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Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU 

 

Datum: 12. 12. 2019 

 

Hodina: 16:30-18:00 

 

Místo: Děkanát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze 

 

Přítomni:  

prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc. (předseda), Zuzana Černá, MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D., MgA. 

Tereza Pavelková, doc. MgA. Eva Salzmannová, Mgr. Tereza Sieglová, MgA. et Mgr. Doubravka 

Svobodová, MgA. Dana Zábrodská-Hávová 

 

Omluveni:  

Zuzana Černá 

 

1. Sebehodnotící dotazníky od kateder 

 

 Doubravka Svobodová shrnula členům KVH závěry z vlastních schůzek s vedoucími kateder, 

které se týkaly hlavně podoby a důležitosti sebehodnotících dotazníků. Ze všech setkání, 

potažmo pak i z dotazníků vyplynulo, že katedry dlouhodobě trápí především problém 

nedostatku prostor k výuce. Jeho řešení je otázkou blízké budoucnosti, nicméně se jedná o 

možnostech využití výcvikového střediska v Berouně, kde by mohly probíhat některé 

modulové výuky, vícedenní workshopy, aj. Cílem strategického záměru je dále snížit 

administrativní zátěž a navýšit mzdy u pedagogických úvazků. Celkově převládá také 

problém s kvalifikacemi pedagogů. Obecně se také snížilo procento mladých pedagogů, 

protože se postupně dostávají do střední generace. Mladších pedagogů je tudíž opět 

nedostatek.  

 Během setkání formulovali vedoucí kateder společně s děkankou silné a slabé stránky jako 

dodatky k těm dotazníkům, kde zcela chyběla SWAT analýza.  

 Tereza Sieglová členům sdělila, že závěrečná zpráva z vnitřního hodnocení katedry autorské 

tvorby a pedagogiky byla projednána a schválena Radou pro vnitřní hodnocení bez 

výraznějších připomínek. Závěrečná zpráva z vnitřního hodnocení katedry produkce je 

v současnosti v procesu vzniku. Dále k otázce sebehodnotících dotazníků připomněla změny 

v jejich podobě, které byly od minulého roku přijaty: dotazníky obsahují zvlášť otázky pro 

garanta programu, vedoucího katedry, zároveň se pak vyplněné odevzdávají elektronicky. 

Pokud by členové chtěli rozdělit otázky po částech pro každého člena KVH, je to možné. 

Zároveň katedry vyplňovaly excelové tabulky, které obsahují informace o ocenění studentů 

(včetně nominací), pedagogů, o konkrétních akcích, kvalifikacích aj. V dotaznících jsou pak 

tyto seznamy komentovány.  

 

Závěr:  

 

Členové KVH konstatovali, že současná podoba dotazníku je smysluplnější, než tomu bylo v loňském 

roce. Zároveň ale připomněli, že některé katedry k nim stále nepřistupují s patřičnou svědomitostí - 

někde se nacházejí příliš stručné odpovědi, fráze nebo se dotazníky vypracované pro dva různé 

obory zcela shodují. U některých také nedošlo k patřičné reflexi účasti studentů na akcích, které daná 
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katedry pořádá, jejich zapojování do spolupráce s ostatními katedrami. Některé zcela postrádají 

SWAT analýzu (formulaci silných a slabých stránek). Celková reflexe samotného způsobu vyplňování 

dotazníku bude součástí závěrečné zprávy KVH.  

 

2. Studentská zpětná vazba 

 

 Tereza Sieglová připomněla, že KVH v minulém roce navrhla, aby vznikli tzv. studentští 

ambasadoři, které by sbírali zpětnou vazbu od studentů za daný akademický rok a předávali ji 

členům KVH. V rámci této iniciativy proběhlo jedno setkání se studenty, kteří měli dát zpětnou 

vazbu k sebehodnotím dotazníkům.  

 Předmětem debaty se dále stala podoba sběru studentské zpětné vazby k dotazníkům pro 

příští akademický rok.  

Závěr:  

 

KVH doporučuje vedení fakulty, aby zvážila zveřejnění částí sebehodnotících dotazníků tak, aby se 

k nim studenti mohli otevřeně vyjádřit. O zveřejnění budou vedoucí katedry i garanti oborů 

s předstihem před samotným vyplňováním řádně informováni. KVH by měla ze sebehodnotících 

dotazníků vybrat ta témata, k nimž by měli studenti poskytnout zpětnou vazbu, upozornění na tuto 

možnost může děkanka rozeslat například speciálním newsletterem.  

 

3. Rozdělení sekcí sebehodnotících dotazníků k vytvoření závěrečné zprávy  

 

 Členové zodpovědní za příslušnou sekci zformulují, co daná část sděluje a co z ní vyplývá.  

 

Oblasti příslušící vedoucímu katedry: Jiří Šesták, Eva Salzmannová, Pavel Janoušek  

Oblasti příslušící garantovi oboru – Zuzana Černá, Lukáš Jiřička 

Oblasti příslušící naplňování dlouhodobého záměru – Dana Zábrodská, Doubravka Svobodová 

 

 Tereza Sieglová a Tereza Pavelková vytvoří zvláštní dokument pro každého člena KVH, který 

bude obsahovat jemu určenou sekci ke čtení.  

Závěr: 

 

Závěrečná zpráva poskytne shrnutí toho, co se stalo v rámci řešení problémů, které byly 

identifikovány v minulém akademickém roce, poté body z letošního roku a reflexi samotného způsobu 

vyplňování dotazníků.  

 

 

 

Termín další schůze KVH: 8. 1. 2020 v 12:30 na Děkanátu Divadelní fakulty AMU.  

 

 

 

Zapsala: Tereza Pavelková 


