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A Úvod, podklady a průběh hodnocení 

Bakalářský studijní obor Hudební výchova pro pomáhající profese je hodnocen v souladu s čl. 8 Pravidel systému 
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UJEP a v souvislosti s podáním žádosti o akreditaci v roce 2018. Jako 
podklad pro hodnocení studijních oborů byla zpracována Vlastní hodnotící zpráva garanta studijního oboru vč. 
statistické části, která byla následně rozeslána členům pracovní skupiny. Členové pracovní skupiny měli mimo ní 
ještě k dispozici veřejně dostupné informace, jimiž byly odkazy na akreditované studijní programy a studijní obory 
na UJEP (https://www.ujep.cz/cs/studijni-programy) a na studijní programy a katalog předmětů (ECTS Information 
package; http://tom.ujep.cz/search/?lang=cs) a na portálu STAG (https://portal.ujep.cz/portal/). 

B Závěry, shrnutí výsledků hodnocení a návrhy opatření 

VHZ seznámila se SO s duálním 50% zastoupením umění a 50% zastoupením neučitelské pedagogiky 
realizovaným od r. 2015. Pracovní skupina konstatovala, že za uvedenou dobu se nepodařilo získat dostatek 
potenciálních uchazečů: je třeba pracovat s tímto rizikem a příp. zvážit stávající koncepci SO a jeho výhledový 
„upgrade“ např. v podobě specializace nosného SP. Pracovní skupina doporučuje dbát vyváženosti obou oblastí a 
věnovat pozornost uměleckým a vědeckým aktivitám vyučujících v návaznosti na tento obor, příp. na jeho nosné 
předměty. Oceňuje příklady dobré praxe. 
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