Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností
Akademie múzických umění v Praze
ze dne XX.XX.XXXX
Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3
a § 17 odst. 1 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),
usnesl na těchto Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“):

Část I
Úvodní ustanovení
Článek 1
Obsah Pravidel vnitřního hodnocení
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Akademie
múzických umění v Praze (dále jen „Pravidla vnitřního hodnocení”) vymezují ve smyslu čl. 16
Statutu Akademie múzických umění v Praze působnost a kompetence samosprávných
a řídících orgánů, jakož i součástí působících v rámci systému zajišťování kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality činností Akademie
múzických umění v Praze (dále jen „systém zajišťování kvality“) formulují principy akreditování
studijních programů; určují druhy a náležitosti pravidelného hodnocení kvality jednotlivých
činností AMU; stanoví strukturu a obsah Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností AMU (dále jen „Zpráva o vnitřním hodnocení AMU“).

Článek 2
Pojetí kvality na AMU
1. Předmětem systému zajišťování kvality jsou činnosti AMU, které podle § 77a odst. 1
zákona podléhají pravidelnému hodnocení. Podstatou systému zajišťování kvality je
tedy především procesní pohled na činnosti AMU, spíše než jejich posuzování výhradně
na základě výsledků těchto činností. Výsledky jsou jedním z kritérií; další možné oblasti,
z nichž jsou kritéria pro jednotlivé druhy hodnocení kvality čerpána (dále též „zdroje
kritérií“), jsou stanoveny těmito Pravidly vnitřního hodnocení.
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2. Pro interpretaci účelu jednotlivých druhů hodnocení je kvalita činnosti vymezena
následujícími způsoby:
a) soulad zamýšleného a uskutečněného: činnost je považována za kvalitně
realizovanou, pokud dosahuje předem vytyčených cílů. Cíl může mít povahu
strategického záměru vzdělávací a vědecké výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti AMU a každoroční plán realizace strategického
záměru (dále jen „strategický záměr AMU“), projektového plánu (např. cíle
výzkumných grantů), stanovení očekávané úrovně poskytované služby (např.
rozsah služeb poskytovaných účelovým zařízení AMU), nebo stanovení závazného
standardu (např. standard vzdělávání v tematických okruzích v rámci oblasti
vzdělávání Umění), případně další;
b) překračování obvyklé praxe: vzdělávací a související činnost je považována za
kvalitně realizovanou, pokud se do ní průběžně promítají inovativní postupy vedoucí
k jejímu prokazatelnému zlepšení a zefektivnění (např. inovace metod výuky,
zjednodušování provozních procesů);
c) směřování k excelenci: tvůrčí umělecká činnost je považována za kvalitně
realizovanou, pokud její výsledky přijímá vnější odborná a umělecká komunita,
přičemž mezi kritéria excelence patří zejména originalita a profesionalita
provedení.
3. Závěry a doporučení z uskutečněných hodnocení v rámci systému zajišťování kvality
jsou využívány pro další plánování a realizaci činností AMU.

Článek 3
Kvalitativní cyklus
1. Systém zajišťování kvality je založen na tzv. kvalitativním cyklu, tedy uvažování
o jakékoli činnosti AMU ve čtyřech na sebe navazujících krocích:
a) Návrh je zamýšlený předobraz činnosti či standard jejího provádění, vůči
kterému realizaci činnosti hodnotíme.
b) Realizace je výkon samotné činnosti AMU, tedy činnosti vzdělávací, činnosti
tvůrčí, která se v kontextu AMU přirozeně rozděluje na činnost uměleckou
a výzkumnou, a činnosti související, které jsou rozděleny na činnosti řídící
a podpůrné.
c) Reflexe je hodnocení činnosti v předem známém rozsahu a podle předem
známých kritérií, přičemž hlavním určujícím kritériem je soulad realizace
činnosti s původním záměrem.
d) Úprava je závěr vyplývající z hodnocení, které v případě zjištěných odchylek od
zamýšleného průběhu a výsledku činnosti ztělesňuje soubor navržených změn,
jež jsou v dohodnutém harmonogramu zapracovány při další realizaci činnosti,
respektive jsou podnětem ke změně jejího plánování; implementace změn je
vždy předmětem samostatného rozhodnutí příslušné instance, které na
výsledek hodnocení navazuje, nepředjímá se jako automatická.
2. Systém zajišťování kvality je sám předmětem kvalitativního cyklu, tedy prochází fázemi
návrh – realizace – reflexe – úprava. Organizační ukotvení tohoto cyklu na úrovni celého
systému je popsáno v čl. 17.
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Část II
Orgány vnitřního hodnocení AMU
Díl 1
Rada pro vnitřní hodnocení AMU
Článek 4
Statut a působnost Rady pro vnitřní hodnocení AMU
1. Rada pro vnitřní hodnocení AMU (dále jen „Rada“) je akademickým samosprávným
orgánem AMU, jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.
2. Rada má devět členů a je jmenována na pětileté funkční období.
3. Pro naplňování své působnosti Rada zřizuje na každé fakultě AMU Komisi pro vnitřní
hodnocení.
4. Působnost Rady je stanovena zákonem, statutem AMU a jejími vnitřními předpisy,
zejména těmito Pravidly vnitřního hodnocení. Do působnosti Rady kromě otázek
stanovených zákonem dále patří:
a) udělování oprávnění uskutečňovat studijní programy předložené rektorem na
návrh umělecké rady příslušné fakulty v případě institucionální akreditace
oblasti vzdělávání Umění,
b) schvalování opatření k nápravě při nedostatcích v uskutečňování studijního
programu, jemuž bylo uděleno oprávnění podle písmene a), kterými jsou
i.
výzva příslušné fakultě, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu,
ii.
zákaz přijímat ke studiu daného studijního programu další uchazeče,
iii.
odnětí oprávnění uskutečňovat studijní program; návrh na schválení
tohoto nápravného opatření může podat Radě pouze rektor,
c) schvalování záměru předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo
prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený
rektorem na návrh umělecké rady příslušné fakulty, a předání žádosti
Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství (dále jen „Národní
akreditační úřad“),
d) řízení přípravy návrhu na institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání,
e) kontrola dodržování příslušných platných obecně závazných právních předpisů
a vnitřních předpisů AMU při uskutečňování studijních programů.
5. Rada v rámci působnosti stanovené v odstavcích 1 až 4:
a) ověřuje, zda jsou naplňovány požadavky AMU na kvalitu vzdělávací činnosti ve
studijních programech a provádí její hodnocení,
b) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení AMU a její dodatky a zajišťuje jejich
zpřístupnění podle zákona,
c) předkládá orgánům AMU k vyjádření návrhy na rozvoj systému zajišťování
a vnitřního hodnocení kvality,
d) projednává metodické materiály související se zajišťováním a vnitřním
hodnocením kvality,
e) vyjadřuje se k podnětům, které jí k projednání předloží rektor, fakultní Komise
pro vnitřní hodnocení nebo na jejichž projednání se sama usnese.
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6. Rada při výkonu své působnosti spolupracuje s ostatními orgány AMU, stálými
poradními orgány rektora a orgány fakult; Rada se může obracet na další odborníky
z jiného pracoviště než AMU jako konzultanty podle čl. 6.

Článek 5
Předseda, místopředseda a členové Rady
1. Předsedou Rady je rektor. Řídí její činnost a jmenuje místopředsedu Rady;
místopředseda zastupuje předsedu Rady v jím určeném rozsahu.
2. Při navrhování a jmenování členů Rady je dbáno, aby bylo zajištěno kvalitní posuzování
v hlavních tematických okruzích vzdělávání a tvůrčích činností zastoupených na AMU.
3. Členové Rady vykonávají svoji funkci osobně a jsou při výkonu své funkce nezávislí.
4. Člen Rady se neúčastní rozhodování Rady o záležitostech týkajících se studijního
programu, na jehož realizaci se podílí.
5. Zanikne-li funkce jmenovaného člena Rady před uplynutím jeho funkčního období, je
nový člen Rady jmenován pouze na zbytek tohoto funkčního období. Návrh na
jmenování nového člena předkládá rektorovi orgán, který navrhoval do funkce člena,
jehož členství zaniklo.

Článek 6
Konzultanti
1. Pro účely posuzování záležitostí, které spadají do působnosti Rady, rektor jmenuje
a odvolává na návrh Rady konzultanty. Konzultanta odvolá též na jeho žádost.
2. Konzultantem může být jmenován zaměstnanec AMU, jiné vysoké školy či výzkumné
instituce včetně zahraniční či odborník z praxe, který je uznávanou odbornou autoritou.
3. Návrh kandidáta na jmenování konzultantem spolu s jeho souhlasem a určením
tematických okruhů, k jejichž posuzování je kvalifikován, nebo odůvodněný podnět
k odvolání konzultanta mohou Radě předkládat orgány AMU, orgány fakult a dalších
součástí AMU a členové Rady.
4. Konzultant dbá na důvěrnost informací týkajících se posuzování záležitostí, na nichž
se podílí.
5. Seznam konzultantů včetně určení tematických okruhů, k jejichž posuzování jsou
kvalifikováni, se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek AMU.

Článek 7
Tajemník Rady
1. Tajemník Rady:
a) plní úkoly spojené s organizačním a materiálním zabezpečením činnosti Rady,
b) zajišťuje včasné rozeslání materiálů k jednání členům Rady,
c) účastní se zasedání Rady a pořizuje z nich zápis; v jeho nepřítomnosti pořizuje
zápis osoba pověřená předsedajícím,
d) eviduje průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností a o činnosti Rady,
e) eviduje zápisy z jednání Rady a Komisí pro vnitřní hodnocení a zodpovídá za
jejich včasné zveřejnění,
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f) vede seznam konzultantů,
g) podle pokynů předsedy Rady či místopředsedy Rady plní další úkoly spojené
s hodnocením činností AMU.
2. Tajemníka jmenuje rektor po projednání v Radě.
3. Tajemník je zaměstnancem AMU zařazeným na Oddělení zajišťování kvality rektorátu
AMU.

Článek 8
Zasedání Rady
1. Zasedání Rady se konají zpravidla dvakrát až čtyřikrát během akademického roku.
2. Časový plán zasedání Rady na akademický rok stanoví předseda Rady a zveřejní jej ve
veřejné části internetových stránek AMU.
3. Pro každé zasedání je členům Rady zaslána pozvánka s programem.
4. Program zasedání Rady navrhuje předseda Rady.
5. Zasedání Rady jsou neveřejná. K jednání Rady mohou být přizváni a podnět
k projednávání mohou prostřednictvím svých pověřených zástupců předložit vedení
AMU, kolegia děkanů fakult, Komise pro vnitřní hodnocení, umělecké rady fakult,
Umělecká rada AMU; zasedání se mohou v případě potřeby účastnit zaměstnanci
Oddělení zajišťování kvality AMU. Osoby, které se účastní zasedání Rady, dbají na jeho
důvěrnost.
6. Předkladatel bodu programu zasedání Rady je vždy přizván k jeho projednání.
Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, přizve předseda Rady k danému bodu
programu zástupce fakult, Komisí pro vnitřní hodnocení, konzultanty či jiné osoby.
7. Zasedání Rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti její místopředseda,
případně předsedou pověřený člen.
8. Po zahájení jednání umožní předsedající členům Rady předložit doplňovací nebo
pozměňovací návrhy k programu zasedání.
9. O navrženém programu zasedání se usnáší Rada.
10. Jednotlivé body programu zasedání Rady se projednávají na základě podkladových
materiálů. Podklady k zasedání podle časového plánu jsou členům Rady zaslány
nejméně deset kalendářních dní předem, v případě mimořádného zasedání Rady pak
ve lhůtě, která umožňuje jejich náležité projednání.
11. Jestliže se Rada v průběhu zasedání usnese, že podkladové materiály jsou
nedostačující, nebo nebyly zaslány v dostatečném předstihu, upustí od dalšího
projednávání daného bodu programu. Podkladové materiály jsou v prvně jmenovaném
případě vráceny předkladateli spolu se stanovením přiměřené lhůty pro jejich
dopracování.
12. Ke každému bodu programu zasedání Rady se koná rozprava.
13. Ze zasedání Rady je pořizován zápis. V zápisu se uvádí termín zasedání, kdo ze členů
Rady byl přítomen, kdo byl omluven, nebo kdo byl nepřítomen, kdo byl na jednání
přizván, kdo byl předsedajícím, jaký byl program zasedání, jaká usnesení byla přijata
a jaké byly číselné výsledky hlasování.
14. Správnost zápisu ze zasedání Rady ověřuje předsedající. Schválení zápisu provádí
Rada na svém následujícím zasedání, nebo per rollam nejpozději do tří týdnů od konání
zasedání.
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15. Zápisy ze zasedání Rady se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek AMU.
16. Zápisy, podkladové materiály a další písemnosti týkající se činnosti Rady jsou
uchovávány v Oddělení zajišťování kvality AMU. Jejich archivace se řídí zvláštními
předpisy.

Článek 9
Rozhodování a hlasování
1. Rada přijímá o výsledcích svých jednání usnesení.
2. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů
s výjimkou případů uvedených v § 12a odst. 4 písm. a) zákona a dále při rozhodování
o udělování oprávnění uskutečňovat studijní programy předložené rektorem na návrh
umělecké rady příslušné fakulty a schvalování opatření k nápravě při nedostatcích
v uskutečňování studijního programu, kde je třeba přítomnost dvou třetin všech členů
Rady. O návrhu usnesení rozhoduje Rada hlasováním. Hlasování je veřejné, neusneseli se Rada, že je tajné.
3. Hlasuje se zvlášť o každém návrhu usnesení Rady.
4. Po ukončení hlasování nebo po zjištění výsledků hlasování oznámí předsedající
výsledek tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu, počet členů
Rady, kteří se zdrželi a počet členů Rady, kteří se v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 4
hlasování neúčastnili.
5. K přijetí usnesení Rady se vyžaduje:
a) souhlas většiny všech členů Rady ve věcech uvedených v § 12a odst. 4 písm.
a) zákona,
b) souhlas většiny přítomných členů Rady v případech ostatních.

Článek 10
Jednání a hlasování per rollam
1. Předseda Rady může vyhlásit hlasování mimo zasedání Rady (dále jen „hlasování per
rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné
nebo účelné svolat její zasedání. Hlasovat per rollam nelze o záležitostech uvedených
v § 12a odst. 4 písm. a) zákona,
2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací lístek se rozešlou členům Rady. Způsob
a lhůtu hlasování určí předseda Rady.
3. Člen Rady zašle tajemníkovi vyplněný hlasovací lístek obsahující jméno a příjmení
hlasujícího a jeho hlasování, tj. pro návrh, proti návrhu, nebo zdržení se, ve lhůtě podle
odstavce 2, jinak je jeho hlas neplatný.
4. Usnesení je přijato, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů
Rady mimo členy vyňaté z rozhodování podle čl. 5 odst. 4.
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Díl 2
Komise pro vnitřní hodnocení
Článek 11
Statut a působnost Komise pro vnitřní hodnocení
1. Na úrovni fakult se zřizují Komise pro vnitřní hodnocení.
2. Komise pro vnitřní hodnocení má sedm až devět členů. Jejím členem je vždy děkan,
nejméně jeden odborník mimo danou fakultu, student navržený studentskou komorou
akademického senátu fakulty, nejméně jeden člen umělecké rady fakulty a dále
akademičtí pracovníci fakulty.
3. Členství v Komisi pro vnitřní hodnocení není slučitelné s pozicí vedoucího či vedoucí
katedry, případně vedoucího či vedoucí pracoviště, které realizuje studijní program,
a dále není slučitelné s členstvím v Radě.
4. Komise pro vnitřní hodnocení se může obracet na další odborníky s žádostí
o vypracování posudků či s žádostí o působení v pracovních skupinách jmenovaných
za účelem provedení vnitřního hodnocení kvality studijních programů; tito odborníci
nejsou členy Komise pro vnitřní hodnocení.
5. Komise pro vnitřní hodnocení zejména:
a) koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti dané
fakulty AMU,
b) zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality vzdělávací činnosti za
příslušnou fakultu,
c) ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací,
d) může být oslovena jako poradní orgán Rady a umělecké rady fakulty při
projednávání návrhů na akreditace nových studijních programů či reakreditace
stávajících studijních programů,
e) může se podílet na vnitřním hodnocení dalších činností dané fakulty, a to na
základě podnětu děkana či pověření ze strany Rady.
6. Komisi pro vnitřní hodnocení zřizuje Rada; jednoho z jejích členů pověřuje jejím řízením
a podáním zprávy o její činnosti. Funkční období komise je pětileté, u členů, jejichž
členství vyplývá z funkce nebo statusu studenta, je členství omezeno trváním jejich
funkčního období, respektive trváním statusu studenta. Složení komise navrhuje děkan
a schvaluje Rada na základě projednání s navrhovatelem. Komisi jako celek odvolává
Rada výhradně z důvodu její nečinnosti, obměnu či náhradu členství navrhuje děkan.
Personální obsazení komise musí být zárukou objektivního, nezaujatého a vyváženého
postoje k posuzovaným záležitostem spadajícím do její působnosti.
7. Jmenování členem Komise pro vnitřní hodnocení je podmíněno souhlasem
navrhovaného člena.
8. Výsledkem jednání Komise pro vnitřní hodnocení je zápis obsahující usnesení
k posuzovaným záležitostem.
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Článek 12
Tajemník Komise pro vnitřní hodnocení
1. Tajemník Komise pro vnitřní hodnocení:
a) plní úkoly spojené s organizačním a materiálním zabezpečením činnosti
komise,
b) účastní se zasedání komise a pořizuje z nich zápis; v jeho nepřítomnosti
pořizuje zápis osoba pověřená předsedajícím,
c) eviduje průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací činnosti,
případně o dalších vnitřních hodnoceních tvůrčí a s nimi souvisejících činností
dané fakulty,
d) eviduje zápisy z jednání komise,
e) vede seznam odborníků podle čl. 11 odst. 4,
f) komunikuje s tajemníkem Rady na úrovni rektorátu, s děkanem a proděkanem
či jiným zaměstnancem fakulty pověřeným zajišťováním kvality, a se
zodpovědnými
zaměstnanci
kateder
(vedoucí
kateder,
garanti,
tajemníci/referenti kateder),
g) na základě pokynů předsedy komise či děkana plní další úkoly spojené
s vnitřním hodnocením činností dané fakulty.
2. Tajemníka určí děkan po projednání v Komisi pro vnitřní hodnocení.
3. Tajemník Komise pro vnitřní hodnocení je zaměstnancem Oddělení pro zajišťování
kvality zařazeným na fakultě; metodicky jej vede Oddělení pro zajišťování kvality
rektorátu AMU.

Článek 13
Činnost Komisí pro vnitřní hodnocení
Pravidla, jimiž se řídí činnost Rady, se vztahují přiměřeně na činnost Komisí pro vnitřní
hodnocení.

Díl 3
Činnost dalších orgánů, fakult a součástí AMU
Článek 14
Definice úrovní zajišťování kvality
1. Systém zajišťování kvality je realizován prostřednictvím orgánů AMU a orgánů fakult,
dále prostřednictvím dalších součástí AMU a případně prostřednictvím sestavených
pracovních skupin pro jednotlivé případy. Zajišťování kvality činností AMU probíhá na
třech procesních úrovních:
a) Akreditace studijních programů: je stěžejní ve vztahu k systému zajišťování
kvality, protože jsou skrze ni aplikovány standardy pro akreditace ve vysokém
školství v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., standardy tematických
okruhů v oblasti vzdělávání Umění v každém jednotlivém studijním programu;
zároveň každá platná akreditace je pro vzdělávací činnost standardem,
k němuž se hodnocení její kvality vztahuje.
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b) Hodnocení kvality činností: je rovinou systému zajišťování kvality, kdy jednotlivé
orgány a součásti přímo realizují reflexi činnosti vzdělávací, tvůrčí a činností
souvisejících a navrhují změny.
c) Systém zajišťování kvality: je sám předmětem cyklu návrh - realizace - reflexe úprava, který je v jednotlivých krocích ukotven v působnosti orgánů a součástí
AMU.

Článek 15
Orgány činné při akreditaci studijních programů
1. Orgány činnými v akreditačním procesu jsou
a) garant studijního programu a vedoucí katedry, jako instance navrhující nový
studijní program nebo prodloužení či rozšíření akreditace stávajícího studijního
programu, a předkládající věcný záměr akreditace kolegiu děkana,
b) děkan, jako instance předkládající návrh na nový studijní program nebo na
prodloužení či rozšíření stávajícího studijního programu umělecké radě fakulty,
c) kolegium děkana, jako instance projednávající záměr nového studijního
programu nebo prodloužení či rozšíření stávajícího studijního programu,
d) umělecká rada fakulty, jako instance schvalující návrh na akreditaci nového
studijního programu nebo na prodloužení či rozšíření akreditace stávajícího
studijního programu,
e) Komise pro vnitřní hodnocení fakulty, jako instance poskytující informace
o hodnocení kvality realizovaných studijních programů,
f) Rada, jako instance schvalující nový studijní program nebo prodloužení či
rozšíření stávajícího studijního programu.

Článek 16
Orgány a hodnotitelé činní při hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících
činností AMU
1. Orgány a hodnotiteli činnými při hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících
činností AMU jsou
a) vedení AMU při vnitřním hodnocení kvality všech činností AMU,
b) Komise pro vnitřní hodnocení při sebehodnocení a vnitřním hodnocení kvality
vzdělávací a tvůrčí umělecké činnosti,
c) vedení fakult, tj. děkan, proděkani a tajemník, při vnitřním hodnocení kvality
tvůrčí umělecké a výzkumné činnosti, dále při vnitřním hodnocení činností
řídících,
d) vedoucí kateder či dalších pracovišť při sebehodnocení vzdělávací a tvůrčí
umělecké činnosti a vnitřním hodnocení řídících činností,
e) garanti studijních programů při sebehodnocení vzdělávací činnosti,
f) pracovní skupiny jmenované k vnitřnímu hodnocení studijních programů,
g) fakultní grantové komise a grantová komise AMU při vnitřním hodnocení tvůrčí
umělecké a výzkumné činnosti,
h) vedoucí výzkumných pracovišť při sebehodnocení tvůrčí výzkumné činnosti,
i) vedoucí účelových zařízení s celofakultní, respektive celoškolskou působností
při sebehodnocení podpůrných činností,
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j)

ediční komise fakult, ediční rada AMU, knihovní komise fakult, Rada ds DISK,
Technologická komise studia FAMU, a podobně při vnitřním hodnocení
účelových zařízení.

Článek 17
Orgány a organizační složky vykonávající působnost v rámci systému zajišťování
kvality
1. Orgány a organizačními složkami, které vykonávají působnost v rámci systému
zajišťování kvality, jsou
a) vedení AMU, jako instance rozhodující o nastavení systému zajišťování kvality
na strategické úrovni,
b) Rada, jako instance schvalující tato Pravidla vnitřního hodnocení
a zpracovávající Zprávu o vnitřním hodnocení AMU, která systém zajišťování
kvality reflektuje,
c) rektor, jako instance ustavující svým výnosem metodiky vnitřního hodnocení
kvality jednotlivých činností AMU,
d) Komise pro vnitřní hodnocení jako instance koordinující hodnotící procesy
a interpretující jejich výsledky na jednotlivých fakultách AMU,
e) Oddělení zajišťování kvality AMU, jako organizační útvar poskytující metodické
vedení a administrativní podporu jednotlivým hodnotícím procesům.
2. Orgány a organizační složky AMU uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a e) formulují
návrhy na úpravy systému zajišťování kvality na základě reflexe jeho fungování
a postupují je Radě.

Část III
Zásady akreditace studijních programů
Článek 18
Akreditační procesy
1. Procesy podávání a schvalování žádostí o akreditace studijních programů, prodloužení
a rozšíření akreditací studijních programů stanoví Akreditační řád AMU. Tato Pravidla
vnitřního hodnocení obsahují základní obecné principy těchto procesů a určují orgány
v těchto procesech činné.
2. Proces navrhování a schvalování nového studijního programu na úrovni fakulty:
a) Návrh žádosti o akreditaci nového studijního programu (dále jen „návrh na
akreditaci nového studijního programu“) předkládá děkanovi garant studijního
programu navrhovaný podle čl. 19 odst. 1 ve spolupráci s vedoucím katedry
případně pracoviště, které má program uskutečňovat, respektive s vedoucími
kateder případně pracovišť, která mají program uskutečňovat společně (dále
jen „navrhovatel“).
b) Před předložením návrhu na akreditaci nového studijního programu ke
schvalování umělecké radě fakulty musí být věcný záměr akreditace projednán
v kolegiu děkana.
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c) Návrh na akreditaci nového studijního programu schvaluje umělecká rada
fakulty, která si pro své rozhodování může vyžádat stanovisko Komise pro
vnitřní hodnocení fakulty, zejména pak ve věci dosavadního hodnocení
studijních programů uskutečňovaných na katedře či pracovišti, které akreditaci
nového studijního programu navrhuje. Návrh obsahuje všechny náležitosti
akreditačního spisu specifikované Akreditačním řádem AMU, respektive
platnou metodikou Národního akreditačního úřadu.
d) Pokud umělecká rada fakulty návrh na akreditaci nového studijního programu
schválí, postupuje jej Radě.
e) Umělecká rada fakulty může návrh na akreditaci nového studijního programu
navrhovatelům vrátit k přepracování s upřesněním, zda je nutné znovu
projednat věcný záměr akreditace v kolegiu děkana.
3. Proces schvalování návrhu na akreditaci nového studijního programu Radou mimo
institucionální akreditaci:
a) Rada schvaluje návrh na akreditaci nového studijního programu. Pro své
rozhodnutí si může vyžádat další doplňující informace od navrhovatelů, Komise
pro vnitřní hodnocení, umělecké rady fakulty či děkana.
b) Pokud má návrh na akreditaci nového studijního programu zásadní nedostatky
či nesplňuje standardy pro akreditaci studijních programů, vrátí Rada návrh na
akreditaci nového studijního programu navrhovatelům a stanoví termín pro jeho
přepracování; zároveň o důvodech svého rozhodnutí informuje uměleckou radu
fakulty a děkana.
c) Návrh na akreditaci studijního programu schválený Radou předkládá rektor ve
formě žádosti o udělení akreditace Národnímu akreditačnímu úřadu.
4. Proces schvalování nového studijního programu Radou v rámci institucionální
akreditace pro oblast vzdělávání Umění:
a) Rada schvaluje návrh na akreditaci nového studijního programu. Pro své
rozhodnutí si může vyžádat doplňující informace od navrhovatelů, Komise pro
vnitřní hodnocení, umělecké rady fakulty či děkana; v případě potřeby si dále
vyžádá posudek konzultanta podle čl. 6.
b) Pokud návrh na akreditaci nového studijního programu splňuje standardy pro
akreditaci studijních programů i další náležitosti stanovené Akreditačním
řádem AMU, Rada udělí dané fakultě oprávnění uskutečňovat daný studijní
program v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Umění.
c) Pokud má návrh na akreditaci nového studijního programu zásadní nedostatky
či nesplňuje standardy pro akreditaci studijních programů, vrátí Rada návrh na
akreditaci nového studijního programu navrhovatelům a stanoví termín pro jeho
přepracování; zároveň o důvodech svého rozhodnutí informuje uměleckou radu
fakulty a děkana.
d) Pokud Rada přepracovaný návrh na akreditaci nového studijního programu při
druhém projednávání neschválí, je její rozhodnutí konečné; návrh lze znovu
předložit fakultním orgánům k projednání a ke schválení nejdříve po uplynutí
jednoho roku po jeho prvním projednání v umělecké radě příslušné fakulty.
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5. Žádost o prodloužení či rozšíření akreditace studijního programu
a) Při podávání návrhu na prodloužení či rozšíření akreditace studijního programu
mimo institucionální akreditaci se postupuje přiměřeně jako v případě podání
návrhu na akreditaci nového studijního programu.
b) Při podávání návrhu na prodloužení či rozšíření akreditace studijního programu
v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Umění se postupuje
přiměřeně jako v případě podání návrhu na akreditaci nového studijního
programu. Při posuzování návrhu bere Rada v potaz uskutečněná hodnocení
daného studijního programu, to znamená sebehodnocení a vnitřní hodnocení.
Podle povahy návrhu, zejména u rozšíření akreditace studijního programu či
v případě, že dosavadní realizace studijního programu vykazovala nedostatky,
Rada zváží, zda je třeba vyžádat si jako podklad pro rozhodování posudek
konzultanta.
6. Formální náležitosti podávání žádosti o akreditaci nového studijního programu, žádosti
o prodloužení či rozšíření akreditace studijního programu mimo institucionální
akreditaci se řídí platnou metodikou Národního akreditačního úřadu.
7. Procesní a formální náležitosti podávání žádosti o akreditaci nového studijního
programu, žádosti o prodloužení či rozšíření akreditace v rámci institucionální
akreditace pro oblast vzdělávání Umění stanoví Akreditační řád AMU.

Článek 19
Garant studijního programu
1. Garanta studijního programu jmenuje v souladu s čl. 35 odst. 1 Statutu AMU děkan
fakulty, která příslušný studijní program uskutečňuje, z řad akademických pracovníků
AMU, kteří vyhovují požadavkům stanoveným v § 44 odst. 6 zákona, na návrh
příslušného vedoucího katedry či pracoviště a po schválení uměleckou radou fakulty;
v případě garanta studijního programu, který je zajišťován více katedrami či pracovišti,
bez tohoto návrhu.
2. Garant studijního programu zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního
programu, dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí
jej. Jeho povinností dále je se v průběhu realizace studijního programu podílet na
veškerých hodnoceních kvality vzdělávací činnosti v rámci daného studijního
programu, která vyplývají z těchto Pravidel vnitřního hodnocení a ze souvisejících
metodik hodnocení činností AMU. Konkrétní povinnosti, práva a zodpovědnost garanta
včetně jeho role v rámci akreditačních procesů jsou stanoveny v Akreditačním řádu
AMU.
3. Garantem magisterského studijního programu a doktorského studijního programu
může být pouze docent, profesor nebo mimořádný profesor podle § 70 odst. 2 věty
první zákona, který je akademickým pracovníkem AMU.
4. V případě udělení institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Umění může být
garantem studijního programu se stejnými právy a povinnostmi mimořádný profesor
AMU, jímž je zpravidla mezinárodně uznávaný pedagog či odborník v daném oboru
podle čl. 26 odst. 4 Statutu AMU. Proces a podmínky jmenování mimořádného
profesora garantem studijního programu stanoví Akreditační řád AMU.
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Část IV
Systém zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality
činností AMU
Díl 1
Obecné principy hodnocení
Článek 20
Druhy hodnocení
1. Z hlediska příslušnosti hodnotitelů k hodnocené činnosti či AMU jako takové lze
rozdělit konkrétní hodnocení do tří skupin:
a) sebehodnocení, při kterém jsou hodnotitelé zároveň realizátory dané činnosti
odpovědnými za její plánování, průběh, výsledky a další rozvoj (vnitřní
hodnocení ve smyslu §77a odst. 3 zákona),
b) vnitřní hodnocení, při kterém jsou hodnotitelé zaměstnanci AMU či členy orgánů
AMU, ale nejsou realizátory dané činnosti odpovědnými za její plánování,
průběh, výsledky a další rozvoj (vnitřní hodnocení ve smyslu §77a odst. 3
zákona),
c) vnější hodnocení, při kterém hodnotitelé nejsou zaměstnanci AMU či členové
orgánů AMU, ani se žádným způsobem nepodílejí na plánování a průběhu dané
činnosti (vnější hodnocení ve smyslu §77a odst. 3 zákona); vnějším
hodnocením souvisejících činností se též rozumí hodnocení provedené
kontrolními orgány veřejné správy či nezávislými odborníky.
2. Konkrétní formu hodnocení kvality každé z činností AMU určují tato Pravidla vnitřního
hodnocení v dílech 2 až 4 této části a specifikují ji navazující metodiky hodnocení
kvality dané činnosti.

Článek 21
Nároky kladené na sebehodnocení
1. Reflexe vlastní vzdělávací a umělecké tvůrčí činnosti s těžištěm v sebehodnocení plně
odpovídá charakteru umělecké vysoké školy.
2. Na sebehodnocení jsou v systému zajišťování kvality AMU kladeny požadavky, které
zajišťují jeho dlouhodobou relevanci a jsou uplatnitelné u všech činností AMU.
3. Sebehodnocení činnosti musí mít metodikou hodnocení kvality definovaný předmět
a kritéria, kterých má být při hodnocení užito.
4. Do sebehodnocení musí být prokazatelně zahrnuta zpětná vazba k průběhu činnosti
založená na sběru dat od relevantních stran majících na průběhu a výsledcích činnosti
svůj zájem (zejména studenti a pedagogové u vzdělávání či součásti AMU u centrálních
činností podpůrných), jakož i komentář k údajům a ukazatelům, které jsou součástí
podkladů k sebehodnocení.
5. Sebehodnotící zpráva musí být postoupena dalšímu orgánu či vedení součásti,
popřípadě vedením AMU a její relevance zkoumána vnitřním či vnějším hodnocením
téže činnosti v delší časové periodě.
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Článek 22
Přezkumné mechanismy
1. Hodnotící zpráva o vnitřním či vnějším hodnocení činnosti podle dílů 2 až 4 této části
je po zpracování postoupena realizátorům dané činnosti k vyjádření, které se stává
přílohou hodnotící zprávy. V případě vnitřního hodnocení může orgán či nadřízená
instance přijímající hodnotící zprávu na základě přiloženého vyjádření rozhodnout
o doplnění této zprávy ze strany hodnotitelů.
2. Konkrétní přezkumné mechanismy jsou upraveny v navazujících metodikách
hodnocení kvality činností AMU.

Díl 2
Vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti
Článek 23
Sebehodnocení studijního programu
Sebehodnocením studijního programu se rozumí každoroční zpráva o uskutečňování
studijního programu za ukončený akademický rok vypracovaná garantem studijního
programu a vedoucím katedry, na níž je program uskutečňován. Předmětem hodnocení je
vlastní průběh výuky, průběh přijímacího řízení do studijního programu, průběh státních
závěrečných zkoušek včetně absolventských tvůrčích výstupů a přechod absolventů do
praxe. Mezi zdroje kritérií pro sebehodnocení bakalářského a magisterského studijního
programu patří Standardy a směrnice pro zajištění kvality v evropském prostoru terciárního
vzdělávání, cíle a priority stanovené strategickými dokumenty AMU a jednotlivých fakult
(zejména internacionalizace, to znamená mobility studentů i pedagogů, mimořádné akce
a další formy mezinárodní spolupráce), rozsah a kvalita tvůrčí činnosti pedagogů
podílejících se na uskutečňování studijního programu a struktura jejich kvalifikačního
profilu, včetně záznamů v registru uměleckých výstupů (dále jen „RUV“), případně centrálně
tvořené analýzy na úrovni AMU, které vyžadují komentář na úrovni jednotlivých studijních
programů pro následnou syntézu. Postup a parametry sebehodnocení doktorských
studijních programů stanoví příslušná část dílčí metodiky hodnocení vzdělávací činnosti.
Sebehodnocení studijního programu je podkladem pro vypracování souhrnné fakultní
hodnotící zprávy Komisí pro vnitřní hodnocení a dále pro vnitřní hodnocení studijního
programu podle čl. 24 prováděné jednou v průběhu trvání akreditace.

Článek 24
Vnitřní hodnocení studijního programu
Každý studijní program uskutečňovaný na AMU projde v průběhu trvání akreditace vnitřním
hodnocením. Předmětem vnitřního hodnocení je vedle aspektů popsaných v čl. 23
relevance sebehodnocení uskutečněných od posledního vnitřního hodnocení a míra
implementace navrhovaných změn, soulad uskutečňované výuky s akreditačním spisem
a soulad obsahu výuky s otázkami či okruhy ke státní závěrečné zkoušce, včetně změny
v této vazbě během hodnotícího cyklu; vzhledem k cyklu vnitřního hodnocení je důraz
kladen na dlouhodobé trendy v oblasti výsledků vzdělávání, na kvalifikační profil pedagogů
ve vazbě na jejich vlastní tvůrčí činnost (zejména RUV, případně registr informací
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o výsledcích výzkumu (dále jen „RIV“), na spolupráci s dalšími katedrami a fakultami AMU
a partnery mimo AMU, dále pak na strategii internacionalizace a na průběžnou reflexi
potřeb a proměn profesní sféry. Vnitřní hodnocení provádí pracovní skupina jmenovaná
Radou na návrh Komise pro vnitřní hodnocení, přičemž žádný člen této pracovní skupiny
se nesmí přímo podílet na vytváření koncepce ani uskutečňování výuky daného studijního
programu. Závěry vnitřního hodnocení se stávají dílčím podkladem pro nejbližší souhrnnou
hodnotící zprávu o vzdělávací činnosti vypracovanou Komisí pro vnitřní hodnocení.

Díl 3
Vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti
Článek 25
Sebehodnocení umělecké tvůrčí činnosti
Předmětem sebehodnocení umělecké tvůrčí činnosti jsou umělecké, případně další
oborově specifické výstupy studentů vznikající v rámci uskutečňování akreditovaných
studijních programů. Sebehodnocení provádí jednou ročně garant studijního programu ve
spolupráci s vedoucím katedry zajišťující výuku v daném studijním programu, a to jako
součást výroční reflexe výsledků vzdělávacího procesu podle čl. 23. Podkladem
sebehodnocení je průběžné, zpravidla semestrální hodnocení (klasifikace) dílčích
povinných studentských výstupů podle požadavků jednotlivých studijních plánů, dále
hodnocení absolventských výstupů coby součástí vysokoškolských kvalifikačních prací
podle obecně platných oborových standardů stanovených v příloze č. 2 ve vazbě na
deklarovaný profil absolventa, případně též hodnocení umělecké činnosti studentů
vznikající nad rámec studijních povinností. Sebehodnocení tvůrčí umělecké činnosti
studentů jako nedílná součást sebehodnocení vzdělávací činnosti je podkladem pro
souhrnnou hodnotící zprávu o vzdělávací činnosti vypracovávanou Komisí pro vnitřní
hodnocení.

Článek 26
Vnitřní hodnocení umělecké tvůrčí činnosti
Předmětem vnitřního hodnocení umělecké tvůrčí činnosti fakulty je umělecká produkce
fakulty v rámci dané tematické oblasti (divadelní umění, hudební umění, taneční umění,
filmové a televizní umění) tvořená zpravidla absolventskými uměleckými počiny studentů,
případně též pedagogů, na půdě AMU či ze strany AMU zaštiťovaná. Takto chápaná
umělecká činnost je realizací “třetí role” AMU, to znamená působení AMU v souladu s jejím
posláním vysoké umělecké školy jako kulturní instituce v rámci regionálního, národního
i mezinárodního kontextu. Vnitřní hodnocení tvůrčí umělecké činnosti provádí vedení
každé fakulty jednou ročně, zpravidla podle oborových zvyklostí (zejména divadelní
sezóna, koncertní sezóna, harmonogram oborových festivalů), přičemž mezi zdroje kritérií
hodnocení dále patří i vnější nezávislé reflexe, získaná ocenění, umístění na oborových
festivalech, případně další kritéria vyplývající z konkrétních (grantových) pobídek.
Výsledkem vnitřního hodnocení umělecké činnosti fakulty, zejména u absolventských
výstupů, je rozhodnutí vedení fakulty uplatňovat tyto výstupy v RUV. Vnitřní hodnocení
umělecké činnosti fakulty chápané jako naplňování její “třetí role” je součástí výroční
zprávy o činnosti fakulty.
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Článek 27
Sebehodnocení výzkumné tvůrčí činnosti
Předmětem sebehodnocení výzkumné tvůrčí činnosti je publikační a další odborná
a expertní činnost jednotlivých součástí a pracovišť AMU (fakult, kateder, ústavů) v oblasti
základního, aplikovaného i uměleckého výzkumu, realizovaná v rámci finanční podpory
dlouhodobého koncepčního rozvoje (dále jen „ DKR“) i mimo ni, dále pak zapojení studentů
doktorských studijních programů do výzkumných záměrů a průběžný přenos výsledků
výzkumné činnosti do vzdělávací činnosti ve všech typech studia. Sebehodnocení
provádějí vedoucí pracovišť a řešitelé výzkumných projektů vždy jednou ročně. Hlavním
zdrojem kritérií hodnocení je platná metodika hodnocení výzkumných organizací
a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, průběžně upřesňované
postupy hodnocení vznikající v oblasti tzv. uměleckého výzkumu (Artistic Research) a dále
pak expertní činnost AMU v rámci tak zvané třetí role. Sebehodnocení výzkumné tvůrčí
činnosti je součástí výroční zprávy o činnosti fakulty a výroční zprávy o činnosti AMU.

Článek 28
Vnitřní hodnocení výzkumné tvůrčí činnosti
Předmětem vnitřního hodnocení výzkumné tvůrčí činnosti jsou publikované či jiným
způsobem zveřejněné výsledky základního, aplikovaného a uměleckého výzkumu
specializovaných pracovišť, vznikající v rámci projektových soutěží AMU (DKR
a studentská grantová soutěž (dále jen „SGS“)). Hodnocení výsledků dosažených v rámci
grantových projektů provádějí fakultní grantové komise (SGS) a Grantová komise AMU
(DKR); toto hodnocení se stává podkladem pro souhrnné hodnocení výzkumné činnosti
fakulty, respektive AMU, které provádí vedení fakulty, respektive vedení AMU, jednou ročně.
Mezi zdroje kritérií hodnocení patří strategie AMU v oblasti vědy a výzkumu a interní
rámcové zásady hodnocení výsledků výzkumu, platná metodika hodnocení výzkumných
organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, dále pak
další získaná vnější oborová ocenění, nezávislé odborné reflexe, četnost zastoupení
různých odborných komunit při vzniku konkrétních výsledků (mezioborová
a meziinstitucionální spolupráce), internacionální rozměr výzkumu a sdílení jeho výsledků,
případně také trendy uplatnění absolventů doktorského studijního programu jako
výzkumných pracovníků. Výsledky vnitřního hodnocení jsou podkladem pro výroční zprávy
o činnosti fakult a výroční zprávy o činnosti AMU, jakož i pro další sebehodnotící
dokumenty určené orgánům hodnotícím výsledky výzkumných organizací podle platné
metodiky.

Díl 4
Vnitřní hodnocení kvality souvisejících činností
Článek 29
Vnitřní hodnocení řídících činností
Vnitřní hodnocení řídících činností je založeno na reflexi ze strany organizačně podřízených
součástí AMU, přičemž kritériem pro jejich posouzení je pojetí řízení jako vedení veřejné
vysoké školy a též jako služby poskytované veřejnou vysokou školou. Předmětem
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hodnocení je především kvalita péče vedení o reprezentaci a vystupování jménem fakulty,
respektive AMU, dále o komunikaci a přenos informací napříč AMU, metodické vedení
uvnitř jednotlivých činností AMU, dále naplnění facilitační role mezi katedrami, respektive
fakultami, a péče o infrastrukturu všech součástí AMU. Hodnocení probíhá jednou ročně
formou poskytování zpětné vazby za uplynulý akademický rok od vedení fakult při
hodnocení rektorátu a od vedení kateder při hodnocení děkanátu. Výsledky vnitřního
hodnocení jsou podkladem pro přípravu strategického záměru AMU.

Článek 30
Sebehodnocení podpůrných činností
Předmětem sebehodnocení podpůrných činností jsou služby poskytované účelovými
zařízeními s celofakultní, respektive celoškolskou působností. Toto sebehodnocení
zpracovává vedoucí účelového zařízení jedenkrát za rok, přičemž zdroji kritérií jsou
především silné a slabé stránky, jakož i příležitosti rozvoje a hrozby fungování účelového
zařízení, dále výkonové metriky spojené s provozem účelového zařízení a posouzení
vztahu úrovně požadované služby a zdrojů dostupných na její poskytování. Výsledky
sebehodnocení jsou podkladem pro výroční zprávu o činnosti fakulty, respektive výroční
zprávy o činnosti AMU, a dále pro přípravu strategického záměru AMU.

Článek 31
Vnitřní hodnocení podpůrných činností
1. Předmětem vnitřního hodnocení podpůrných činností jsou služby poskytované
podpůrnými odděleními děkanátů fakult a rektorátu AMU (funkce ekonomické,
personální, agendy grantů, agendy mezinárodních vztahů, správa budov, funkce
asistenční, funkce administrativní) a dále služby poskytované účelovými zařízeními
s celofakultní, respektive celoškolskou působností.
2. Služby poskytované podpůrnými odděleními fakult a rektorátu AMU jsou hodnoceny
vedením fakult i vedením AMU podle stanoveného harmonogramu, vždy souhrnně za
celý proces plynoucí vertikálně školou; při hodnocení se přihlíží ke sběru zpětné vazby
a podnětům ze strany zaměstnanců daných oddělení. Podle harmonogramu interního
auditu jsou pak dále hodnoceny interním auditorem AMU a podle požadavků orgánů
veřejné správy podstupují hodnocení vnější (audity), jehož výsledky jsou ve vnitřním
hodnocení zohledněny. Výsledky vnitřního hodnocení jsou podkladem pro výroční
zprávu o činnosti fakulty, respektive výroční zprávy o činnosti AMU, a dále přípravu
strategického záměru AMU.
3. Služby poskytované účelovými zařízeními s celofakultní, respektive celoškolskou
působností jsou u zařízení provozního charakteru hodnoceny vedením fakult,
respektive vedením AMU; u dalších zařízení pro vzdělávací a tvůrčí činnosti pak radami
a komisemi, do jejichž působnosti agendy těchto zařízení spadají. V obou případech
jsou služby hodnoceny jedenkrát za rok. Výsledky vnitřního hodnocení jsou podkladem
pro zpracování výroční zprávy o činnosti fakulty, respektive výroční zprávy o činnosti
AMU, a dále podkladem pro přípravu strategického záměru AMU.
4. Zdroji kritérií u všech případů vnitřního hodnocení podpůrných činností jsou
v předpisech AMU ukotvená definice očekávané úrovně poskytované služby a procesů
v rámci podpůrných činností probíhajících, dále soulad se zákonnými požadavky,
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požadavky vnitřních předpisů a funkčnost kontrolních mechanismů včetně výsledků
interních a externích auditů. Dalšími zdroji kritérií pak jsou vybrané výkonové metriky,
nákladová
efektivita
poskytovaných
služeb
a adekvátnost
centralizace
a decentralizace výkonu agend v hierarchii AMU.

Část V
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností AMU
Článek 32
Struktura Zprávy o vnitřním hodnocení
1. Zpráva o vnitřním hodnocení AMU ve smyslu § 77b odst. 3 písm. b) zákona je
vypracována Radou nejméně jednou za 5 let, přičemž každoročně je zpráva
aktualizována o dodatek. Zpráva o vnitřním hodnocení AMU včetně dodatků k této
zprávě je zpřístupněna orgánům a členům orgánů AMU a jejích součástí, dále
Národnímu akreditačnímu úřadu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
2. Zpráva o vnitřním hodnocení AMU obsahuje dva tematické celky, první týkající se
realizovaných hodnocení činností AMU, druhý pak věnovaný systému zajišťování
kvality jako takovému:
a) část hodnocení činností AMU obsahuje především přehled realizovaných
hodnocení po jednotlivých činnostech AMU, shrnutí závěrů hodnocení
jednotlivých činností AMU, přehled změn realizovaných v návaznosti na závěry
hodnotícího procesu a přílohu s vybranými ukazateli,
b) část hodnocení systému zajišťování kvality obsahuje především popis systému
zajišťování kvality včetně jeho ukotvení v organizační struktuře AMU, závěry
reflexe systému zajišťování kvality ze strany Komisí pro vnitřní hodnocení
a Rady, závěry vnějších hodnocení systému zajišťování kvality, pokud k nim
došlo, a popis změn systému zajišťování kvality zachycených v dodatcích
k předchozí zprávě o vnitřním hodnocení AMU.
3. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení AMU obsahuje především popis změn
v nastavení systému zajišťování kvality od předchozího dodatku, jakož i přílohu
s vybranými ukazateli; ve fázi zavádění tohoto systému dále obsahuje míru jeho
implementace a další plánované kroky.

Část VI
Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 33
Přechodná ustanovení
1. Systém zajišťování kvality, jehož principy tato Pravidla vnitřního hodnocení popisují,
bude zaváděn postupně tak, aby pro jednotlivá hodnocení byly vždy k dispozici
relevantní podklady, které hodnotitelé měli možnost získat s vědomím jejich použití pro
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daný typ hodnocení. Zavádění nových hodnocení kvality činností, či provádění již
existujících hodnocení kvality v nové struktuře a podle nových kritérií, předchází vždy
jejich pilotní ověření na vzorku organizačních součástí AMU a reflexí tohoto pilotního
ověření je poprvé formulována či upravena příslušná závazná metodika hodnocení
dané činnosti.
2. Postup zavádění systému zajišťování kvality, jakož i jeho další plánované kroky, bude
reflektován ve zprávách o vnitřním hodnocení AMU a jejích dodatcích.
3. Pro účely těchto Pravidel vnitřního hodnocení jsou stávající akreditované studijní obory
AMU označované jako studijní programy ve smyslu § 44 zákona.

Článek 34
Závěrečná ustanovení
1. Tato Pravidla vnitřního hodnocení byla schválena Radou na jejím zasedání dne 5. února
2018.
2. Tato Pravidla vnitřního hodnocení byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona
Akademickým senátem AMU dne 12. února 2018.
3. Tato Pravidla vnitřního hodnocení nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
4. Tato Pravidla vnitřního hodnocení jsou uložena na rektorátu AMU, děkanátech fakult
AMU, ve fakultních knihovnách AMU a uveřejněna na www.amu.cz.

Přílohy
1. Organizační schéma orgánů vnitřního hodnocení AMU a Oddělení zajišťování kvality
AMU
2. Standardy tematických okruhů
a) Hudební umění
b) Taneční umění
c) Divadelní umění
d) Filmové a televizní umění
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