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Zaměření řešení projektu:
 rozvoj a evidence mechanismů podpory a hodnocení kvality
nezbytných pro komplexní autoevaluaci

Průběh řešení
projektu

 rozvoj možností informačních systémů těchto vysokých škol
s ohledem na specifika uměleckých fakult

 V rámci stanovených časových milníků došlo k mírnému posunu
časového harmonogramu, který však neovlivnil finální naplnění
cílů projektu. Projekt probíhal od ledna do prosince 2018 a
nejintenzivnější řešení tohoto projektu bylo v měsících říjen až
prosinec.

Harmonogram a hlavní kroky řešení projektu:

Průběh řešení
projektu

 jaro 2018 = analýzy a komparace vnitřního a vnějšího prostředí
fakult
 jaro, léto a podzim 2018 = společné setkávání včetně srovnání
aktuálního stavu
 podzim 2018 = realizace seminářů – panelů
 podzim 2018 = vytváření materiálů pro autoevaluační hodnocení
 podzim a zima 2018 = společné utváření manuálu

 1. Analýza vnitřního a vnějšího prostředí pro každou
z uměleckých fakult zapojených do tohoto projektu /
splněno: duben – SWOT analýza

Cíle projektu a
jejich plnění

 2. Komparace analýz jednotlivých fakult a definice
podmínek uměleckých programů realizovaných na
neuměleckých veřejných vysokých školách / splněno: červen
– SWOT analýza
 3. Vnější evaluace vnitřního prostředí jednotlivých
uměleckých fakult se zapojením odborníků ze zahraničí /
splněno: listopad – Formulář externí evaluace
 4. Etablování základních společných mechanismů a pravidel
využitelných v oblasti strukturace příbuzných uměleckých
programů a jejich specializací realizovaných na
participujících neuměleckých veřejných vysokých školách
v rámci přípravy akreditačních materiálů dle nově
uplatňovaných akreditačních standardů / splněno: prosinec –
Evaluační manuál

 5. Posílení či nové etablování konkrétních mechanismů na
jednotlivých uměleckých fakultách nezbytných pro
komplexní autoevaluaci / splněno: prosinec – Formulář
studentské evaluace

Cíle projektu a
jejich plnění

 6. Stanovení evaluačních okruhů a jejich standardů pro
segment uměleckých fakult působících na neuměleckých
veřejných vysokých školách / splněno: prosinec – Evaluační
manuál
 7. Tvorba autoevaluačního manuálu pro oblast uměleckých
programů realizovaných na neuměleckých veřejných
vysokých školách / splněno: prosinec – Evaluační manuál
 8. Posílení a inovace informačních systémů sloužící studijní
agendě a k ukládání výstupů tvůrčí činnosti (s ohledem na
jejich využití při vnitřním hodnocení a zajišťování kvality) a
informačních systémů sloužící ke komunikaci s veřejností
(s důrazem kladeným na možnosti využití obrazové
databáze výstupů tvůrčí činnosti) / splněno: prosinec –
Webová platforma pro prezentaci tvůrčí umělecké činnosti

Celkové
výstupy
projektu

 Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí fungování jednotlivých fakult
= cíl 1
 Celková komparativní analýza vnitřního a vnějšího prostředí
uměleckých programů realizovaných na neuměleckých veřejných
vysokých školách = cíl 2
 Semináře – panely externích domácích i zahraničních expertů –
realizované na jednotlivých participujících fakultách = cíl 3
 Metodika strukturace příbuzných uměleckých programů a jejich
specializací realizovaných na participujících veřejných vysokých
školách v rámci přípravy akreditačních materiálů = cíl 4 a 7
 Rozvoj a adaptace sdílených informačních systémů sloužící studijní
agendě a ukládání výsledků tvůrčí činnosti a informačních systémů
sloužící ke komunikaci s veřejností = cíl 8
 Aktualizace a rozvoj autoevaluačních systémů a studentská evaluace
(studenti i absolventi) formou společných dotazníků a metodiky
realizované na jednotlivých participujících školách = cíl 5 a 4
 Evaluační manuál se stanovenými okruhy a standardy (okruhy,
standardy) – průvodce k autoevaluačním procesům = cíl 5, 6 a 7

Cíl:
Semináře
– panely externích
domácích i
zahraničních
expertů

 seminář pro zástupce všech
fakult na FaVU VUT v Brně
 30. 11. 2018
 Posilování kvality a efektivity
prostřednictvím evaluačních
procesů na vysokých školách
a role RUV v této
problematice
doc. Jana Talašová

Seminář
Posilování kvality a
efektivity
prostřednictvím
evaluačních procesů
na vysokých školách a
role RUV v této
problematice
doc. Jana Talašová

Výstupy
projektu
FUA TUL

 Příprava a realizace analýzy
vnitřního a vnějšího prostředí
fungování FUA TUL = cíl 1
(SWOT analýza)
 Provedení celkové
komparativní analýzy
vnitřního a vnějšího prostředí
FUA TUL = cíl 2 (SWOT
analýza)

Výstupy
projektu
FUA TUL

 Aktualizace a rozvoj
autoevaluačních systémů na
FUA TUL a následné provedení
(formou společných
dotazníků) – evaluace
(tuzemský a zahraniční expert;
studenti), včetně vyhodnocení
a užití dat pro přípravu
akreditací = cíl 3,4 a 5 (Formulář
evaluací)

Výstupy
projektu
FUA TUL

 Příprava a realizace sdílených
informačních systémů na FUA
TUL sloužící pro komunikaci
s veřejností (včetně
propagace) = cíl 8 (Webová
platforma pro prezentaci tvůrčí
umělecké činnosti)

Čerpání
finančních
prostředků

 ROZPOČET / NAVRŽENÝ

 ROZPOČET / ČERPANÝ

 Běžné finanční prostředky –
celkem: 500 tis. Kč

 Běžné finanční prostředky –
celkem: 500 tis. Kč

z toho:
 Osobní náklady … 290 tis. Kč

z toho:
 Osobní nákl. … 287,713 tis. Kč
tj.

OON … 256,673 tis. Kč
Odvody … 31,040 tis.Kč

 Materiál … 40 tis. Kč

 Materiál … 2,495 tis. Kč

 Služby … 110 tis. Kč

 Služby … 154,999 tis. Kč

 Cestovné … 15 tis. Kč

 Cestovné … 9,793 tis. Kč

 Stipendia … 45 tis. Kč

 Stipendia … 45 tis. Kč

Děkuji za pozornost.

