Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404

Zápis ze zasedání Komise pro vnitřní hodnocení DAMU
Datum: 8. 1. 2020
Hodina: 12:30-14:30
Místo: Děkanát Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze
Přítomni:
prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc. (předseda), Zuzana Černá, MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D., doc. MgA.
Eva Salzmannová, Mgr. Tereza Sieglová, MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová
Omluveni:
MgA. Tereza Pavelková, Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., MgA. Dana Zábrodská-Hávová

1. Shrnutí řešení identifikovaných problémů z minulého roku:








prostorová nouze trvá, perspektivně se nabízí Žižkov, avšak nejdříve za 4 roky, zatím lze
využívat prostory v Berouně na celodenní workshopy, také tam pravděpodobně lze spát,
pořádat výjezdní zasedání apod. + možnost vybudovat zkušebnu v Poněšicích
rozpočet narostl, opět bude nějaké navýšení cca 5%
spolupráce mezi katedrami: mírné zlepšení, stále ale naráží na: 1) vytíženost studentů, 2)
naplněnost rozvrhů povinnými předměty, 3) kompetenční spory (zejména s produkcí);
spolupracuje se tak především tehdy, když opravdu musí, občas i dobrovolně: např. Pasquil,
Debaty pro loutky (výjimečná platforma pro setkávání celé školy)
zařízení pro děti studentů a zaměstnanců – nejsou prostory, i finančně je to nad možnosti
fakulty – nebude se tedy dále řešit
školní psycholog už je (v Celetné), má 4-6 hodin měsíčně a v prosinci byly vyčerpány
2 hodiny měsíčně – je to absolutně diskrétní – fakulta má pouze přehled o vyčerpaných
hodinách

2. Shrnutí externí evaluace a vnitřních hodnocení:
1) Evaluace KALD EQ Arts – udělat z toho jeden odstavec, poslat k odsouhlasení
2) Shrnout, do udělala KS v reakci na VH 2018
3. Diskuse k sebehodnocením:






výhrady k sebehodnocením KČD (úplně stejné odpovědi za oba obory) a KALD – obecné a
formální, někdy se netýká položené otázky a studijního oboru; KALD ale zmiňuje problémy,
KČD žádné problémy patrně nemá, nebo nechce, aby se o nich vědělo
KATaP – chce přivést absolventy (důraz na uplatnitelnost), dvojí specializace u
magisterského studia – otázka, zda by to finančně bylo možné
KVD a KTK – vybrat nejzávažnější problémy
celofakultní problém – jen prostory, podněty pro rozvoj celé fakulty zde nebyly
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 připravuje se návrh strategického plánu 2021 a 2026 – děkanka udělala setkání se všemi
vedoucími kateder a tajemníky – plnění a proměna priorit, teď se připravuje souhrnný materiál
a bude se dál diskutovat
 evaluace probíhá na některých oborech, bylo by dobré, aby probíhala všude; např. na KALD
trojstupňová – ročník-obor, celý ročník – všechny obory + reflexe katedry na Procesu (řeší se
konkrétní problémy); na KATaP, KP, KVD i KTK záznam, jinde ne; jde o dvě věci – 1)
vytvoření vhodné evaluační situace, 2) zápis; příští rok se zveřejnění sekce sebehodnocení
věnovaná studentské evaluaci; dobré je, pokud si studenti mohou vybrat s kým evaluovat
(„mediátor“) jako u KTK (dobrý příklad)
 diskuse o problému s Open Call, KALD to ale řeší, mohlo jít o výkyv, navíc přechod na
nového magistra, nutno počkat a nastavený systém dále ladit.
ZÁVĚRY:
Tereza Sieglová zpracuje návrh souhrnné zprávy dle diskuse a dalších pokynů a rozešle jej KVH
k vyjádření.
Sekce věnovaná studentské evaluaci v sebehodnocení za rok 2019/2020 bude zvěřejněna na webu
DAMU. Na všech oborech by měla být o evaluaci nějaký záznam/zápis. Na KTK si studenti mohou
vybrat s kým evaluovat, což se osvědčuje.
KVH doporučuje paní děkance požádat rektorát, aby se zajímal o Klementinum v případě, že Národní
knihovna ČR skutečně získá nové prostory.
Zuzana Černá nabídla provést test zájmu studentů o setkání a seznámení se souhrnnou zprávou.
Další schůze KVH se bude věnovat Zprávě o vnitřním hodnocení Katedry produkce.

Termín další schůze KVH bude upřesněn e-mailem po dokončení Zprávy o vnitřním hodnocení
KP.

Zapsala: Tereza Sieglová
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