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ÚVOD
Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) předkládá v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) strategický dokument Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie múzických umění v Praze na rok 2018 (dále jen PRSZ 2018), dříve nazývaný Aktualizace dlouhodobého
záměru vzdělávací, umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti (dále jen ADZ).
Tento dokument navazuje na strategii definovanou v Dlouhodobém záměru AMU pro léta 2016–2020 (dále
jen DZ AMU), vychází z priorit MŠMT stanovených pro toto období, reflektuje jejich aktualizaci pro rok 2018,
respektuje vnitřní strategické dokumenty AMU a analýzy potřeb zpracovávané v rámci projektu KREDO a rozpracovanost úkolů v rámci ADZ na rok 2017. Jednotlivé prioritní úkoly jsou doplněny o strategie vedoucí k jejich
naplnění a cíle pro sledování jejich vývoje a realizace. Rozvoj školy bude pro následující období výrazně ovlivněn realizací přijatého projektu (název projektu „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“) v rámci výzev č. 02_16_016 a 018 v prioritní ose 2 Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. I pro rok 2018 AMU předpokládá plynulé plnění aktivit uvedených v DZ AMU
na období 2016–2020. AMU bude nadále systematicky pracovat na zlepšení transparentnosti studijního prostředí, posílení mezinárodního rozměru vzdělávací, umělecké i výzkumné činnosti včetně zkvalitňování výuky
cizích jazyků, na vytváření příležitostí pro zapojení mladých pedagogů do výuky a na prezentaci školy v domácím i mezinárodním kontextu. AMU pokračuje v definování postupných kroků k nastavení vnitřního systému
hodnocení a zajišťování kvality všech činností jako předpoklad k podání žádosti o institucionální akreditaci.
AMU monitoruje tzv. emergentní strategie, které vznikají jako potřeba řešení naléhavých problémů a pokrytí
potřeb nejen fakult, ale celé AMU. Tyto bezprostřední priority jsou řešeny mimo jiné díky kapitole Institucionálního plánu AMU „Strategické priority fakult“.
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PRIORITNÍ CÍL 1: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
AMU SYSTEMATICKY PEČUJE O KVALITU VŠECH ČINNOSTÍ A USILUJE O ZÍSKÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE
Jednou z hlavních priorit školy je zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti. AMU uskuteční
další kroky k vytvoření takového systému zajišťování a hodnocení kvality, který položí základy pro získání institucionální akreditace. AMU v roce 2017 dokončila „oborové“ standardy pro akreditaci podle hlavních uměleckých druhů, resp. tematických okruhů (tj. Divadelní umění, Hudební umění, Filmové a televizní umění, Taneční
umění). V roce 2018 bude AMU pokračovat v zavádění vnitřních předpisů požadovaných novelou zákona
o vysokých školách, a to na úrovni rektorátu i fakult.

Strategie
●● Ve spolupráci s ostatními uměleckými veřejnými vysokými školami (dále též UVVŠ) a MŠMT formulujeme
nadále „oborové“ standardy a zasadíme se za jejich uvedení do praxe; definitivní verze oborových standardů* bude přílohou Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností AMU.
●● Budeme spolupracovat s Národním akreditačním úřadem na upřesnění podmínek systému zajišťování
a hodnocení kvality v podmínkách uměleckých vysokých škol.
●● Budeme zpracovávat popisy nově vytvářených studijních programů za pomoci metodiky výsledků učení,
a to v souladu s vývojem praxe.
●● V rámci vybudování vnitřního systému péče o kvalitu všech činností budeme pokračovat v přípravě vnitřního
systému zajišťování kvality na AMU, na základě celoškolních konzultací budeme vytvářet další nezbytné
vnitřní předpisy upravující systémy rozhodování a zodpovědnosti, kontrolních mechanismů a příslušné podpůrné metodiky.
●● Ve spolupráci s MŠMT se budeme podílet na rozvoji metodiky zařazování a hodnocení výstupů ze studentské tvůrčí činnosti, například s pomocí databáze RUV. Budeme rovněž připravovat vlastní metodiku evidence studentské tvůrčí činnosti.
●● Nadále budeme zkvalitňovat systém studentských evaluací s cílem nabídnout škálu možností hodnocení
studijních zkušeností vhodných pro kontext uměleckého školství.
●● Budeme sledovat současné evropské trendy v zajišťování kvality uměleckého vysokého školství, inspirovat
se příklady dobré praxe v partnerských institucích a provádět odborné externí evaluace.

Cíle v roce 2018
●● Zahájení prací na realizaci projektu OP VVV v oblasti zajišťování kvality (dle harmonogramu).
●● Externí evaluace fungování AMU jako celku provedená mezinárodní certifikovanou agenturou EQ-Arts.
●● Dokončení a aktualizace všech vnitřních předpisů, které jsou nutné k získání institucionální akreditace;
práce na upřesňujících metodických pokynech.
*

Oborovými standardy rozumíme standardy pro určitý umělecký druh, tedy například dramatická umění, filmová a televizní umění, hudební umění
nebo taneční umění.
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●● Postupné upřesňování a dolaďování činností Rady pro vnitřní hodnocení AMU, Komisí pro vnitřní hodnocení
fakult a Oddělení pro zajišťování kvality.
●● Zahájení pravidelného sebehodnocení a periodického hodnocení studijních programů v rámci zajišťování
kvality vzdělávací činnosti.
●● Zahájení implementace vnitřních hodnotících procesů v oblasti zajišťování kvality tvůrčí činnosti a souvisejících činností.
●● Postupné proškolování relevantních orgánů (kolegia, senáty, komise pro vnitřní hodnocení, umělecké rady
fakult), akademických pracovníků i dalších zaměstnanců v agendě řízení kvality.
●● Navržení vstupních a výstupních studentských evaluačních dotazníků.
●● Rozšíření funkcí KOSu v souvislosti se zaváděním procesů řízení kvality (zejména evidence výsledků hodnocení studijních oborů/programů a gesce akreditační agendy).
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PRIORITNÍ CÍL 2: DIVERZITA A DOSTUPNOST

AMU ROZVÍJÍ JEDINEČNÉ NADÁNÍ SVÝCH STUDENTŮ A JE OTEVŘENA VŠEM TALENTOVANÝM STUDENTŮM
BEZ ROZDÍLU
AMU jakožto vysoce výběrová škola bude i nadále poskytovat výjimečně nadaným studentům umělecké vzdělávání kombinující tradiční přístupy s postupy nově vznikajících disciplín, usilovat o cílené rozvíjení jejich talentu
a zlepšování jejich uplatnitelnosti v praxi. Vzhledem k získání prostředků OP VVV zahájí AMU na všech fakultách kroky k postupné inovaci a reakreditaci studijních programů, resp. k akreditaci nových studijních programů, které proměny a diverzitu profesní praxe odrážejí. V souvislosti s tímto dlouhodobým cílem bude AMU
dbát i na prohlubování a rozšiřování pedagogických dovedností akademických pracovníků.

Strategie
●● Budeme nadále všestranně podporovat rozvoj nadaných studentů vysokým počtem kontaktních hodin, individuálním přístupem a cílenou poradenskou činností na úrovni kateder, fakult i oddělení na úrovni rektorátu
(mezinárodní oddělení, oddělení pro vědu, výzkum a projekty atd.).
●● Podpoříme komplexně samostatnou tvůrčí činnost studentů prostřednictvím systému vnitřních soutěží
a podporou účasti na přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí.
●● Připravíme novou strukturu informací pro zájemce o studium v rámci nového webu AMU a budeme podporovat rozšíření přípravných kursů formou celoživotního vzdělávání.
●● Průběžně budeme zlepšovat podmínky pro zvýšení jazykové vybavenosti studentů, na základě analýzy
potřeb a dosavadních zkušeností fakult připravíme od akademického roku 2018/2019 tematicky a profesně
zaměřené jazykové prezenční i e-learningové kurzy.
●● V rámci rozpočtu budeme nadále vyčleňovat prostředky na krytí nákladů se zaváděním a udržením startovních pozic jako základní finanční nástroj pro získávání a udržení nejlepších postdoktorandů v rámci výukového procesu.
●● Provedeme komplexní inovaci knihovního informačního systému.
●● Zahájíme přípravu systému ukládání, evidence a zveřejňování uměleckých výstupů jako součásti kvalifikačních prací.
●● Průběžně budeme sledovat a vyhodnocovat statistiky studijní úspěšnosti.
●● Budeme podporovat společné mezifakultní tvůrčí i pedagogické projekty a kurzy.

Cíle v roce 2018
●● Zahájení prací na realizaci projektu OP VVV v oblasti akreditací a reakreditací studijních programů (dle harmonogramu).
●● Průběžná revize a podpora vzniku volitelných předmětů jako nástroje diverzifikace studijní zkušenosti,
včetně prověřování jejich navštěvovanosti a analýzy časové dostupnosti pro studenty.
●● Zkvalitňování přípravných kurzů k přijímacímu řízení a monitorování nižších stupňů vzdělávání.
●● Zkvalitňování nabídky předmětů a kurzů vyučovaných v angličtině.
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●● Rozšiřování možností nových evaluačních mechanismů a metodik na všech stupních studia (nejen v rámci
KOS), zaměření evaluace nejen na jednotlivé předměty, ale na komplexní studijní zkušenost.
●● Popis nově vznikajících programů a předmětů metodou výsledků učení.
●● Zahájení provozu inovovaného knihovního informačního systému Tritius.
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PRIORITNÍ CÍL 3: INTERNACIONALIZACE
AMU JE JEDINEČNOU ŠKOLOU STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU
Mezinárodní charakter výuky posílíme průběžným monitorováním a zkvalitňováním cizojazyčných studijních
programů; rovněž se zaměříme na vypracování strategie získávání kvalitních zahraničních studentů. Budeme
podporovat strategická partnerství se zahraničními uměleckými školami obdobného zaměření. Zvýšíme kvalitu
internacionálního prostředí a integrace zahraničních studentů.

Strategie
●● Budeme pokračovat v rozvíjení strategických partnerství, tj. takové mezinárodní spolupráce, která zahrnuje
nejen studentské mobility, ale i dlouhodobé vzájemné sdílení dobré praxe a společné tvůrčí či výzkumné
projekty.
●● Budeme usilovat o vytváření partnerských sítí, které budou kromě zahraničních partnerů zahrnovat i české
umělecké a výzkumné týmy (např. další umělecké vysoké školy, některé neumělecké vysoké školy ČVUT,
VŠCHT, Akademie věd ČR, TAČR atd.).
●● Budeme podporovat zapojení doktorandů i pedagogů do výzkumných týmů v zahraničí a získávání jejich
zahraničních zkušeností formou výzkumných a tvůrčích grantů a podpory mobilit doktorandů a organizováním konferencí s mezinárodní účastí.
●● Budeme podporovat jazykové kompetence studentů v českých studijních programech a jejich cizojazyčné
studijní zkušenosti.
●● V rámci OP VVV budeme připravovat strukturu nového/nových předmětů a programů v anglickém jazyce,
určených pro zahraniční i české studenty (pro všechny 3 fakulty).
●● Internacionální prostředí AMU podpoříme dalším jazykovým vzděláváním pedagogů a administrativních
zaměstnanců (zejména zvyšováním počtu pedagogů schopných vyučovat v cizím jazyce), důrazem na jazykovou výbavu nově přijímaných zaměstnanců a zlepšením služeb zahraničním studentům.
●● Budeme nadále rozvíjet mezinárodní PR strategii AMU a vytvoříme podmínky pro zlepšení komunikace se
zahraničními partnery na všech úrovních: se zájemci o studium, studenty, potenciálními partnery z řad škol
i kulturních institucí. Vytvoříme přehledný online soupis veškerých možností studia v cizích jazycích na AMU
a budeme ho propagovat na webových stránkách AMU, v rámci konsorcia Study in Prague a formou účasti
na mezinárodních veletrzích.
●● Připojíme se k projektu spolupráce pražských vysokých škol – Study in Prague a budeme se podílet
na náborových akcích v zahraničí a rozvíjet aktivity propagující studium na vysokých školách v Praze.
●● Zajistíme dostupnost relevantních dokumentů a předpisů v angličtině, včetně systému KOS.
●● Zaměříme se na větší využití aktivit MIDPOINTU pro PR školy v zahraničí.

Cíle v roce 2018
●● Rozvíjení strategických partnerství.
●● Anglická mutace webových stránek AMU.
●● Příprava sdíleného mezinárodního studijního programu na DAMU v rámci zemí Visegrádské skupiny (V4).
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●● Příprava struktury HAMU International.
●● Účast na vybraných veletrzích se zaměřením na propagaci školy a nábor zahraničních studentů v rámci
projektu Study in Prague.
●● Zviditelnění AMU/FAMU v rámci aktivit MIDPOINTU, zapojení absolventů a pedagogů do aktivit MIDPOINTU.
●● Pořádání mezinárodních konferencí.
●● Informační portál o možnostech studia v angličtině.
●● Příprava a realizace Česko-slovenské doktorandské konference (viz Prioritní cíl 5).
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PRIORITNÍ CÍL 4: RELEVANCE
AMU SPOLUUTVÁŘÍ PODOBU VEŘEJNÉHO PROSTORU
AMU má celostátní a nadregionální charakter. Působí jako kulturní instituce a pořadatel mnoha akcí především
v hlavním městě. AMU spolupracuje se vzdělávacími institucemi nižších stupňů, dalšími českými vysokými
školami, kulturními institucemi a médii. Pedagogové i studenti se podílejí na kulturním životě hlavního města
i regionů a výrazně tak spoluvytvářejí podobu veřejného prostoru/české kultury. AMU zvýší reflexi i spolupráci s partnery v ČR i zahraničí v profesní sféře. K tomuto účelu bude pořádat pravidelné kulaté stoly s potenciálními zaměstnavateli a monitorovat potřeby profesních organizací. Bude spolupracovat se státní správou,
městskými samosprávami, soukromými subjekty a s podobně zaměřenými uměleckými veřejnými vysokými
školami.

Strategie
●● Posílíme relevanci studia zohledněním zpětné vazby mezi školou a potenciálními zaměstnavateli do připravovaných reakreditací a úpravy stávajících studijních programů.
●● Vytvoříme systém profesních stáží v domácích uměleckých tělesech, ale i v zahraničí při aktivnějším využití
programů Erasmus+.
●● Budeme pokračovat v aktivním získávání zpětné vazby z profesní sféry ať již formou „kulatých stolů“
za účasti pedagogů, studentů i potenciálních zaměstnavatelů a pedagogů nižších stupňů uměleckého vzdělávání či cílenými diskusemi s jednotlivými představiteli profesní sféry.
●● Budeme pokračovat v podpoře zapojení absolventů a doktorandů do vytváření studijních programů a jejich
modifikací; budeme přímo komunikovat se zainteresovanou veřejností.
●● Budeme spolupracovat s ostatními uměleckými školami a institucemi. Především propojíme základní tvůrčí
aktivity AMU v rámci tzv. kreativních průmyslů s dalšími obdobnými subjekty (AVU, UMPRUM, JAMU).
●● Zapojíme se do aktivit konsorcia pražských VŠ v rámci Study in Prague.
●● Budeme sledovat ohlasy spolupráce mezi školou a profesní sférou v rámci masmédií.
●● Budeme realizovat průběžná jednání s partnery s cílem připravit a inovovat další partnerské smlouvy s nejvýznamnějšími subjekty.
●● Budeme iniciovat společné tvůrčí aktivity uměleckých škol.
●● Angažujeme se v činnosti profesních organizací v zahraničí (ELIA, AEC a dalších).
●● Budeme podporovat spolupráci s uměleckými školami nižšího stupně.
●● Podpoříme základní přenositelné dovednosti studentů a absolventů.

Cíle v roce 2018
●● Doladění nového webu fakult DAMU, HAMU a rektorátu. Příprava inovovaného webu FAMU.
●● Průběžná revize smluv s nejvýznamnějšími partnery (orgány městské či krajské samosprávy, zaměstnavateli, ZUŠ, konzervatořemi atd.) v rámci všech tří fakult.
●● Příprava smluv s novými potenciálními partnery.
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PRIORITNÍ CÍL 5: KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM, VÝVOJ
A INOVACE
AMU USILUJE O POSÍLENÍ UMĚLECKÉHO VÝZKUMU
AMU bude rozvíjet činnost v oblasti základního uměnovědného výzkumu, uměleckého výzkumu i aplikovaného výzkumu. Ve snaze podpořit internacionalizaci výsledků vědy a výzkumu podpoříme navazování strategických partnerství a případné zapojování badatelů z AMU do širších národních i mezinárodních týmů. Budeme
se aktivně podílet na implementaci Metodiky 17+ do systému hodnocení produktivity vědy a výzkumu v rámci
instituce.

Strategie
●● Kontinuálně budeme podporovat výzkumné aktivity akademických pracovníků i studentů formou Projektové
soutěže a Studentské grantové soutěže.
●● Propojíme výzkum a výuku širším zapojením studentů doktorského studia a postdoktorandů do procesu
vzdělávání.
●● V rámci aktivit Centra pro doktorská studia budeme vytvářet platformy pro diskusi a spolupráci mezi studenty a pedagogy jednotlivých doktorských programů napříč fakultami.
●● V případě následné vhodné výzvy v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připravíme žádost
o dotaci na zkvalitnění materiálního, technologického a prostorového zázemí stávajících i nově zřizovaných výzkumných týmů v potenciálně progresivních oborech (akustika, light design, herní design, restaurování).
●● Budeme precizovat metodologické vymezení uměleckého výzkumu, mimo jiné i na základě výsledků/
výstupů mezinárodní konference konané v roce 2016. Budeme rozvíjet spolupráci s výzkumnými pracovišti
domácími i zahraničními a vytipujeme další vhodné partnery.
●● Budeme pokračovat v posilování výzkumné spolupráce se 4 UVVŠ, uspořádáme další společné doktorandské konference, přizveme k této aktivitě i další umělecké školy v rámci ČR i ze zahraničí (SR).
●● Informační zázemí vědy a výzkumu zkvalitníme průběžnou revizí a strategickým posilováním knihovního
fondu specializovaných fakultních knihoven.
●● Zapojíme se do projektu Czech e-Lib.
●● Posílíme možnost prezentovat výsledky výzkumu vydáváním recenzovaného periodika zaměřeného
na výzkum v oblasti umění.
●● Připravíme podmínky pro vytvoření doktorského programu „Průzkum, chemická technologie konzervování
a restaurování objektů kulturního dědictví do výzkumných aktivit restaurátorských procesů historické fotografie.“
●● Podpoříme aktivní účast doktorandů a postdoktorandů na vědeckých konferencích.
●● Budeme dbát na zvýšení kvality vědecko-výzkumných výstupů.
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Cíle v roce 2018
●● Definování strategických priorit v oblasti výzkumu.
●● Realizace doktorandských a mezinárodních konferencí.
●● Vyhodnocení pilotních aktivit Centra pro doktorská studia (mezioborové semináře, konference, metodologická podpora a jejich postupné další rozšiřování).
●● Organizační příprava recenzovaného periodika pro výzkum v umění a vydání prvního čísla.
●● Příprava Semináře o změnách metodiky hodnocení vědy a výzkumu.
●● Prezentace tvůrčích výsledků s vysokým popularizačním potenciálem.
●● Příprava koncepce posilování materiální infrastruktury pro realizaci kvalitních tvůrčích činností zahrnujících
oblast vědy, výzkumu, vývoje, uměleckých a aplikačních aktivit.

13

PRIORITNÍ CÍL 6: ROZHODOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA DATECH
LIDÉ, KTEŘÍ AMU ŘÍDÍ, ROZHODUJÍ ZODPOVĚDNĚ NA ZÁKLADĚ VYHODNOCOVANÝCH INFORMACÍ
AMU klade dlouhodobě důraz na rozvoj informačních systémů, podporujících získávání analytických informací
naprosto nezbytných pro další kontinuální rozvoj školy. Kvalitní a objektivní informace mohou být spolehlivě získávány pouze pomocí provázanosti jednotlivých informačních systémů.

Strategie
●● Budeme pokračovat v elektronizaci a automatizaci procesů v souladu s požadavky legislativy. Stanovené
požadavky na vykazování mzdových nákladů v projektu OP VVV zřejmě vyvolají nutnost úprav informačního
systému.
●● Budeme pracovat na elektronizaci kompletní složky studenta.
●● Budeme pokračovat ve sledování specifických ukazatelů formou časových řad a rozšiřovat jejich počet
v souladu s aktuálním vývojem ve všech oblastech činnosti a hospodaření AMU.
●● Průběžně analyzujeme vývoj a příčiny studijní neúspěšnosti.
●● Posílíme činnost počítačového centra směrem k racionalizaci studijních, ekonomických, personálních
a ostatních agend a napomůžeme tak transparentnosti, flexibilitě a dostupnosti aplikací, elektronických
informačních zdrojů a služeb.
●● Podpoříme materiální zabezpečení ukládání, ochrany a zpřístupňování velkých objemů dat.
●● Budeme využívat statistické výstupy činnosti vysokých škol prezentované na webu MŠMT.
●● Aktivně se zapojíme do řešení problematiky ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679).
●● Budeme dále rozvíjet on-line vzdělávání a školení pomocí e-learningových kurzů.

Cíle v roce 2018
●● Průběžné vyhodnocování stávajících ukazatelů a racionální zavádění ukazatelů nových, zejména v souvislosti s přípravou institucionální akreditace.
●● Inovace studijního informačního systému KOS dle aktuálních potřeb.
●● Implementace nového knihovního informačního systému Tritius.
●● Zapojení do projektů implementace nařízení Evropského parlamentu – General Data Protection Regulation.
●● Úprava informačních systémů vyvolaná požadavky operačních programů a implementací evropské
legislativy.
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PRIORITNÍ CÍL 7: EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ
AMU PŘETVÁŘÍ HISTORICKÉ OBJEKTY VE SVÉM VLASTNICTVÍ NA MODERNÍ VZDĚLÁVACÍ, UMĚLECKÉ A VÝZKUMNÉ
CENTRUM
AMU bude pokračovat v aktivním zapojení do implementace nového modelu financování veřejných vysokých
škol na období 2017 až 2020 se zaměřením na institucionální financování (rozpočtový okruh I) včetně specifického modelu financování 4 UVVŠ v rámci tzv. fixní části rozpočtového okruhu I. AMU se bude podílet na finalizaci struktury a procentní váhy ukazatelů kvality a výkonu v rámci segmentu „Umělecké vysoké školy“. Jednou
z priorit v rámci nového modelu financování je nutnost trvalého promítnutí výdajů na financování infrastruktury
tvůrčí činnosti 4 UVVŠ. Neméně důležitou prioritou AMU je snaha o systémové řešení nízké platové úrovně
pedagogických pracovníků v dlouhodobějším horizontu.

Strategie
●● Po dokončení generální rekonstrukce objektu Studia FAMU v Klimentské ulici začneme využívat nově zrekonstruované a rozšířené prostory k výukovým a výzkumným účelům.
●● Budeme pokračovat v realizaci energeticky úsporných opatření v památkově chráněných objektech a současně zachováme nastavený směr efektivního využití vlastních investičních a provozních zdrojů ke zlepšení
sociálního zázemí (např. sociální zázemí katedry tance HAMU, zázemí všech kateder FAMU) a postupné
obnově nástrojového a technologického vybavení fakult i součástí.
●● Budeme pokračovat v zahájených jednáních o získání části prostor Nákladového nádraží Žižkov v rámci
projektového záměru konverze tohoto prostoru na kulturně vzdělávací centrum celopražského/celostátního
významu. AMU dlouhodobě postrádá interdisciplinární pracoviště výuky a výzkumu, ve kterém by se realizovaly obory filmové, mediální, divadelní a taneční.
●● AMU bude aktivně spolupracovat s MŠMT při přípravě nového programu obnovy materiálně technické
základny veřejných vysokých škol na období 2018–2024.
●● Pokud to vnější rozpočtová situace dovolí, bude AMU pokračovat v zachování dlouhodobých ekonomických
priorit a zásad zdravého hospodaření. Stabilizujeme zdroje na krytí nákladů na zavádění nových pracovních
pozic pro mladé odborníky.

Cíle v roce 2018
●● Realizace investiční akce „Změna druhu vytápění Lichtenštejnského paláce“.
●● Aplikace výsledků revize bezbariérových přístupů v objektech fakult s ohledem na potřeby specifických skupin (vazba na Prioritní cíl 2).
●● Realizace dozorového energetického auditu 2018 na základě získaného certifikátu ISO 50 001.
●● Realizace generální rekonstrukce ubytovací části objektu Tržiště 18 včetně interiérového vybavení (financování realizace se předpokládá kombinací prostředků stávajícího investičního programu programového financování MŠMT a vlastních prostředků AMU).
●● Realizace investiční akce zhodnocení půdního prostoru Lichtenštejnského paláce vestavbou nových učebních
a seminárních prostor včetně vybudování víceúčelového sálu a odpovídajícího technického a sociálního zázemí.
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