Zasedání Komise pro vnitřní hodnocení
(dále též „KVH“) HAMU
5. ledna 2018, děkanát HAMU
Členové KVH (bez titulů)
Přítomni: Ivan Klánský, Vlastimil Mareš, Ondřej Urban, Mahulena Křenková, Irvin Venyš, David
Mareček, Lukáš Klánský
Omluveni: Jan Dušek
Hosté (bez titulů)
Václav Janeček
Program zasedání:

1. úvodní informace o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací činnosti, zpracování
sebehodnocení studijních oborů dotazníky sebehodnocení – rozdělení mezi jednotlivé
členy KVH
2. analýza jednotlivých bodů dotazníku sebehodnocení studijních oborů
3. různé

1. Předseda Komise pro vnitřní hodnocení Ivan Klánský zahájil zasedání, přivítal hosta a
přítomné členy KVH a seznámil je s programem jednání. Znovu shrnul základní principy
systému zajišťování kvality, zejména principy vnitřního hodnocení studijních oborů a
seznámil členy komise s dotazníky sebehodnocení oborů vyučovaných v akademickém šk.
roce 2016/17 na HAMU. Bylo hodnoceno celkem 71 oborů (bakalářské a magisterské
navazující obory), 1 obor se nevyučoval (Zvuková tvorba – magisterský navazující). V příštích
letech se také bude hodnotit doktorské studium. Zpracování výročních sebehodnocení
studijních oborů/programů bude probíhat každoročně a dotazníky budou sloužit mj. jako
podklad pro výroční zprávu HAMU.
Na minulé schůzce KVH byla zadána jednotlivým členům KVH analýza dotazníků, z které
bude vytvořena zpráva pro Radu pro vnitřního hodnocení AMU. Tato zpráva bude sloužit jako
podklad pro získání institucionální akreditace.
Členové KVH na minulém zasedání odsouhlasili, že dotazníky budou hodnoceny
horizontálně.
2. členové KVH přednesli analýzu jednotlivých bodů:
1.1 Pedagogové – Ivan Klánský, Lukáš Klánský

1.2 Studenti – Jan Dušek
1.3 Tvůrčí činnost studentů – Irvin Venyš
1.4 Akce nad rámec studijního plánu a 1.5 Zabezpečení oboru – Mahulena Křenková
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2. Přijímací řízení a 3.2 Další studium a profesní praxe – Vlastimil Mareš
3. Absolutoria – Ondřej Urban
Předseda komise Ivan Klánský požádal Davida Marečka o sestavení závěrečné zprávy, která
bude předána Radě pro vnitřní hodnocení AMU.

5. Komise odsouhlasila, že závěrečná zpráva bude zpracována do příští schůze KVH, která se
uskuteční 26. 1. 2018.

Zapsala: M. Šlapalová
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