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

1. úvodní informace o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací činnosti, zpracování
sebehodnocení studijních oborů dotazníky sebehodnocení
2. příprava dotazníku - aktualizace otázek
3. diskuse – příspěvek Václava Janečka

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 předložena jejími členy analýza dotazníků, z které byla
vytvořena závěrečná zpráva a předána Radě pro vnitřní hodnocení AMU.

2. Členové Komise pro vnitřní hodnocení HAMU znovu diskutovali o aktualizované verzi
dotazníku sebehodnocení studijních oborů. Komise konstatovala, že otázky obecnějšího rázu
by bylo dobré raději do dotazníku nezařazovat. Nejprve se řešilo, že se otázky rozdělí do
bloků a jednotliví členové si rozdělí konkrétní bloky k hodnocení, nakonec se komise usnesla,
že se všichni členové vyjádří ke všem otázkám. Komise chce navrhnout zpřesnění otázek a
zúžení jejich počtu. Také zde byla otevřena diskuze, zda by neměly být otázky v dotazníku
sebehodnocení oborů směřovány vždy cíleně na jednotlivé fakulty. Komise přivítala, že bude
vydána nová verze dotazníku k datu 31. 5. 2018, čímž vznikne delší čas pro přípravu a sběr
zpětné vazby za ak. školní rok 2017/18.
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Na příští schůzce KVH její členové přednesou konkrétní návrhy na změny u jednotlivých
dotazů.

3. Host Komise pro vnitřní hodnocení HAMU Václav Janeček seznámil přítomné s evaluací
studentů a Kulatým stolem, které již pilotně proběhly 6. 3. 2018 na Taneční katedře HAMU.
Byli přítomni pedagogové (Janeček, Opavská, Gremlicová, Dercsényiová, Sabongui, Třešňák,
Ovsová, Křenková, Krupičková) a zúčastnilo se jí cca 30 studentů. Celé bylo rozděleno na dvě
části, první s přítomností pedagogů (moderoval V. Janeček), druhá část se konala pouze za
přítomnosti studentů a moderovala ji M. Čižmáriková). V. Janeček celou akci zhodnotil jako
velmi inspirativní a podnětnou. Dále velice kladně hodnotil setkání s absolventy Taneční
katedry - Alumni. V. Janeček navrhl KVH iniciovat stejné evaluační diskuze na všech
katedrách HAMU.
– větší katedry budou provádět dokumentovanou zpětnou vazbu se studenty jednotlivě
(Katedra dechových nástrojů, Katedra klávesových nástrojů)
– menší katedry budou spojeny do logických celků
Na příštím zasedání KVH bude navržen konkrétní harmonogram evaluačních setkání.

Příští schůzka KVH se uskuteční 25. 4. 2018 v 10.00 hod., v zasedací místnosti děkana
HAMU.

Zapsala: M. Šlapalová
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