
                                
 

Projekt 

„Umění a multimédia“ 

 

Slovní hodnocení garanta projektu: 

 
Projektu ESF Umění a multimedia se zúčastnily celkem čtyři fakulty tří vysokých 
škol – Divadelní a Hudební fakulta JAMU, Fakulta výtvarných umění VUT 
a Filozofická fakulta MU.  

 
Přínos projektu je možno spatřovat v realizaci níže uvedených cílů: 

 
- realizace sítě nových předmětů z oblastí umělecké tvorby v různých médiích 

zastřešované jednotlivými fakultami dle jejich odbornosti a dostupné studenty 
všech těchto fakult 

- rozšíření vědomostí a dovedností zúčastněných studentů nad rámec jejich 
výuky na domovské fakultě a tím i jejich uplatnitelnosti na trhu práce 

- vytvoření profesních kontaktů jednotlivých – na projektu zúčastněných – 
pracovišť napříč universitami 

- posílení personálního složení pracovišť 
- příprava na akreditaci nových studijních oborů multimediální povahy na DIFA 

a HF JAMU jako pokračování projektu na vyšší úrovni 
- poskytnout pro výuku předmětů specifickou technologickou vybavenost fakult 
 

Projektu se celkem zúčastnilo přes 400 studentů ze všech čtyř fakult, kteří ve svých 
hodnoceních pozitivně ocenili možnosti rozšířit si své vědomosti i praktické 
dovednosti studiem předmětů na dalších fakultách v oboru multimediální tvorby i její 
teoretické reflexe. Za pozitivní označily obě strany edukativního procesu možnost 
střetávání se se studenty a pedagogy jiných oborů a fakult na společné platformě. 
Zvolené kapacity pro jednotlivé předměty se ukázaly jako odpovídající. 

 
Koordinace projektu probíhala prostřednictvím pracovních schůzek garantů 
a projektových manažerů, vládla zde vstřícná atmosféra a dílčí problémy (například 
rozvrhové) se řešily vzájemnou dohodou. Rovněž přístup vyučujících k výuce byl 
velmi zodpovědný a úroveň výuky vysoká, což rovněž prokazovala anketa studentů. 
V maximální míře se využívaly specifické výukové prostředky všech fakult. 

 
Projekt byl dobře propagován prostřednictvím zvlášť připravené informační brožury. 

 
Vysoce je třeba ocenit i prací projektových manažerů, kteří se postarali 
i o bezproblémový chod projektu, jeho vzornou propagaci a dokumentaci. 

 
Financování projektu probíhalo dle harmonogramů čerpání plánovaných položek, 
případné drobné posuny byly včas řešeny a odsouhlaseny. 

 

INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY 
Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

www.jamu.cz/projekty-esf 
 

 



                                
 

INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY 
Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

www.jamu.cz/projekty-esf 
 

 

Udržitelnost projektu se jeví vzhledem k zájmu všech fakult pokračovat v nabídce 
výuky téměř všech pro projekt připravených předmětů jako zcela bezproblémová. 

 
S realizací projektu vyslovuji jako jeho koordinátor plnou spokojenost. Všechny cíle 
projektu byly naplněny a jeho řešení přineslo navíc celou řadu aspektů, které přispějí 
k dalšímu rozvoji výuky na zúčastněných fakultách. 

 
 
 
 

V Brně dne 5.8.2008   Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (v.r.) 


