
 

 
 

 
 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia  

Panelu dramatické umenie 

dňa 19. 5. 2022 

 

Prítomní:  doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD., Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph. 

D., Mgr. art. Matúš Hollý 

 Bc. Jana Majerová – tajomníčka AR AU 

 

Ospravedlnený/í:  prof. MgA. Ivo Krobot 

 

Pozvaný/í:  PaedDr. Peter Vítko 

 
 

Zapísala:            Bc. Jana Majerová 
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1. Otvorenie zasadnutia 

doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD. - predseda Panelu dramatické umenie (ďalej len „ panelu“) otvoril 

zasadnutie panelu, privítal všetkých pripojených a osobitne prorektora PaedDr. Petra Vítka. V úvode 

navrhol, že zasadnutie bude nahrávané, s čím všetci súhlasili.  

→ V paneli budú 2 Bc. ŠP DDR a Herectvo, 1 Mgr. Divadelné umenie a 2 ArtD. ŠP Divadelné umenie 

– denné a externé. 

→ Spisy zatiaľ prechádzajú formálnou kontrolou – teda nie sú vo finálnej podobe. Nedostatky boli 

vo vnútorných hodnotiacich správach. Chyby vo VTC sa opravujú. 

→ Akreditačné spisy sa ukladajú priebežne na cloud a tam prebiehajú aj potrebné aktualizácie. 

→ Prorektor P. Vítko priblížil akreditačný spis ŠP Herectvo – podrobnejšie vysvetlil obsahy 

dokumentov v jednotlivých adresároch akreditačného spisu. 

→ Členovia panelu budú mať k dispozícii hodnotiace hárky tvorivých výstupov (VTC). 

→ V hodnotiacej správe panelu sa premietne finálne hodnotenie a konečné posúdenie, či je ŠP 

zosúladený so štandardami. 

→ Širšia diskusia bola venovaná téme hodnotenia jednotlivých umeleckých výstupov. Veľmi 

dôležitá je celková úroveň posudzovania umeleckých výstupov. 

→ Členovia panelu sa zamerajú v prvom rade na Odporúčaný študijný plán, Opis študijného 

programu. 

Prorektor poukázal na niektoré konkrétne nedostatky v spisoch (Vnútorná hodnotiaca správa v obsahu 

textov, odbočenie od témy, ako aj v uvádzaných dôkazoch – nesprávne prelinkovanie, nefunkčné linky) 

a upozornil, na čo sa majú členovia panelu pri kontrole upriamiť. Informoval, že formulár hodnotiacej 

správy je identický s formulárom SAAVŠ. 

 

1. Záver 

doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD. ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým za aktívnu účasť. Ďalšie 

zasadnutie panelu bude 1. 6. 2022 o 18.00 hod. formou online MS Teams. 

 

V Banskej Bystrici, 19. mája 2022 

 

doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD. 

predseda Panelu  DU 


