Zasedání Komise pro vnitřní hodnocení (dále též „KVH“) HAMU
25. 4. 2019 od 14 hodin, děkanát HAMU
Členové KVH (bez titulů)
Přítomni: Ivan Klánský, Vlastimil Mareš , Jan Dušek, Mahulena Křenková, Ondřej Urban,
Irvin Venyš, Jiří Kollert
Omluveni: Lukáš Klánský
Host: V. Janeček
Program zasedání:
1) přivítání nového externího člena – doc. J. Kollerta
2) informace prof. Janečka – průběh kulatých stolů 2019, nové evaluační dotazníky pro
studenty
3) informace k vnitřnímu hodnocení KDN – závěrečná zpráva (J. Dušek)
4) změny ve vnitřním hodnocení 2019 – Katedra hudební produkce - složení pracovní
skupiny a schválení jejích členů, termínové rozložení evaluace
5) doporučení k sebehodnotícím dotazníkům – co změnit, zpětná vazba ke garantům oborů
1) Předseda Komise pro vnitřní hodnocení Ivan Klánský zahájil zasedání a přivítal
nového externího člena KVH Jiřího Kollerta.
2) Prof. Janeček znovu připomněl důležitost evaluačního procesu na fakultě a vysvětlil
principy fungování tzv. kulatých stolů na HAMU. Ukázal přítomným přehledně
zpracované jedno z prvních dotazníkových šetření v roce 2014 na katedře tance dle
bodové stupnice a vyzdvihl přínos tohoto hodnocení pro katedru. Dále se zmínil o
tvorbě nových evaluačních dotazníků pro studenty. Znovu byly probírány recenze na
divadelní představení a koncerty KDN a KT (p. Veber, pí Lidová) a proběhla rozprava,
zda-li i v letošním roce použít stejné recenzenty.
Do konce akademického roku jsou naplánovány tyto dva kulaté stoly:
- 30. 4. 2019 od 10 hod. – katedra strunných nástrojů
- 14. 5. 2019 od 10 hod. – katedra hudební teorie
3) Předseda pracovní skupiny J. Dušek vyzdvihl dva základní problémy, které vyplynuly
z vnitřního hodnocení KDN:
a) Hodnocení VŠKP - disproporce mezi hodnocením dvou téměř totožných prací
v oboru dřeva a žestě – témata „Hudba B. Martinů“ x „Hudba 20.století“ – jedna
práce ohodnocena A, druhá D. Jedná se také o nevyváženost hodnocení VŠKP
vzhledem k jiným oborům – za nešťastné je považována forma hodnocení –
někdy se jedná o pouhé vyplnění tabulky a absenci slovního vyjádření.
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b) RUV – jako problematické je vnímáno přidělování (hodnocení) jednotlivých zápisů,
kdy se nereflektuje na unikátnost danou různými nástrojovými odlišnostmi. Navíc
návaznost na habilitační nebo prof. řízení na HAMU doporučuje min. 4x A zápis,
kterého na této katedře nedosáhl žádný interpret, přestože se jedná o světově
respektované umělce. Dále je nutno polemizovat nad faktem, zda do RUV opravdu
nepatří umělecké výkony v rámci komorních souborů či orchestru! Toto se odráží i
ve ztrátě motivace pedagogů vkládat do RUV své umělecké výkony.
Z následné diskuze nad těmito body vyplynuly možné varianty řešení:
-

členem komise při závěrečných zkouškách by mohl být člen katedry hudební
teorie, který by mohl posoudit danou závěrečnou práci a navrhnout hodnocení
alespoň MgA práce by měly mít 2 nezávislé oponentské posudky od interního i
externího oponenta
min. 1x/rok uspořádat kulaté stoly uměleckých škol a předat si poznatky ohledně
fungování RUV

4) V důsledku termínové kolize mezi habilitačním řízením vedoucího katedry bicích
nástrojů D. Mikoláška a vnitřním hodnocením KBN došlo ke změně a pro hodnocení
v roce 2019 byla vybrána katedra hudební produkce (KHP).
Pro vnitřní hodnocení KHP byli navrženi tito členové pracovní skupiny:
MgA. Irvin Venyš, Ph.D. – proděkan, člen KVH - předseda skupiny
prof. Ivan Kusnjer – vedoucí katedry ZOR HAMU Praha
doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D. – vedoucí katedry produkce JAMU v Brně
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. – ředitel ZUŠ „Boni Pueri“ Hradec Králové
Všichni členové pracovní skupiny byli přítomnými jednomyslně schváleni.
E. Zamouřilová nastínila termíny VH KHP – první schůzku uskutečnit v červnu 2019,
konečné rozhovory na začátku akademického roku 2019/2020

5) E. Zamouřilová a L. Hronková informovali členy KVH, že při vysvětlování metodiky
vyplňování sebehodnotících formulářů garantům jednotlivých oborů narazily na
některé nesrovnalosti v otázkách. Členové KVH se dohodli, že navrhují tyto změny:
- V otázkách v sekci 1.5. „Jak probíhala spolupráce…“ doplnit dovětek „Jaký přínos
vidíte v této spolupráci……“ popř. „zhodnoťte, jak probíhala….“
- V sekci 1.2. a 1.3. vypustit statistická data (ocenění pedagogů a studentů), jelikož
tato data jsou uvedena v podkladech pro sebehodnocení a nemusí se dublovat.

Další zasedání pracovní skupiny je předběžně plánováno na úterý 15. 10. 2019 od 16 hodin.

Zapsala: Eva Zamouřilová
Schválil: prof. Ivan Klánský
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