
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Struktura hodnocení (oblasti a standardy)
A) Soulad výuky s akreditací a s vývojem profesní sféry
Standardy
1. Obsah a rozsah, jakož i umístění předmětů profilujícího základu ve studijním plánu
odpovídá udělené akreditaci.
○ Přehled předmětů profilujícího základu a jejich obsah podle akreditace
odpovídají studijním plánům a sylabům podle KOS. (viz http://sp.amu.cz )
○ Q[G,VK]: Jaká je struktura kurikula, zejména s ohledem na poměr
tvůrčích/uměleckých a teoretických předmětů?
○ Q[ST]: Považujete současné nastavení poměru praktické a teoretické výuky za
vhodné a vyvážené?
○ Q[P, G, VK]: Pokud meziročně dochází ke změnám ve studijních plánech, jakou
formou - v jakém rozsahu, na jaké platformě - o nich probíhá diskuse?
○ Podklad
■ platný akreditační spis studijního oboru
■ přehled změn v akreditaci oboru hlášených na NAÚ
■ studijní plány AR
■ rozvrhy za AR
■ sylaby vybraných předmětů
2. Obsah státní zkoušky je obsahově svázán s předměty profilujícího základu a reálně
ověřuje deklarovaný profil absolventa.
○ Předměty profilujícího základu, resp. státnicové, se obsahově překrývají
s okruhy státní zkoušky.
○ Q [G,VK]: K jakým změnám došlo během platnosti akreditace v obsahu
a způsobu provádění státní zkoušky?
○ Q[G, VK]: Jsou členy komisí státních závěrečných zkoušek odborníci, kteří se
studenty oboru nikdy nepracovali a posuzují tedy výsledky jejich práce zcela
nezávisle?
○ Q[A]: Které předměty pro Vás byly z hlediska studijní zkušenosti nejzajímavější
a nejpřínosnější? Existují předměty, jejichž důležitost a dosah jste ocenili až s
odstupem? Existují předměty, které považujete za zcela zbytečné?
○ Podklad
■ akreditační spis
■ okruhy SZZK
3. Úhrn rozsahu přímé výuky v povinných předmětech odpovídá udělené akreditaci.
○ Q [G,VK]: K jakým obsahovým změnám v předmětech došlo od začátku
platnosti akreditace? Jak se během změn vyvíjel objem přímé výuky?
○ Podklad
■ akreditační spis
■ rozvrhy za AR
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4. Sylaby obsahují výsledky učení, obsah předmětu, jasně formulované povinnosti
studentů, způsob a kritéria hodnocení a přehled klasických i novějších studijních
zdrojů, a to podle parametrů předepsaných Studijním a zkušebním řádem AMU.
○ Hodnocení je transparentní tam, kde výhradní kritéria hodnocení nejsou
umělecko-estetická.
○ Ověření adekvátní šíře odborné literatury - jak kánon, tak nejnovější publikace v
oboru.
○ Při zahájení výuky jsou k dispozici aktualizované sylaby, oboustranně závazné
pro pedagogy i studenty.
○ Q [G,VK, ST]: Jakým způsobem je studentům sdělen obsah předmětu? Jakým
způsobem jsou pravidla v sylabech reálně aplikována? (KOS, vlastní sylaby
rozdávané na začátku výuky, informace komunikované ústně)
○ Q [G,VK]: Návaznost BcA. a MgA. studia: v čem spočívá přínos MgA. cyklu pro
úroveň tvůrčích výstupů studentů? (specializace, větší samostatnost při tvůrčí
práci, pokračování v dosavadní linii, …)
○ Podklad
■ akreditační spis
■ sylaby vybraných předmětů
■ studijní úspěšnost
5. Studijní plán obsahuje konkrétní předměty, které svým obsahem reflektují vývoj
umělecké praxe, případně i předměty umožňující studentům získat vlastní uměleckou,
respektive odbornou zkušenost mimo AMU.
○ Změny ve výuce oproti schválené akreditaci primárně odpovídají vývoji profesní
sféry; v závěrečné fázi akreditačního cyklu jsou výchozím bodem pro změny v
obsahu další akreditace.
○ Q[G, VK]: Jak je koncipována externí praxe v rámci studijního plánu? (pokud je
součástí studijního plánu: její organizace, smluvní zajištění, reflexe, supervize)
○ Podklad
■ studijní plány AR

Doplňující otázky
○ Q[ST]: Jsou nějaké obecné způsobilosti nezbytné pro budoucí uplatnění (např.
soft skills), jejichž rozvoj byste v rámci svých studijních plánů uvítali?
○ Q[A]: Pokud jste začal/a působit v praxi již v průběhu studia, jak se vám dařilo
tyto povinnosti skloubit?
○ Q[G, VK]: Jak probíhají procesy doplňování studijních materiálů? Jak jsou
s nimi seznámeni pedagogové? Jak je organizována komunikace
s knihovnou?
○ Q[ST]: Považujete současné nastavení poměru přímé výuky a samostudia,
resp. samostatné práce/přípravy, za vyvážené?
○ Q[ST]: Máte pocit, že se některé předměty překrývají? Je to pro Vaše studium
užitečné? Je naopak něco, co podle vás ve studijních plánech chybí či čemu je
věnována malá pozornost?
○ Q[ST]: Vnímáte u vícesemestrálních předmětů posun v cílech, metodách
výuky, náročnosti (případně zvýšeném důrazu na samostatnou činnost atd.)?
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○ Q[ST]: Umožňuje Váš studijní plán absolvování volitelných předmětů? Víte,
jaké volitelné předměty jsou na fakultě, resp. AMU, vypisovány?
○ Q[A]: Co z širšího vzdělanostního základu získaného během studií na AMU při
své nynější práci využíváte? Které důležité osobnostní kompetence vám
studium pomohlo rozvinout?

B) Studenti a pedagogika
Standardy
6. Podmínky přijímacího řízení jsou nastavené v jeho vyhlášení, včetně popisu
jednotlivých kol, jejich dílčích částí a rámcových parametrů hodnocení (zejména u
talentové části přijímací zkoušky).
○ Podklad
■ tendence v přijímacím řízení
■ text vyhlášení přijímacího řízení
■ průchod studentů studiem
7. U uměleckých předmětů jsou studenti hodnoceni především na základě uměleckého
výkonu a jejich tvůrčího a osobnostního rozvoje.
○ U uměleckých předmětů průběžnost, férovost a formativnost posuzování
tvůrčích výstupů ze strany pedagogů.
○ Q[P]: Je-li součástí klasifikace studentů i komisionální hodnocení (např.
u klauzurních prací), jak probíhá, kdo se ho účastní? Jak jsou výsledky tohoto
hodnocení sdělovány studentům?
○ Q[ST]: Jakým způsobem probíhá posuzování tvůrčích výstupů ze strany
pedagogů? Jsou Vám včas sdělena kritéria? Je vlastní hodnocení formativní a
dostatečně konkrétní?
8. Všichni studenti mají zajištěné srovnatelné podmínky pro tvůrčí činnost v rámci
výuky.
○ Q [G,VK]: Jaké problémy v materiálním, technickém a finančním zajištění
oboru řešíte?
○ Q [ST]: Jaké problémy v materiálním, technickém a finančním zajištění při
studiu pociťujete?
○ Q [G,VK]: Jaká je průměrná výše a struktura financování tvůrčí práce studentů
v rámci výuky? (zdroje katedry, vnitřní soutěž, externí granty, vlastní
financování studentů,…)
○ Q[P]: Domníváte se, že katedra činí pro úspěšný průběh výuky ve vašem
předmětu vše potřebné (prostorové zajištění, finanční zajištění, materiál…)?
○ Q[ST]: Je-li předpokladem realizace vašich tvůrčích výstupů spolupráce se
studenty jiné katedry, jak je ze stran vaší kmenové katedry organizována a
zajišťována a jak reálně probíhá?
9. Katedra zjišťuje uplatnění svých absolventů.
○ Q [G,VK]: Jakým způsobem katedra zjišťuje uplatnění svých absolventů?
○ Q[A]: Jste v současné době v kontaktu s katedrou, tedy jejími pedagogy,
případně studenty? Jak často, jakou formou, za jakým účelem?
○ Podklad
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■ dotazníkové šetření mezi absolventy
10. Katedra zjišťuje zpětnou vazbu od studentů.
○ Q [G,VK]: Jaký je způsob sběru studentské zpětné vazby a hlavní
dokumentované závěry za poslední 3 roky?
○ Q[ST]: Jak probíhá zpětná vazba? Máte pocit, že katedra s vašimi podněty
pracuje a zohledňuje je?
○ Q[A]: Zjišťovala během Vašeho studia katedra Vaši zpětnou vazbu? Čeho se
týkala?
○ Q[A]: Řešil/a jste v průběhu studia nějaké závažné problémy (zejména studijní,
případně ale i jiné)? Jak se k nim katedra postavila, bylo Vám umožněno či
navrženo individuální řešení?
○ Podklad
■ sebehodnotící dotazníky oboru
■ souhrnné výsledky dotazníkových šetření, zápisy z kulatých stolů se
studenty (na vyžádání)
11. Studijní program podporuje různé formy internacionalizace (zahraniční mobility,
návštěvy zahraničních umělců a odborníků, mezinárodní tvůrčí či odborné akce).
○ Q [G,VK]: Jakým způsobem probíhá uznávání předmětů vystudovaných
v zahraničí?
○ Q [G,VK]: Jakým způsobem katedra reflektuje přínos zahraničních praktických
stáží pro rozvoj studenta? Jak funguje kontakt mezi přijíždějícími zahraničními
a českými studenty na katedře?
○ Q[ST]: Pokud jste byl/a na zahraniční mobilitě, jak byste tuto zkušenost
srovnali se studijní zkušeností na fakultě? Co při tomto srovnání považujete za
klad studia na AMU, co bylo naopak inspirativní na zahraniční škole? Měl/a
jste možnost o tom s vedením katedry mluvit?
○ Q[A]: Vyjel/a jste během studia na zahraniční mobilitu? Na jakou školu? V čem
byla mobilita přínosná, v čem nikoliv? Jak byste srovnal/a studium na Vaší
fakultě se zkušeností v zahraničí?
○ Podklad
■ přehled mobilit studentů oboru, resp. katedry (odjíždějící, přijíždějící,
případně studenti anglického programu)
■ seznam workshopů zahraničních pedagogů realizovaných díky
podpoře AMU

Doplňující otázky
○ Q [G,VK]: Jaký je vývoj počtu studentů v jednotlivých ročnících oboru a počtu
absolventů na jeho konci?
○ Q [G, VK]: Jaké jsou tendence v přijímacím řízení, jak v oblasti jeho pojetí ze
strany katedry, tak v kvalitě uchazečů?
○ Q[G, VK]: Jaké změny dispozic ke studiu u uchazečů v posledních letech
pozorujete, jak ovlivňují výuku? Jsou takové povahy, že bude zapotřebí je brát
v potaz při nastavování studijních plánů, případně reakreditaci oboru
(všeobecné znalosti, jazyková vybavenost, specificky řemeslná vybavenost
atd.)?
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○ Q[P]: Jaké hlavní problémy v souvislosti s přístupem studentů ke studiu řešíte
(zodpovědnost, disciplina, dodržování termínů…)
○ Q[P]: Jaké problémy související s výukou řešíte nejčastěji a považujete je za
závažné?
○ Q [ST]: Zvažovali jste podání přihlášky na jinou školu? Proč jste se rozhodli pro
tento obor/tuto fakultu? Na základě čeho? Zjišťovali jste si konkrétní
informace o obsahu studia, pedagozích, možnostech výjezdů do zahraničí,
uplatnění absolventů?
○ Q[A]: Pokud je základem oboru, který jste na AMU studovali, jasně vymezená
umělecká (teoretická…) škola, poetika či metoda, zkuste pojmenovat její hlavní
přínos; pokud jste se mimo školu (při studiu či po něm) setkal/a s jinými
přístupy, považujete jejich absenci v rámci svého studia na AMU za problém?
○ Q[A]: Kde a jak v současné době působíte?

C) Pedagogické zajištění studijního oboru
Standardy
12. U předmětů profilujícího základu je zajištěna návaznost obsahu, způsobu hodnocení a
výsledků učení (profilu absolventa); garanti předmětů profilujícího základu odpovídají
udělené akreditaci nejméně v nadpoloviční většině.
○ Předměty profilujícího základu (státnicové) jsou vedeny především interními
pedagogy, případné vyšší zapojení externích pedagogů odpovídá cílům studia a
je opodstatněné.
○ Podklady:
■ rozvrhy za AR (s vyznačením podílu internistů a externistů ve výuce)
■ úvazky a objemy hodin externistů ve výuce
13. Personální zajištění studijního programu (docenti, profesoři, pedagogové s
akademickým titulem Ph.D.) poskytuje záruku pro střednědobou kontinuitu jeho
garantování.
○ Q[G, VK]: Jaký je plán zajištění kontinuity pozic pedagogů s Ph.D., docentů
a profesorů pro garanci oboru?
○ Q[G, VK]: Jaká je odborná a věková struktura interních pedagogů zajišťujících
SP?
○ Q[G, VK]: Jak se v poslední době proměňovalo/vyvíjelo složení pedagogického
sboru katedry?
○ Q[P]: Zvažujete přípravu habilitace či profesorského řízení, v jakém časovém
horizontu? Pokud ne, jaké vidíte překážky?
14. Výuka ve studijním programu je pedagogicky zajištěna jak v předmětech uměleckých,
respektive tvůrčích, tak v předmětech historických, teoretických a metodologických.
Personální zajištění poskytuje záruku uskutečňování SP po dobu platnosti akreditace.
○ Q[G, VK]: Jaký je podíl externistů na výuce, co do počtu předmětů a jejich váhy
(hlavní, povinné, volitelné, …)?
○ Q[G, VK]: Pokud výuku v předmětech profilujícího základu zajišťují externí
odborníci (DPP), jakým způsobem jsou informováni o kritériích a metodách
hodnocení, případně jak získávají představu o celkové struktuře studijního
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○
○

○

○
○
○

○
○
○

plánu a o roli jejich předmětů v něm (zejména s ohledem na vazbu předmětu
profilujícího základu na státní závěrečnou zkoušku)?
Q[G, VK]: Jakých výsledků dosahuje tvůrčí činnost akademických pracovníků v
registrech (RUV, RIV), jaká ocenění získali v posledních letech?
Q[G, VK]: Jakými jinými než vzdělávacími činnostmi jsou pedagogové
pověřováni (administrativní, organizační, sběr RUV, zajišťování oborové praxe
atd.)?
Q[P]: Jakými dalšími povinnostmi jste vedle výuky pověřováni? Existují podle
vás administrativní úkony, které vás nadměrně zatěžují a které považujete za
zbytečné, či by je měl vykonávat někdo jiný?
Q[G, VK]: Jaké druhy zahraničních výjezdů akademických pracovníků katedra
podporuje, k jakým je motivuje?
Q[P]: Máte informace o možnostech zahraničních výjezdů (Erasmus, IP) či
o získávání vnitřních grantů? Využíváte je, a pokud ne, proč tomu tak je?
Q[G, VK]: Jaké vědecké externí granty vážící se na SO řeší/řešili v posledních 5
letech interní pedagogové katedry? (pozn.: pokud to povaha SO umožňuje a
předpokládá)
Q[G, VK]: Jakými způsoby se do výuky, případně do tvůrčí činnosti zapojují
zahraniční pedagogové?
Q[ST]: Probíhá výuka standardně? Jsou dodržovány rozvrhy, výuka odpovídá
sylabu, pedagogové docházejí do hodin….?
Podklad:
■ úvazky a objemy hodin externistů ve výuce
■ výstupy pedagogů v RUV
■ výstupy pedagogů v RIV
■ seznam grantů vnitřní soutěže pedagogů (1. a 2. okruh), seznam
podaných (byť neúspěšných) grantových žádostí
■ seznam ocenění pedagogů oboru (VZČ)
■ seznam zahraničních výjezdů pedagogů katedry (pedagogické, tvůrčí,
badatelské atd.) podpořených prostředky AMU
■ seznam workshopů zahraničních pedagogů realizovaných díky
podpoře AMU

Doplňující otázky
○ Q[G, VK]: Jaké vnitřní granty na inovaci výuky interní pedagogové získali?
○ Q[G, VK]: Jaké externí prostředky na podporu tvůrčí činnosti studentů byly
z iniciativy pedagogů či studentů SO získány (SFK, Dilia, HMP, Goethe Institut,
Francouzský institut v Praze, soukromé zdroje atd.)?
○ Q[G, VK]: Učí na vaší katedře pedagogové z jiných kateder? Pokud ano, jak
řešíte jejich odměňování?
○ Q[P]: Informuje vás vedení katedry dostatečně o dění na škole (např.
o relevantních rozhodnutích na úrovni kolegia děkana)?
○ Q[ST]: Jak hodnotíte působení zahraničních pedagogů na katedře? Je
různorodé, či naopak stabilní?
○ Q[A]: Jaké podle Vás bylo pedagogické zajištění SO? Probíhala výuka
standardně, podle rozvrhu?
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○ Q[A]: Hostovali na katedře během Vašeho studia zahraniční odborníci, a jací?

D) Úroveň kvalifikačních prací
Standardy
15. Zaměření a úroveň umělecké i písemné části kvalifikační práce odpovídá profilu
absolventa.
○ Podklad:
■ seznam kvalifikačních prací
16. Kvalifikační práce jsou hodnoceny podle předem známých kritérií.
○ Posouzení úrovně tvůrčí části práce studentů i úrovně psané části práce
(tj. viditelný rozdíl v kvalitě u odlišně klasifikovaných VŠKP).
○ Q[G, VK]: Pokud má práce externího oponenta, jakým způsobem mu sdělujete
kritéria hodnocení VŠKP?
○ Q[ST]: Pokud připravujete diplomovou práci či jste ji na katedře již obhájil/a na
předchozím stupni studia, byl/a či jste dostatečně jasně seznámen/a
s požadavky na tvůrčí i písemnou část? Obsahuje studijní obor předměty, které
jsou pro písemnou část VŠKP nezbytné či užitečné?
○ Q[A]: VŠKP tvoří nejen tvůrčí výkon, ale i písemná diplomová práce; byli jste na
její psaní během studia - a zejména posledního ročníku - dostatečně
připraveni?
○ Podklady:
■ magisterské VŠKP (2 práce navrhuje katedra, 3 práce vybírá namátkou
pracovní skupina; za posledních 5 let)
■ bakalářské VŠKP (2 práce navrhuje katedra, 3 práce vybírá namátkou
pracovní skupina; za posledních 5 let)

E) Další rozvoj studijního oboru a jeho potřeby v
kontextu fakulty
Standardy
17. Existuje plán rozvoje pracoviště, který směřuje k rozvoji studijního programu, případně
navázání dalších spoluprací uvnitř AMU, a vedení katedry přijímá opatření plynoucí ze
sebehodnocení studijního programu.
○ Q[G, VK, D]: Jaké jsou potřeby studijního oboru/pracoviště směřované k vedení
fakulty? (též v návaznosti na podněty formulované v sebehodnocení a jejich
dosavadní řešení)
○ Q[G, VK, D]: Jaké máte představy o rozvoji spolupráce s dalšími katedrami
a fakultami AMU a partnery mimo AMU?
○ Q[G, VK, D]: Které trendy vývoje v praxi hodláte při reakreditaci studijního oboru
zohlednit?
○ Q[G, VK, D]: Jaká je míra implementace navržených změn ze sebehodnocení?
○ Podklad:
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■ plán rozvoje pracoviště na následující 2-3 roky; dodává vedoucí katedry
před zahájením vnitřního hodnocení (buď v existující formě z
výběrového řízení na vedoucího pracoviště, nebo připravený speciálně
pro potřeby vnitřního hodnocení a projednaný s děkanem, rozsah max.
A4 v bodech na studijní obor)
■ sebehodnotící dotazníky oboru
■ souhrnné zprávy KVH z hodnocení vzdělávací činnosti (zejména část s
přehledem implementovaných změn)
■ zápisy z jednání katedry (na vyžádání, vzorek z posledního roku)
18. Sebehodnocení studijního programu je s ohledem na závěry vnitřního hodnocení
relevantní, tedy věcně zobrazuje jeho fungování a silné a slabé stránky.
○ Posouzení konzistence závěrů vnitřního hodnocení pracovní skupiny a závěrů
sebehodnocení studijního oboru.
○ Podklad:
■ sebehodnotící dotazníky oboru
■ zápisy z jednání katedry (nepovinné, na vyžádání)

Doplňující otázky
○ Q[G, VK, D]: Jaké změny ve vyučovacích metodách a obsahu vyučovaných
předmětů plánujete uskutečnit v rámci platné akreditace?
○ Q[G, VK, D]: Jaké změny ve struktuře studijního oboru a obsahu předmětů
plánujete při další reakreditaci? (při blížícím se konci akreditace)
○ Q[G, VK, D]: Realizují se na katedře projekty na podporu spolupráce s profesní
sférou (např. OPVVV)?

Seznam podkladů a jak je číst
● [1] akreditační spis (aktuální)
○ je předobrazem výuky, který by měl být porovnán s aktuálním studijním
plánem za účelem zjištění, nakolik současná výuka akreditaci respektuje, kde
došlo ke změnám, případně jakým, a zda byly závažné změny hlášeny
Akreditační komisi/NAÚ
● [2] přehled změn v akreditaci oboru hlášených na NAÚ (pokud k nim došlo, od
platnosti akreditace)
○ má dát představu o zásadních proměnách v průběhu trvání akreditace dle
původní metodiky Akreditační komise, nyní Národního akreditačního úřadu,
které mají být hlášeny (změna garanta, změna profilu absolventa, změna
obsahu SZZK) (nepovinný podklad)
● [3] studijní plány AR (aktuální)
○ viz výše, akreditační spis; dodáno bude technické srovnání platné akreditace a
studijních plánů, resp. rozvrhů (tj. příbytky/úbytky předmětů, změny v
kreditovém ohodnocení, přesuny předmětů mezi ročníky)
● [4] rozvrhy za AR (aktuální)
○ podklad pro srovnání se studijními plány
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● [5] okruhy SZZK (aktuální)
○ má dát představu o provázanosti obsahu výuky s obsahem státních
závěrečných zkoušek, zejména v oblasti povinných a povinně-volitelných
předmětů
● [6] sylaby vybraných předmětů (aktuální, odkaz na http://sp.amu.cz)
○ má dát představu o informacích, které o předmětu mají studenti, představu o
konkrétnosti popisu výsledků učení, tematické celků, formulování povinností
studentů, způsobech a kritériích hodnocení a přehled studijních zdrojů.
● [7] tendence v přijímacím řízení (5 let zpět)
○ má dát představu o vývoji zájmu o obor, s přihlédnutím ke klesající
demografické křivce posledních let
● [8] text vyhlášení přijímacího řízení (aktuální)
○ má dát představu o míře konkrétnosti a přehlednosti nastavení podmínek
přijímacího řízení, popisu jednotlivých kol a kritériích hodnocení uchazečů
● [9] průchod studentů studiem (5 let zpět)
○ má dát představu o “velikosti” oboru a poměru standardního a nestandardního
ukončování studia
● [10] studijní úspěšnost (5 let zpět)
○ má dát představu o rozložení udělených známek u jednotlivých pedagogů,
zejména pro posouzení do jaké míry jsou v sylabech srozumitelné podmínky
zkoušky a odstupňování hodnocení
● [11] souhrnné výsledky dotazníkových šetření, zápisy z kulatých stolů se studenty (3
roky zpět, na vyžádání)
○ má dát představu o tématech a konkrétech zpětné vazby od studentů
(nepovinný podklad)
● [12] přehled mobilit studentů oboru, resp. katedry (odjíždějící, přijíždějící, případně
studenti anglického programu) (5 let zpět)
○ má dát představu o možnostech studentů oboru získat mezinárodní
zkušenost v zahraničí nebo přímo na AMU a o míře jejího využívání
● [13] úvazky a objemy hodin externistů ve výuce (poslední AR)
○ má dát představu o poměru interních a externích pedagogů, přičemž
u externistů může samozřejmě jít o pravidelnou výuku
● [14] výstupy pedagogů katedry v RUV (5 let zpět)
○ má dát představu o umělecké tvůrčí činnosti interních pedagogů katedry
(umělecké výstupy pedagogů jako takové NEJSOU předmětem hodnocení, jde
o činnost, která neprobíhá v rámci školy, je však zcela zásadním ukazatelem
kvality personálního zajištění oboru; je nutno poměřit ji též mírou výuky,
případně dalších povinností, které mohou pedagogové v rámci oboru/katedry
mít, např. péče o výuku a zkoušení celoškolních předmětů atd.)
● [15] výstupy pedagogů katedry v RIV (5 let zpět)
○ má dát představu o výzkumné tvůrčí činnosti interních pedagogů katedry
● [16] seznam grantů vnitřní soutěže pedagogů (1. a 2. okruh), seznam podaných (byť
neúspěšných) grantových žádostí (3 roky zpět)
○ má dát o představu jednak o aktivitě oboru v oblasti inovací výuky, jednak o
schopnosti využívat další zdroje financování
● [17] seznam ocenění pedagogů oboru (5 let zpět, VZČ)
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●

●

●

●

●

●

●

●
●

○ má dát o představu o externím hodnocení tvůrčí práce pedagogů katedry
[18] seznam zahraničních výjezdů pedagogů katedry (pedagogické, tvůrčí, badatelské
atd.) podpořených prostředky AMU (3 roky zpět)
○ má dát představu o internacionálním působení pedagogů katedry
[19] seznam workshopů zahraničních pedagogů realizovaných díky podpoře AMU (3
roky zpět)
○ má dát představu o internacionálním rozměru výuky na studijním oboru
[20] seznam kvalifikačních prací (5 let zpět)
○ má dát představu o zaměření a záběru kvalifikačních prací, při porovnávání
obou cyklů také o odlišnosti (ve smyslu zvyšující se náročnosti
a komplexnosti) bakalářských a magisterských diplomových výstupů;
[21] VŠKP, posudky, tvůrčí výstupy (dle povahy oboru) (5 let zpět)
○ má dát představu o naplňování profilu absolventa a vztahu teoretické části
práce k části umělecké (tvůrčí výstupy - nutno dohodnout dle povahy oboru)
[22] plán rozvoje pracoviště na následující 2-3 roky (aktuální)
○ dodává vedoucí katedry před zahájením vnitřního hodnocení, a to buď v
existující formě z výběrového řízení na vedoucího pracoviště, nebo připravený
speciálně pro potřeby vnitřního hodnocení a projednaný s děkanem (rozsah
max. A4 v bodech na studijní obor)
○ má dát představu o očekávatelných změnách v realizaci SO v návaznosti na
rozvoj pracoviště
[23] sebehodnotící dotazníky oboru (od posledního VH)
○ má dát představu o způsobu, jakým garant oboru a vedoucí katedry reflektují
vzdělávací činnost na oboru, využívají zpětnou vazbu, pojmenovávají
problémy, navrhují řešení a provádějí opatření
[24] zápisy z jednání katedry (na vyžádání, vzorek z posledního roku)
○ má dát představu o projednávání a implementaci podnětů plynoucích ze
sebehodnocení (nepovinný podklad)
[25] souhrnné zprávy KVH z hodnocení vzdělávací činnosti (zejména část s
přehledem implementovaných změn)
[26] dotazníkové šetření mezi absolventy
○ má dát reprezentativní rámec informacím získaným od skupiny absolventů
programu při osobním setkání

Další zdroje
● Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area
● Metodika NAÚ 82/2017 Postupy při posuzování funkčnosti vnitřního systému
zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy
● Metodika NAÚ 60/2017 Metodický materiál Národního Akreditačního úřadu pro
vysoké školství k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při uskutečňování
akreditovaných činností
● Standardy oblasti vzdělávání Umění (záložka Dokumenty)
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