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4. Úvod  

1.1 Co jsou výsledky u čení?  

Výsledky učení definují, co se od studenta očekává, aby věděl, pochopil a byl schopen vykonat na konci 
období učení. [1] 

Výsledky učení jsou centrálním prvkem Evropského kvalifikačního rámce (EQF – European Qualification 
Framework in European Higher Education Area) a vztahují se na všechny obory v rámci vysokoškolského 
vzdělávání, bez ohledu na systém, zemi nebo instituci, kde byla kvalifikace získána. 

  

1.2 Jaké jsou Výsledky u čení AEC a pro č vznikly?  

Asociace evropských konzervatoří, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), 
vytvořila výsledky učení specifické pro vysokoškolské hudební vzdělávání (VHV). Vývoj současných 
Výsledků učení AEC začal v roce 2001 a vyvrcholil jejich vydáním v roce 2009 jako klíčové části 
dokumentu Referenční body pro návrh a realizaci studijních programů v oboru hudby, jednoho 
z oborových textů vzniklých jako součást projektu Tuning. [2] Výsledky učení AEC byly nyní revidovány 
tak, aby v nich byly aktuální popsané dovednosti, kompetence a znalosti požadované po absolventech 
VHV. [3] 

Výsledky učení AEC byly vytvořeny s následujícími cíli: 

• napomáhat institucím při implementaci požadavků reforem boloňského procesu, konkrétněji při 
navrhování kurikula a při zavádění kurikula zaměřeného na studenty a jejich kompetence; 

• usnadnit mezinárodní uznávání studia a kvalifikací a zvýšit slučitelnost a transparentnost v oblasti VHV i 
nad jeho rámec; 

• poskytnout současným nebo potenciálním studentům, zaměstnavatelům a dalším zúčastněným stranám 
jasnou prezentaci hlavních aspektů kurikula VHV a jeho příležitostí; 

• sloužit jako referenční bod pro instituce a příslušné zúčastněné strany v rámci procesů zajišťování kvality 
a akreditace VHV; 

• pomáhat zaměstnavatelům a dalším zúčastněným stranám pochopit kompetence hudebníků, se kterými 
spolupracují. 

  

1.3 Jaké výhody p řináší využití výsledk ů učení?  

Pro všechny zainteresované strany - studenty, učitele, manažery institucí a zaměstnavatele - existují 
prokazatelné přínosy při cíleném uplatnění výsledků učení. 

 

Pro studenty  výsledky učení zvyšují transparentnost v těchto bodech: 

• zaměření instituce; 

• účel a vzdělávací cíle programu (tj. cíle studijního programu); 

• cíle, na jejichž základě budou posuzováni (tj. kritéria hodnocení). 

 

Pro učitele  výsledky učení zvyšují transparentnost v následujících bodech: 

• vztah mezi studijním programem a zaměřením instituce; 

• těžiště, priority a celkové cíle studijního programu; 



• možnosti a příležitosti pro rozvoj rámce kurzu, jeho náplně a/nebo podpůrných materiálů; 

• možnosti a příležitosti k vytvoření komplexního hodnocení, které studentům umožní dosáhnout 
zamýšlených výsledků učení v jejich studijním programu. 

 

Pro vedoucí pracovníky vzd ělávacích institucí  poskytují výsledky učení rámec pro:: 

• vypracování cílů, které jsou specifické pro daný program a odpovídají zaměření instituce, jejímu kontextu 
a smyslu; 

• staví výzvy před ně samé a jejich pedagogické týmy při definování smyslu, hodnoty a povahy jejich 
studijní nabídky; 

• vypracování kurikula podporujícího získávání znalostí a dovedností a umožňujícího hodnotit učení; 

• rozvoj vhodných zdrojů a učebních materiálů pro podporu cílů programu; 

• podporu pedagogických pracovníků s cílem umožnit studentům dosáhnout vzdělávacích cílů, které 
splňují institucionální nebo státem definované požadavky a které lze v rámci procesů řízení kvality dále 
upřesňovat, případně přehodnocovat; 

• srovnání obsahu programů s výsledky učení podobných programů, zejména v souvislosti se stávajícími i 
vznikajícími společnými studijními programy. 

 

Pro zaměstnavatele  zvyšují výsledky učení transparentnost s ohledem na to: 

• jaké znalosti, dovednosti a kompetence mají absolventi konkrétní instituce po dokončení konkrétních 
studijních programů. 

V podstatě lze výsledky učení využít všemi zúčastněnými stranami jako nástroj pro zapojení do diskuze o 
tom, jaké priority jsou nebo mohou být obsahem kurikula. 

  

1.4 Jak jsou strukturované Výsledky u čení AEC?  

Výsledky učení AEC jsou strukturovány takto: 

• praktické výsledky (založené na dovednostech); 

• teoretické výsledky (založené na znalostech); 

• obecné výsledky. 

Tato trojitá struktura se používá k zajištění souladu mezi Výsledky učení AEC a Evropského kvalifikačního 
rámce EQF, na nichž jsou založeny všechny národní rámce kvalifikací v rámci Evropského prostoru 
vysokoškolského vzdělávání (EHEA). V Evropském rámci kvalifikací je učení popsáno jako: 

• získávání dovedností: popsané jako kognitivní (s využitím logického, intuitivního a kreativního myšlení) a 
praktické (zahrnující zručnost a použití metod, materiálů, nářadí a nástrojů); [4] 

• získávání znalostí: popsané jako teoretické a/nebo faktické; [5] 

• získávání kompetencí: popsané z hlediska odpovědnosti a autonomie. [6] 

V následujících tabulkách jsou Výsledky učení AEC uspořádány ve třech sloupcích. Každý ze sloupců 
odpovídá jednomu ze tří typů výstupu (praktickému, teoretickému a obecnému). Tato struktura umožňuje 
vyjádřit tři různé aspekty různých oblastí učení, které jsou relevantní pro hudebníky (např. umělecký výraz, 
improvizace, verbální a písemná komunikace atd.). Takto je každý výstup učení vertikálně propojen s 



ostatními výsledky učení (každý řádek odpovídá jedné oblasti učení) a současně posiluje dovednosti, 
znalosti a kompetence spojené s konkrétními oblastmi učení horizontálně. 

Výsledky učení AEC jsou rozvrženy tak, aby vyjadřovaly dosažené výsledky v každém ze tří hlavních 
cyklů: 

• 1. cyklus (bakalářský); 

• 2. cyklus (magisterský); 

• 3. cyklus (doktorský). [7] 

Výsledky učení pro každý z těchto tří cyklů jsou uvedeny v samostatných tabulkách. V tabulkách je každý 
výstup učení identifikován kódem, například: „2.B.8.“ Kód se interpretuje takto: 

• první číslo označuje příslušný cyklus (1 bakalářský, 2 magisterský, 3 doktorský); 

• písmeno odkazuje na typ výstupu učení (A pro praktické výsledky, B pro teoretické výsledky, C pro 
obecné výsledky); 

• poslední číslo je referenční. 

Příklad '2.B.8' proto odkazuje na teoretický výstup učení ve druhém cyklu. Je třeba poznamenat, že mezi 
Výsledky učení AEC neexistuje implicitní hierarchie. Poslední číslo v kódu je pouze referenčním číslem 
poskytovaným pro snadnější odkazování na konkrétní výsledky učení. Číslování neoznačuje relativní 
důležitost. 

  

1.5 Jak souvisí Výsledky u čení AEC s  Dublinskými a Polifonia deskriptory?  

Výsledky učení AEC a Deskriptory Polifonia/Dublin tvoří společně Evropský oborový rámec kvalifikací pro 
vysokoškolské hudební vzdělávání, který mohou instituce propojit se svými studijními programy. 

Deskriptory Polifonia/Dublin poskytují obecná prohlášení o typických výsledcích studentů, kteří dosáhli 
kvalifikace pro úspěšné ukončení prvního, druhého nebo třetího cyklu vysokoškolského studia. 
Deskriptory Polifonia/Dublin mohou dále pomoci vysokoškolským institucím při srovnání vlastních 
studijních programů s jinými programy v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. 

Původní verze Výsledků učení AEC prošla porovnáním s Deskriptory Polifonia / Dublin a současná verze 
Výsledků učení AEC 2017 k nim stále úzce odkazuje. Deskriptory Polifonia/Dublin a další informace o 
jejich vazbě na Výsledky učení AEC najdete v dokumentu Referenční body pro návrh a realizaci studijních 
programů v oboru hudby. [8] 

  



 

2. Výsledky u čení AEC 2017  
  
2.1 Výsledky u čení AEC: 1. cyklus  
  
Student má být po ukončení 1. studijního cyklu - se zohledněním specifik oboru a žánru - schopen 
následujícího: [9] 
  
A. Praktické výsledky (založené na dovednostech)  
  
1.A.1. Je schopen realizovat, měnit, tvořit, upravovat a/nebo produkovat hudbu, v rámci své disciplíny 
nebo žánru pro praktické účely v konkrétním prostředí. 
1.A.2. Osvojil si efektivní a odborně vhodnou techniku studia, nácviku a zkoušek. 
1.A.3. Má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru, různým stylům apod. 
1.A.4. Rozpozná, interpretuje, upravuje, realizuje a/nebo memoruje hudební materiál za pomoci notového 
zápisu a/nebo poslechem. [10] 
1.A.5. Angažuje se v hudebním souboru a dalších společných akcích, včetně těch, které přesahují oblast 
hudby. 
1.A.6. Je schopen improvizační plynulosti, interpretace a/nebo úpravy hudby nad rámec notového zápisu. 
1.A.7. Identifikuje klíčové otázky své umělecké praxe a provádí uměleckou sebereflexi. 
1.A.8. Zkoumá, vyhodnocuje, aplikuje a kriticky nahlíží na existující vědeckou, výzkumnou a uměleckou 
praxi. 
1.A.9. Používá vhodnou mluvenou, digitální nebo jinou formu při sdělování informací a myšlenek o hudbě. 
1.A.10. Komunikuje informace, názory, problémy a jejich řešení směrem k odbornému i laickému publiku 
pomocí různých médií a prezentací. 
1.A.11. Používá vhodnou digitální technologii k učení, tvorbě, záznamu, produkci a šíření hudebního 
materiálu. 
1.A.12. Používá nová média za účelem propagace a šíření. 
1.A.13. Ovládá řadu komunikačních, prezentačních a organizačních dovedností spojených s veřejným 
vystoupením. 
1.A.14. Identifikuje celou řadu uměleckých kontextů a prostředí a odpovídajícím způsobem na ně reaguje. 
1.A.15. Uvědomuje si, reflektuje a rozvíjí vlastní styl učení se a k tomu potřebné dovednosti a strategie. 
1.A.16. Vede a/nebo podporuje vzdělávací a tvůrčí procesy u ostatních, čímž přispívá ke 
konstruktivnímu prostředí pro výuku. 
1.A.17. Jedná s různými typy publika a/nebo zúčastněnými skupinami v různém profesionálním pracovním 
kontextu. 
1.A.18. Uvědomuje si a aktivně se zabývá otázkami, které ovlivňují osobní (fyzické a duševní) zdraví 
a pohodu hudebníků. 
1.A.19. Rozvíjí umělecké koncepty a projekty a je schopen je profesionálně prezentovat případným 
klientům a příjemcům (posluchačům). 
  
B. Teoretické výsledky (založené na znalostech)  
  
1.B.1. Zná praxi, jazyk, formy, materiály, technologie a techniky v oblasti hudby, které jsou relevantní pro 
daný obor, a zná související texty, zdroje a koncepty. 
1.B.2. Má solidní znalost teoretických a historických kontextů, v nichž se hudba praktikuje a prezentuje, 
včetně řady hudebních stylů a odpovídajících uměleckých tradic. 



1.B.3. Má komplexní znalost relevantního reprezentativního repertoáru ve svém hudebním oboru, a je 
schopen vytvářet a poskytovat ucelené hudební zážitky a interpretaci. [11] 
1.B.4. Čerpá ze znalostí a zkušeností se známým repertoárem a styly, dovede prozkoumat a osvojit si 
nové a náročné repertoáry a styly. 
1.B.5. Zná praxi, jazyk, formy, materiály, technologie a techniky v oblasti hudby, které jsou relevantní pro 
daný obor, a zná související texty, zdroje a koncepty 
1.B.6. Rozpozná a má zažité základní procesy, které jsou základem improvizace, je schopen zvukově 
nebo písemně upravit hudební materiál. 
1.B.7. Rozumí prostředkům, kterými mohou hudebníci rozvíjet, provádět výzkum a hodnotit myšlenky, 
koncepty a procesy, s využitím tvůrčího, kritického a reflexivního myšlení a praxe. 
1.B.8. Je schopen shromažďovat a využívat relevantní informace nalezené v knihovnách, internetových 
úložištích, muzeích, galeriích a dalších relevantních zdrojích a zná příslušné instituce. 
1.B.9. Identifikuje řadu strategií pro interpretaci, komunikaci a prezentaci myšlenek, problémů a 
argumentů vhodným stylem pro různé skupiny obecenstva. 
1.B.10. Má znalost různých způsobů, jak lze využít technologii při tvorbě, šíření a produkci hudby. 
1.B.11. Má znalost vhodných komunikačních prostředků a jejich aplikace. 
1.B.12. Identifikuje různá profesní pracovní prostředí a kontexty a uvědomuje si úlohu hudebníka v 
současné společnosti. 
1.B.13. Je si vědom požadavků na dovednosti, a to na úrovni místního, národního i mezinárodního 
hudebního trhu. 
1.B.14. Zná klíčové finanční, obchodní a právní aspekty hudební profese. 
1.B.15. Je obeznámen s koncepty a praxí pedagogiky, zejména se strategiemi, jak motivovat a 
zprostředkovat hudební tvořivost a vzdělání. 
1.B.16. Je si vědom právních a etických rámců týkajících se duševního vlastnictví a je schopen učinit 
vhodná opatření k ochraně inovací. 
  
C. Obecné výsledky  
  
1.C.1. Ovládá systematické analytické a procesní dovednosti a má schopnost samostatně a soustavně se 
jimi řídit. 
1.C.2. Prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě 
na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu. 
1.C.3. Řeší problémy s pozitivním a pragmatickým přístupem. 
1.C.4. Má schopnost naslouchat, spolupracovat, konstruktivně vyjadřovat názory a upřednostňuje 
společný zájem před prosazením vlastního názoru.   
1.C.5. Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a navrhovat alternativní řešení. 
1.C.6. Rozpoznává relevanci dříve osvojených dovedností a je schopen je přizpůsobovat novému 
kontextu. 
1.C.7. Rozvíjí, zkoumá a vyhodnocuje návrhy, koncepty a procesy prostřednictvím tvůrčího, kritického a 
reflexního myšlení a praxe. 
1.C.8. Reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a 
pozitivně s verbální a/nebo písemnou zpětnou vazbou. 
1.C.9. Používá a uplatňuje různé technické prostředky ve vlastní hudební tvorbě a využívá je pro 
propagaci svého profesního profilu. 
1.C.10. Působí jako sebejistá a důvěryhodná osobnost ve vhodném kontextu, efektivně komunikuje, 
prezentuje tvorbu přístupnou formou a požívá podle potřeby IT nástroje a jiné prezentační dovednosti. 
1.C.11. Využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, 
flexibilně a adaptivně. 



1.C.12. Orientuje se v různých sociálních, kulturních a etických otázkách a vnáší do vlastní umělecké 
praxe nejrůznější místní, národní a mezinárodní pohledy. 
1.C.13. Zapojuje se do aktivit s dalšími jednotlivci a skupinami, projevuje citlivost vůči jiným názorům a 
pohledům a podle potřeby osvědčujte dovednosti v týmové práci, vyjednávání, vedení, rozvoji projektů a 
organizaci. 
1.C.14. Rozpoznává potřeby druhých a reagujte na ně v různých kontextech. 
1.C.15. Rozpoznává fyziologické a psychologické nároky spojené s profesní činností, má povědomí o 
potřebných zdrojích a aktivitách na podporu zdraví a je připraven se do nich zapojit. 
1.C.16. Má dlouhodobou (celoživotní) perspektivu individuálního uměleckého rozvoje, otevřený postoj vůči 
novému a pravidelně vyhodnocuje a rozvíjí umělecké a osobní dovednosti a kompetence ve vztahu k 
osobním cílům. 
  
  
2.2 Výsledky u čení AEC: 2. cyklus  
  
Na základě dovedností získaných v 1. cyklu se předpokládá, že studenti po ukončení studia ve 2. cyklu 
budou podle příslušného oboru nebo žánru schopni následujícího: [12] 
  
A. Praktické výsledky (založené na dovednostech)  
  
2.A.1. Realizuje, přetváří, tvoří, upravuje a/nebo produkuje hudbu na vysoké profesionální úrovni, 
vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti. 
2.A.2. Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu apod. v rámci svého oboru 
nebo žánru. 
2.A.3. Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí, ve vztahu ke svému oboru studia, a dokládá 
zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu. 
2.A.4. Má schopnost tvořit, realizovat a vyjadřovat vlastní umělecké pojetí a dokáže zajistit, aby byly 
pokryté případné slabší oblasti ve vztahu k umělecké praxi, zkouškám, čtení, sluchovým, tvůrčím a 
přetvářecím dovednostem. 
2.A.5. Zastává vedoucí úlohu v souboru a/nebo vede jiné společné aktivity. 
2.A.6. Prokazuje vysokou úroveň improvizační zběhlosti. 
2.A.7. Má schopnost rozvíjet, zkoumat a vyhodnocovat myšlenky, koncepty a procesy v rámci své 
disciplíny, žánru, oblasti studia a/nebo vlastní umělecké praxe. 
2.A.8. V souvislosti s vlastní praxí a při prezentaci pro odborné i laické publikum prokazuje vynikající 
komunikační dovednosti 
2.A.9. Má kompetence v oblasti využití technologií a jejich aplikace. 
2.A.10. Přebírá zodpovědnost za propojení kontextu, publika a hudebního materiálu, se zběhlostí a s 
jistotou přednese své nápady v celé řadě různých kontextů. 
2.A.11. V kontextu hudebního vzdělávání rozpoznává a identifikuje individuální potřeby studentů a má 
schopnost rozlišovat a přizpůsobovat tomu činnosti.  
2.A.12. Provádí na vysoké úrovní kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a 
strategiím. 
2.A.13. Má schopnost přenášet teoretické poznatky do praktických činností, které umožňují studium hudby 
a podporují tvůrčí proces u ostatních. 
2.A.14. Je citlivý vůči předmětům svého výzkumu, respektuje rozmanitost charakteru jednotlivců a 
kontextů a bere v potaz etickou dimenzi práce. 
2.A.15. Ve vztahu k relevantní profesní dráze a příležitostem chápe do hloubky svůj obor a na tomto 
základě identifikuje a formuluje strategie pro rozvíjení spolupráce. 
  



B. Teoretické výsledky (založené na znalostech)  
  
2.B.1. Má hlubokou znalost hudební praxe, jazyků, forem, materiálů, technologií a technik relevantních pro 
obor studia a případně pro související disciplíny a s nimi souvisejících textů, zdrojů a konceptů. 
2.B.2. Má komplexní znalosti repertoáru ve své oblasti hudebního vzdělání [13] a prokáže vysokou úroveň 
ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací, a jeho repertoár obsahuje známá, 
méně známá i neznámá díla. 
2.B.3. Rozvíjí a rozšiřuje své znalosti o teoretických a historických souvislostech, v nichž se hudba 
praktikuje a prezentuje. 
2.B.4. Disponuje znalostí hudebních stylů a kultivovaným a kritickým porozuměním souvisejících 
uměleckých tradicí. 
2.B.5. Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé 
kontexty. 
2.B.6. Má kultivované a zažité znalosti improvizačních postupů a procesů a má schopnost je volně 
aplikovat v různých souvislostech. 
2.B.7. Rozumí řadě sofistikovaných výzkumných technik a zná způsoby použití vybraných postupů, s 
cílem rozvíjet, zasazovat je do kontextu, zkoumat a vyhodnocovat myšlenky, koncepty a procesy podle 
potřeby v rámci své disciplíny, žánru, oblasti studia a/nebo umělecké praxe. 
2.B.8. Identifikuje a využívá relevantní literaturu a/nebo jiné zdroje, které se vztahují k jeho praxi a rozvoji 
v rámci oboru, žánru a/nebo oblasti studia. 
2.B.9. Identifikuje a používá na vysoké úrovni výzkumné, studijní, komunikační a prezentační techniky, k 
samostatnému rozvoji a rozšíření a/nebo prohloubení uměleckého projektu. 
2.B.10. Využívá specifické technologie, které umožňují vytvářet, šířit a/nebo produkovat hudbu, s ohledem 
na disciplínu, žánr, obor a/nebo uměleckou praxi. 
2.B.11. Do hloubky chápe pedagogické teorie týkající se hudební výchovy v jednom nebo více 
specifických vzdělávacích kontextech. 
2.B.12. Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad 
specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty. 
  
C. Obecné výsledky  
  
2.C.1. Projevuje na vysoké úrovni dovednosti v kritickém myšlení a kritickém uvědomění. 
2.C.2. Prokazuje samostatnost ve všech aspektech učení, sociální interakce a při rozpoznávání 
příležitostí. 
2.C.3. S jistotou a kompetencí využívá řadu komunikačních a sociálních dovedností ve vhodných 
kontextech. 
2.C.4. Projevuje vhodně dovednosti ve vedoucí roli, při týmové práci, ve vyjednávání a/nebo koordinaci, s 
přihlédnutím k různým uměleckým kontextům. 
2.C.5. Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv. 
2.C.6. Prokazuje nezávislé myšlení podporované racionálním a empirickým užitím znalostí při provádění 
úkolů, které mohou být: 
• rozšířené a komplexní 
• v nových nebo neznámých kontextech 
• na základě neúplných nebo omezených informací. 
2.C.7. Rozpoznává vzájemné vztahy mezi teorií a praxí a používá tyto znalosti k podpoře a posílení 
vlastního uměleckého vývoje. 
2.C.8. Je schopen a ochoten komunikovat znalosti a myšlenky i jiným způsobem než notovým zápisem, 
uměleckým výkonem a/nebo jinými hudebními výstupy (záznamy atd.). 



2.C.9. Důsledně analyzuje, zkoumá, využívá a kreativně a vhodně reaguje na verbální a/nebo písemnou 
zpětnou vazbu, nápady a podněty od ostatních. 
2.C.10. Iniciuje aktivity a projekty a pracuje s ostatními prostřednictvím interakce nebo spolupráce. 
2.C.11. Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti, ve všech aspektech své praxe a 
činnosti. 
2.C.12. Projevuje citlivost vůči různým stylům učení a potřebám druhých a má schopnost podporovat a 
motivovat tvůrčí činnost a učení. 
2.C.13. Je aktivní ve spolupráci s jednotlivci a/nebo skupinami, podle potřeby a vztahu ke svému 
vlastnímu i k širším kulturním kontextům. 
2.C.14. Zapojuje se a sdílí informace s odbornými i laickými hudebníky a publikem v širokém 
společenském spektru, má povědomí o individuálních a/nebo skupinových reakcích na tyto informace a je 
schopen reagovat přiměřeně. 
2.C.15. S jistotou používá vlastní psychologické chápání - a pocit  vlastního zdaru i uspokojení ostatních - 
k rozhodování v situacích spojených s odbornou praxí. 
2.C.16. Má pozitivní postoj a ochotně se zapojuje do trvalého (celoživotního) osobního a profesního 
rozvoje. 
  
2.3 Výsledky u čení AEC: 3. cyklus  
  
Na základě dovedností získaných v 1. a 2. cyklu studia se předpokládá, že studenti po ukončení studia 
(podle možností a individuální povahy kurikula ve 3. cyklu) budou schopni pokračovat v hledání nových 
znalostí následujícího: [14] 
 
A. Praktické výsledky (založené na dovednostech)  
  
3.A.1. Identifikuje a kontextualizuje dynamické výzkumné otázky ze své umělecké praxe nebo hudební 
oblasti, aby rozšířil porozumění a došel k novým poznatkům a výsledkům výzkumu. [15] 
3.A.2. Definuje, plánuje, řídí a zajišťuje výzkumné aktivity a projekty, vybírá a zdůvodňuje vhodné 
metodologické procesy a zdroje, včetně možných příležitostí financování, a zároveň identifikuje, 
vyhodnocuje a minimalizuje rizika nebo negativní dopady. 
3.A.3. Podporuje kolegy, spolupracuje s nimi a vede je pomocí nejrůznějších praktických, facilitačních a 
komunikačních dovedností, čímž ovlivňuje praxi a strategii v rozdílných prostředích. 
3.A.4. Systematicky a kriticky analyzuje a vyhodnocuje vlastní výsledky výzkumu a výzkumu ostatních. 
3.A.5. Identifikuje hodnotu vlastních výsledků výzkumu z pohledu sociálního, kulturního, etického a 
ekonomického. 
3.A.6. Zaznamenává a ukazuje originální pohledy a inovativní řešení při realizaci, přetváření, tvorbě, 
úpravě a/nebo produkci v rámci vlastní hudební činnosti / praxe. 
3.A.7. Zvažuje dopad svého výzkumu na různé typy publika a zprostředkovává jeho porozumění jak pro 
odborné, tak pro laické publikum. 
3.A.8. Vyhledává příležitosti k využití a dalšímu rozvoji znalostí načerpaných z vlastního výzkumu. 
  
B. Teoretické výsledky (založené na znalostech)  
  
3.B.1. Rozeznává excelenci ve svém oboru a pomáhá je udržovat 
3.B.2. V rámci svého výzkumného oboru a/nebo umělecké praxe vyhledává, objevuje, přistupuje, získává, 
třídí, interpretuje, analyzuje, vyhodnocuje, spravuje, uchovává a sděluje znalosti získané z příslušné 
literatury a/nebo jiných zdrojů. 
3.B.3. Identifikuje, vybírá a používá efektivní a vhodné techniky a metody k výzkumu a šíření informací, s 
přihlédnutím k potřebám širokého spektra cílových skupin. 



3.B.4. Jedná podle profesních norem ve výzkumné praxi, a uznává etické, právní a zdravotní a 
bezpečnostní důsledky provedeného výzkumu, jeho národní a mezinárodní kontext a vlastnická práva 
všech osob souvisejících s výzkumnou prací. 
  
C. Obecné výsledky  [16] 
  
3.C.1. Uplatňuje a dodržuje profesionální a etické standardy ve svém výzkumu, podporuje rozvoj 
výzkumné a umělecké praxe. 
3.C.2. Identifikujte klíčové otázky týkající se oboru studia, kriticky je zvažuje a inovativně je řeší . 
3.C.3. Zapojuje se do širší komunity výzkumníků, odborníků a tvůrců, citlivě sdílí kritiku myšlenek 
ostatních a je vnímavý ke kritice vlastní práce. 
3.C.4. Tvoří a udržuje kooperativní vztahy se svými kolegy, studenty, uměleckými spolupracovníky a 
dalšími stranami, respektuje rovnost, rozmanitost a kulturní kontext. 
3.C.5. Zapojuje se do relevantního výzkumu a komunikuje jeho výsledky širokému odbornému i laickému 
publiku, čímž otevírá možnost veřejnému porozumění a/nebo širšímu uměleckému názoru. 
3.C.6. Přistupuje k výzkumným úkolům s nadšením, vytrvalostí a svědomitostí a vyvíjí strategie k rozvinutí 
vlastního potenciálu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Proč vybízíme instituce k tomu, aby využívaly Výsledky učení AEC?  

V první řadě jsou Výsledky učení AEC navrženy tak, aby stimulovaly reflexi, inovaci a tvořivost při 
aktualizaci a vytváření kurikula v sektoru vysokoškolského hudebního vzdělávání, a aby povzbuzovaly 
jednotlivé instituce - včetně orgánů zajišťujících kvalitu a ministerstva -, aby uznávaly a využívaly dobrou 
praxi ve vývoji a realizaci studia v rámci svého národního systému. Pokud budou Výsledky učení AEC 
přijaty jako klíčový nástroj pro posílení vzdělávacího programu, budou mít následující přínos: 

• mohou pomoct dialogu mezi studenty, učiteli, vedoucí pracovníky vzdělávacích institucí a 
zaměstnavateli; 

• stimulují nové přístupy k realizaci, podpoře a evaluaci výuky; 

• podpoří rozvoj nových partnerství a vztahů mezi institucemi vysokoškolského hudebního vzdělávání a 
zaměstnavateli; 

• zajistí, aby se zohlednil aktuální vývoj v oboru, společnosti a hudebním průmyslu při utváření 
vzdělávacích programů. 

Důležité také je, aby instituce nabízející vysokoškolské hudební studijní programy používaly Výsledky 
učení AEC, protože se tím podporuje tento sektor při zavádění reforem v rámci boloňského procesu. 
Cílem Výsledků učení AEC je vytvořit shodu napříč celým Evropským prostorem vysokoškolského 
vzdělávání v tom, čeho absolventi dosahují na každé z daných úrovní. Na úrovni státu zavádějí 
ministerstva a agentury zajišťující kvalitu nevyhnutelně rámce pro řízení kvality vysokoškolského 
vzdělávání z obecné perspektivy. Instituce v sektoru vysokoškolského hudebního vzdělávání se ovšem 
někdy obtížně potýkají s interpretací nebo realizací takto obecného pohledu a existuje zvýšené riziko, že 
se jednotlivé národní systémy - při interpretaci na úrovni konkrétní instituce a se zohledněním národních 
odlišností v hudebním vzdělání – budou vůči sobě jevit jako výrazně odlišnější, než ve skutečnosti jsou. 
Taková diferenciace může výrazně omezovat (mezinárodní) studentskou mobilitu - ať už během studia v 
jednotlivých cyklech, mezi cykly anebo při vstupu na pracovní trh - a tím znesnadnit budoucí úspěch 
studentů i institucí. Tomu lze zabránit přímým odkazem na společné evropské Výsledky učení AEC pro 
hudební obory při psaní výsledků učení v institucích nebo širších programech. 

Je třeba poznamenat, že Výsledky učení AEC nejsou univerzálním nástrojem, který se hodí všem. 
Ochrana a zachování individuální institucionální autonomie a rozmanitosti byla klíčovým principem 
projektu Tuning. Nezávislost akademických pracovníků, učitelů a dalších specializovaných odborníků, 
kteří rozvíjejí a realizují kurikula v členských státech AEC a účastní se procesů zlepšování kvality a 
hodnocení na místní, národní a mezinárodní úrovni, je předpokladem excelence. Instituce 
vysokoškolského hudebního vzdělávání dodržují zásady sdílených a uznávaných hodnot a norem, které 
vycházejí z projektu Tuning, a stejně tak si právem určují, co je pro ně důležité vzhledem k jedinečné 
národní a institucionální perspektivě, poslání, vizi a kontextu. Pro instituce vysokoškolského hudebního 
vzdělávání je užitečné, že v rámci svých procesů zajišťování kvality mohou splnit sledované cíle a 
zachovat transparentnost vůči všem stranám, pokud využívají výsledků učení formulovaných pro jakýkoliv 
studijní program. Výsledky učení AEC k tomu poskytují rámec a pomáhají institucím v daném sektoru. 

Instituce by měly vzít v potaz, že vývoj Výsledků učení AEC se uskutečnil v plné součinnosti s ostatními 
aktivitami AEC pro trvalou podporu a posílení evropského sektoru vysokoškolského hudebního 
vzdělávání: 

• Výsledky učení AEC byly vypracovány po konzultaci s celou řadou zainteresovaných stran, buď v rámci 
jejich členství v AEC, nebo s partnerskými organizacemi. Proto jsou záměrně navrženy tak, aby 
zohledňovaly zájmy různých pracovních skupin AEC, členských institucí a partnerů; 

• Výsledky učení AEC jsou zvlášť použitelné a přínosné pro instituce, které uvažují o využití hodnotících a 
akreditačních služeb partnerské organizace AEC MusiQuE (Music Quality Enhancement). MusiQuE je 



nezávislý externí orgán pro hodnocení, jehož cílem je pomáhat institucím vysokoškolského hudebního 
vzdělávání při zlepšování kvality, jak v celé Evropě, tak s přesahem mimo ni. Díky společnosti MusiQuE 
má sektor vlastní Standardy pro hodnocení institucí, hodnocení programu a hodnocení joint-degree, které 
jednoznačně odkazují na Výsledky učení AEC; [17] 

• to, že AEC vytvořilo výsledky učení specifické pro vysokoškolské hudební vzdělání, je významným 
přínosem jak pro celý sektor, a je relevantní i mimo hranice tohoto oboru. 

  

4. Jak mohou instituce využívat výsledky u čení AEC k vytvo ření výsledk ů učení specifických pro 
určitý program?  

Vytvoření výsledků učení specifických pro daný program je procesem, který se zabývá různými tvůrčími 
možnostmi napříč celým Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání. Příručka AEC z roku 2007 s 
názvem Návrh a vývoj kurikula ve vysokoškolském hudebním vzdělávání poskytuje užitečný rámec při 
institucionální tvorbě programů a při definici vhodných výsledků učení. [18] Na základě zásad popsaných 
v této příručce je při formulování výsledků specifických pro program mít třeba na paměti především 
následující body: 

• Výsledky u čení AEC mohou sloužit jako zdroj inspirace pro vývo j výsledk ů učení specifických 
pro daný program:  Stejně jako každá jednotlivá instituce má svou jedinečnou identitu, nejsou výsledky 
učení AEC navrženy tak, aby byly přejaty jako celek do jakéhokoliv konkrétního programu, nebo aby byly 
"vykopírovány" přímo do kurikula. V žádném případě nemá být jejich význam chápán jako plnění souboru 
normativních předpisů, ale spíš mají sloužit jako zdroj inspirace: jako příklady na podporu a řízení dialogu 
o obsahu institucionálních programů. Takový dialog má zahrnovat všechny zúčastněné strany (studenty, 
učitele, manažery institucí a zaměstnavatele), aby se zajistilo řešení všech potřeb. 

• Výsledky u čení AEC p ředstavují zast řešující soubor dovedností a kompetencí relevantních  pro 
vysokoškolské hudební vzd ělání:  Výsledky učení AEC se zabývají řadou různých oblastí učení: 
uměleckým výrazem, repertoárem, nácvikem (zkouškami, čtením, náslechem, tvorbou a úpravami), prací 
v souboru, improvizací, uměleckým výzkumem, slovní a písemnou komunikací, technologiemi, veřejnou 
produkcí, rolí hudebníka ve společnosti, učením se a výukou a managementem (někdy nazývaným 
podnikání). Tyto oblasti však nejsou v rámci Výsledku učení AEC specificky pojmenovány ani vyznačeny, 
abychom předešli některým předsudkům o významu nebo relativním významu v rámci konkrétního 
programového kontextu. Výsledky učení AEC mají být chápány jako zastřešující soubor dovedností a 
kompetencí, v rámci kterých se každý výsledek učení může případně řešit v určitém bodu programu - a to 
ve větší či menší míře. Je nutné poznamenat, že neexistují povinné výsledky učení: každá instituce musí 
vyvinout a domluvit se na svém souboru výsledků učení pro každý daný program. Neočekává se, že 
každý program, nebo dokonce jakýkoli program, by měl nebo mohl zahrnovat všechny body Výsledků 
učení AEC. Povzbuzujeme však zároveň k tomu, aby se instituce využívající Výsledky učení AEC při 
procesech evaluace, návrhu a/nebo vylepšení kurikula zabývaly každým výsledkem učení zvlášť. Tímto 
způsobem se zajistí nejen to, že se naplní cíle, předpoklady a budou se řešit otázky všech zúčastněných 
skupin, ale i to, že jednotlivé instituce budou zkoumat kreativní řešení náročnějších a/nebo nových 
kompetenčních oblastí v průběhu vytváření kurikula. 

• Výsledky u čení AEC jsou nástrojem pro vývoj specifických u čebních výsledk ů pro specifické 
studijní profily:  Výsledky učení AEC se zaměřují na řešení kompetencí relevantních pro většinu 
programů vysokoškolského hudebního vzdělávání, nejsou ale určeny k tomu, aby rozlišovaly nebo 
podrobně se vyjadřovaly k výsledkům ve specifických programových specializacích v rámci široce 
definovaného hudebního oboru. Instituce proto musí vyvinout pro specializované studijní programy 
specifické výsledky učení. [19] 



• Výsledky u čení mají odrážet institucionální vizi:  Soudržnost mezi institucionální vizí a posláním, 
programovými cíli a učebními osami je základem pro tvorbu výsledků učení. Výsledky učení, ať už jsou 
vypracovány pro program jako celek nebo jeden specifický prvek nebo kurz, mají odrážet institucionální 
kontext, priority a strategii. 

• Výsledky u čení mají být vyjád řeny jednoduše s jasným sd ělením:  Použitím zřetelného jazyka při 
vyjádření výsledků učení výrazně podpoříte jejich komunikační roli a zvýšíte porozumění všech 
zúčastněných stran, které jsou zapojeny do studijního programu. Samozřejmě, že jasné a dobře 
komunikované výsledky učení také umožňují transparentnost při tvorbě vstupních a hodnotících kritérií. 

• Výsledky u čení AEC používají širokou definici „podnikání“:  Podkladem Výsledků učení AEC je 
chápání podnikání jako průřezové klíčové kompetence definované v koncepčním modelu Evropské 
komise EntreComp: "Podnikání je to, když jednáte na základě příležitostí a nápadů a přeměňujete je na 
hodnotu pro ostatní. Hodnota, která je vytvořena, může být finanční, kulturní nebo sociální." [20] 
Podnikání proto chápeme nejen jako soubor "tvrdých dovedností", jako je podnikatelské plánování a 
marketing, ale také jako schopnost rozvíjet tvůrčí a účelné myšlení, věřit ve vlastní schopnosti a jiné 
"měkké dovednosti" úzce spojené s uměleckou praxí. Z tohoto důvodu je podnikání zahrnuto v mnoha 
bodech výsledků učení AEC. [21] 
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[1] Zdroj: Evropský rámec kvalifikací (EQF). Evropský rámec kvalifikací je společným evropským 
referenčním rámcem, který pomáhá v komunikaci a srovnávání národních systémů kvalifikací v celé 
Evropě. Podrobnější informace naleznete na adrese www.ec.europa.eu/ploteus/content/how-does-eqf-
work. 
[2] Více informací o projektu Tuning najdete na www.tuningacademy.org. 
[3] Revize Výsledků učení AEC se uskutečnila v rámci projektu FULL SCORE (2014-2017). Více informací 
o projektu FULL SCORE, stejně jako podrobné informace o Pracovní skupině Výsledky učení FULL 
SCORE a revizním procesu naleznete na www.aec-music.eu a v dokumentu "AEC Learning Outcomes. 
Background to the 2017 Revision Process", který je k dispozici ke stažení v sekci publikací na webové 
stránce AEC (www.aec-music.eu/publications). 
[4] "Dovednosti" znamenají schopnost aplikovat znalosti a využívat know-how k dokončení úkolů a řešení 
problémů. 
[5] "Znalosti" znamenají výsledek asimilace informací prostřednictvím učení. Znalost je soustava faktů, 
principů, teorií a praktik, které se vztahují k oblasti práce nebo studia. 
[6] "Kompetence" znamená prokázanou schopnost využívat znalosti, dovednosti a osobní, sociální a/nebo 
metodologické schopnosti v pracovních nebo studijních situacích a v profesním a osobním rozvoji. 
[7] Tyto tři cykly odpovídají úrovním 6, 7 a 8 podle EQF. 
[8] Publikace "Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Music" (Referenční 
body pro tvorbu a uskutečnění hudebních studijních programů" je k dispozici ke stažení v sekci publikace 
na webových stránkách AEC (www.aec-music.eu/publications). 
[9] Studenti si mají být vědomi vztahů a vzájemných vazeb mezi jednotlivými výsledky. 
[10] "Manipulovat"má být chápáno jako "komponovat", "uspořádat" atd. "Hudební materiál" zahrnuje 
značky, symboly a struktury. 
[11] V této souvislosti má být slovo "repertoár" chápáno tak, že zahrnuje originální dílo nebo produkci 
vytvořenou určitým skladatelem, umělcem nebo souborem. 
[12] Studenti si mají být vědomi vztahů a vzájemných vazeb mezi jednotlivými výsledky. 



[13] V této souvislosti má být slovo "repertoár" chápáno tak, že zahrnuje originální dílo nebo produkci 
vytvořenou určitým skladatelem, umělcem nebo souborem. 
[14] Studenti si mají být vědomi vztahů a vzájemných vazeb mezi jednotlivými výsledky. 
[15] Tzn. výstupy výzkumu, které mohou být publikovány jakoukoliv veřejnou formou, prezentací, 
představením nebo výstavou. 
[16] Během procesu revize se Pracovní skupina pro výsledky učení rozhodla zachovat původní strukturu 
učebních výsledků třetího cyklu. Proto jsou uvedeny ve dvou samostatných tabulkách: jedna tabulka s 
praktickými a teoretickými výsledky a druhá tabulka s obecnými výsledky. 
[17] Více informací o revizních a akreditačních službách MusiQuE a Standardech pro revizi instituce, 
Revizi programu a Revizi společného programu naleznete na webové stránce MusiQuE (www.musique-
qe.eu). 
[18] Příručka "Curriculum Design and Development in Higher Music Education" (Návrh a vývoj kurikula ve 
vysokoškolském hudebním vzdělávání) je k dispozici ke stažení v sekci publikace na webové stránce AEC 
(www.aec-music.eu/publications). 
[19] V případě programů odborné hudební pedagogiky existuje řada stávajících formulací výsledků učení, 
které mohou sloužit jako inspirace a doplněk pro programové týmy AEC: Soubor výsledků učení pro 
učitele hudby ve školách byl vytvořen v rámci projektu Hudební vzdělávací síť (Music Education 
Network).Jsou k dispozici na adrese www.menet.info. Podobně vznikl soubor výsledků učení pro učitele 
zpěvu a hudebních nástrojů v pracovní skupině Polifonia INVITE - Mezinárodní síť pro vzdělávání učitelů 
zpěvu a hudebních nástrojů v příručce z roku 2010 "Handbook Instrumental and Vocal Teacher 
Education: European Perspectives" (Příručka pro vzdělávání učitelů zpěvu a hudebních nástrojů výchova 
učitelů 2010: Evropské perspektivy), která je k dispozici ke stažení v sekci publikací na webové stránce 
AEC (www.aec-music.eu/publications). 
[20] Zdroj: www.ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp. 
[21] Práce Pracovní skupiny Polifonia pro oblast podnikání je dalším užitečným zdrojem pro rozvoj 
výsledků učení v tomto oboru. Další informace o podnikání v hudbě naleznete na www.aec-
music.eu/musicalentrepreneurship. 


