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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 2019 (dále jen PRSZ 2019). 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 2019,
respektuje vnitřní strategické dokumenty AMU a analýzy potřeb zpracovávané v rámci
projektu KREDO a rozpracovanost úkolů v rámci PRSZ na rok 2018. Jednotlivé prioritní úkoly
jsou doplněny o strategie vedoucí k jejich naplnění a cíle pro sledování jejich vývoje
a realizace.
AMU je největší a nejstarší, přísně výběrová univerzita múzických umění v České
republice zaměřená na vysoce profesionální výuku umělecké tvorby v širokém spektru oborů
a podporující rozvoj uměleckého myšlení. Jako kulturní instituce svého druhu přispívá ke
kultivaci veřejného prostoru, rozvíjí a pomáhá udržovat povědomí vysoké národní kulturní
úrovně, učí studenty hlubokému porozumění jejich oborům v kontextu evropské kultury
a jejich specifického místa v kultuře české, které je dáno unikátním propojením uměleckého,
společenského a politického života. AMU je místem setkávání tradice a nejmodernějších
uměleckých trendů, nadto rozvíjí působení uměleckých oborů v non-artificiální sféře (ve
výchově, v sociální oblasti atp.). V oblasti vědeckovýzkumné činnosti rozvíjí AMU všechny tři
kategorie výzkumu v umění, tedy výzkum o umění, výzkum pro umění a výzkum
prostřednictvím umění. Díky tomu AMU přispívá k vědeckému zkoumání, výzkumu a inovaci
ve vzdělávání v oblasti umění. Rozvoj hlavních vzdělávacích aktivit školy je již od roku 2017
výrazně podpořen 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 (dále též OP VVV), jehož
řešení se účastní odborní akademičtí pracovníci i podpůrný personál na všech třech
fakultách školy.
Strategickým cílem AMU je další posílení její pozice „školy první volby“ ve všech
studovaných programech, udržení excelence a zvyšování kvality výuky tak, aby přitahovala
a vzdělávala ty nejtalentovanější a nejmotivovanější studenty. Proto AMU dlouhodobě
systematicky pracuje na zlepšení transparentnosti studijního prostředí, klade důraz na
vytváření nových pracovních míst pro mladé pedagogy a posiluje svůj internacionální
charakter spoluprací s vybranými excelentními partnerskými školami v zahraničí. Důraz je
a bude kladen na vytváření podmínek pro zapojení školy do mezinárodních
vědeckovýzkumných projektů. AMU bude i v následujícím období soustavně posilovat vnitřní
systém zajišťování kvality a hodnocení činností vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících, v roce
2019 se zaměří na podání žádosti o institucionální akreditaci. AMU je připravena reagovat na
prudký rozvoj technologií, které proměňují současnou společnost a přinášejí tak nové výzvy
pro jednotlivé oblasti umělecké tvorby. Nedílnou součástí rozvoje školy je důraz na
komplexní prezentaci školy v domácím i mezinárodním kontextu. AMU bude rovněž
pokračovat v rozvoji spolupráce s praxí s cílem zlepšovat profesní připravenost
a uplatnitelnost svých absolventů. AMU i v následujícím období bude soustavně monitorovat
tzv. emergentní strategie, které vznikají jako potřeba řešení naléhavých problémů a pokrytí
potřeb nejen fakult, ale celé AMU. Tyto bezprostřední priority budou řešeny mimo jiné i díky
kapitole Institucionálního plánu AMU „Strategické priority fakult“.

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 rozvoji systému zajišťování a hodnocení kvality, který bude
předpokladem pro získání institucionální akreditace. V souladu s vnitřním předpisem Pravidla
systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností budeme pokračovat
v zavádění dílčích mechanismů zajišťování kvality pro jednotlivé činnosti školy, vedle činnosti
vzdělávací i činností tvůrčích a souvisejících. Při postupné implementaci hodnotících
procesů budeme dbát na jednotnou celoškolní rámcovou metodiku na jedné straně, na
straně druhé pak na decentralizaci jednotlivých procesů na úrovni fakult s ohledem na jejich
specifika. V roce 2019 budou veškeré aktivity v této oblasti cílit na podání žádosti o získání
institucionální akreditace.

Strategie a cíle
•

•
•

•

•

•

Budeme průběžně vyhodnocovat veškeré pilotní hodnotící procesy a následně je
upravovat na základě zkušeností získaných sběrem zpětné vazby od všech účastníků
hodnocení; budeme vytvářet nezbytné vnitřní předpisy (Akreditační řád) a podpůrné
metodiky upravující procesy hodnocení, systémy rozhodování a zodpovědnosti,
kontrolní mechanismy; budeme rovněž pokračovat v implementaci vnitřních
hodnotících procesů v oblasti zajišťování kvality tvůrčí činnosti a souvisejících
činností a rozšíříme funkce KOSu v souvislosti s agendou řízení kvality (evidence
výsledků hodnocení studijních oborů) a akreditační agendou (příprava akreditačních
spisů v systému), s cílem umožnit snadnější získávání datových řad o studiu
i elektronickou evidenci veškeré studijní agendy.
Zkompletujeme všechny vnitřní předpisy, které jsou nutné k získání institucionální
akreditace, včetně upřesňujících metodických pokynů a dokončíme přípravu žádosti
o její udělení.
Budeme pokračovat v realizaci projektu OP VVV v oblasti zajišťování kvality (dle
harmonogramu), zejména vytvoření akreditačních spisů v souladu se závazky
projektu a jejich projednání a schválení na všech úrovních školy; při tvorbě
akreditačních spisů budeme zpracovávat popisy studijních programů a jejich
specializací za pomoci metodiky výsledků učení, a to v souladu s vývojem praxe.
Rozšíříme a systematizujeme metodickou podporu garantům studijních programů při
přípravě akreditačních spisů a budeme pokračovat v proškolování relevantních
orgánů (rada pro vnitřní hodnocení, kolegia, akademické senáty, komise pro vnitřní
hodnocení, umělecké rady fakult), akademických pracovníků i dalších zaměstnanců
v agendě řízení kvality.
Budeme pokračovat ve vnitřním hodnocení studijních programů na všech fakultách na
základě zapracování zpětné vazby z pilotního testování metodiky a v analýze
doktorského studia ve spolupráci s dalšími vysokými uměleckými školami v rámci
společného Centralizovaného rozvojového projektu.
Zkvalitníme systém studentských evaluací zaměřený zejména na komplexní studijní
zkušenost; budeme klást důraz na pravidelnost a dokumentovatelnost sběru zpětné
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vazby, s cílem nabídnout škálu možností hodnocení studijních zkušeností vhodných
pro kontext uměleckého školství.
Dokončíme externí evaluaci fungování AMU jako celku a vybraného studijního
programu jedné z fakult prováděné mezinárodní certifikovanou agenturou EQ-Arts.
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 a archivace studentské tvůrčí
činnosti.
Budeme sledovat současné evropské trendy v zajišťování kvality uměleckého
vysokého školství, inspirovat se příklady dobré praxe v partnerských institucích
a provádět odborné externí evaluace.
Rozšíříme antiplagiátorská opatření pro zkvalitnění kvalifikačních prací.

PRIORITNÍ CÍL 2: VZDĚLÁVÁNÍ, 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.
AMU nepoleví z vysokých nároků na přípravu studentů na profesionální uměleckou dráhu,
která se projevuje vysokým počtem kontaktních hodin výuky. Vzhledem k získání prostředků
OP VVV zahájí AMU na všech fakultách kroky k postupné inovaci a re-akreditaci 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. Nadále bude všestranně
podporovat rozvoj nadaných studentů vysokým počtem kontaktních hodin, individuálním
přístupem a cílenou poradenskou činností. AMU bude podporovat veškeré mezioborové
a mezifakultní iniciativy vedoucí k rozšíření profilu absolventa s ohledem na požadavky
a proměny umělecké praxe. Povedeme diskusi o prostupnosti oborů a studijních plánů
a budeme napomáhat systémovým řešením.
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Budeme pokračovat v realizaci projektu OP VVV v oblasti akreditací a re-akreditací
studijních programů (dle harmonogramu), včetně průběžné metodické podpory všem
akreditujícím či re-akreditujícím programům a specializacím.
Podpoříme nadále komplexně samostatnou tvůrčí činnost studentů prostřednictvím
systému vnitřních soutěží a podporou účasti na přehlídkách, soutěžích a festivalech
v ČR i zahraničí.
Pokud to finanční situace dovolí, budeme i nadále v rámci rozpočtu vyčleňovat
prostředky na krytí nákladů, spojených se zaváděním a udržením startovních pozic,
což představuje základní finanční nástroj pro získávání a udržení nejlepších
doktorandů a postdoktorandů v rámci výukového procesu.
Zkvalitníme a rozšíříme nabídky předmětů a kurzů vyučovaných v angličtině.
Zpřístupníme vnitřní soutěže, SGS a další obdobné aktivity pro studenty
v akreditovaných studijních oborech v angličtině přeložením relevantních dokumentů
do anglického jazyka.
Podpoříme základní přenositelné dovednosti studentů a absolventů.
Vytvoříme lepší podmínky pro studium studentů ze znevýhodněných skupin včetně
podpory studujících rodičů.

PRIORITNÍ CÍL 3: INTERNACIONALIZACE
AMU JE JEDINEČNOU
PROSTORU

ŠKOLOU

STŘEDOEVROPSKÉHO

AMU je školou s velkým mezinárodním potenciálem. Mezinárodní charakter výuky bude
i v následujícím období posilovat průběžným monitorováním a zkvalitňováním cizojazyčných
studijních programů a získáváním nadaných zahraničních studentů a kvalitních pedagogů do
výuky i podporou zapojení doktorandů a pedagogů do mezinárodních týmů. Zaměří se na
zvyšování kvality internacionálního prostředí a integraci zahraničních studentů. V rámci
rozvoje naváže další strategická partnerství se zahraničními uměleckými školami obdobného
zaměření. AMU se rovněž zaměří na rozvoj mezinárodní PR strategie a marketingu školy
s cílem výrazně zvýšit povědomí o škole a jejích kvalitách v zahraničí.
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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. Podpoříme uzavírání
nových bilaterálních dohod a zapojení zahraničních studentů a pedagogů do projektů
realizovaných na AMU.
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, např. ČVUT, VŠCHT, Akademie věd ČR, TAČR
atd.).
Vytvoříme podmínky pro zlepšení komunikace se zahraničními partnery na všech
úrovních: se zájemci o studium, studenty, potenciálními partnery z řad škol
i kulturních institucí. Rozšíříme aktivní marketing anglických studijních programů u
relevantních cílových skupin reklamou, inzercí na sociálních sítích, účastí na
mezinárodních veletrzích, rozšířením tištěných, audiovizuálních i multimediálních
propagačních materiálů v anglickém jazyce a rozšířením anglické mutace webových
stránek AMU včetně informačního portálu o možnostech studia v angličtině.
Budeme podporovat zapojení pedagogů i doktorandů do výzkumných týmů
v zahraničí a získávání jejich zahraničních zkušeností formou výzkumných a tvůrčích
grantů (v rámci SGS, Projektové soutěže nebo Vnitřní soutěže) a podpory mobilit
doktorandů a organizováním konferencí s mezinárodní účastí.
Budeme podporovat jazykové kompetence studentů v českých studijních programech
a jejich cizojazyčné studijní zkušenosti.
Budeme připravovat strukturu nových předmětů a programů v anglickém jazyce
určených pro zahraniční i české studenty (pro všechny tři fakulty) v rámci OP VVV.
Podpoříme internacionální prostředí AMU 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.
Provedeme analýzu trendů v rámci mezinárodních studentských a pedagogických
výměn s cílem postupně zvýšit zájem o studijní pobyty a stáže ze strany zahraničních
studentů (navýšení počtu přijíždějících studentů a posílení komunikace mezi školami,
zvýšení atraktivnosti nabídky přístupů a rozšíření možnosti konzultací s vedoucími
pedagogy).

PRIORITNÍ CÍL 4: RELEVANCE
AMU SPOLUUTVÁŘÍ PODOBU VEŘEJNÉHO PROSTORU
AMU posílí nadregionální, evropský i globální charakter. Působí jako kulturní instituce
a pořadatel mnoha akcí především v hlavním městě, spolupracuje se vzdělávacími
institucemi nižších stupňů, dalšími českými vysokými školami zvláště pak uměleckého
zaměření, 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. Škola se angažuje v činnosti profesních organizací v zahraničí
(CILECT, ELIA, AEC a dalších). V následujícím období AMU zvýší reflexi i spolupráci
s partnery v ČR i zahraničí v profesní sféře. K tomuto účelu AMU bude i nadále pravidelně
konzultovat 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. AMU vnímá prudký
rozvoj technologií, které proměňují současnou společnost, přinášejí tak nové výzvy pro
jednotlivé oblasti umělecké tvorby, a podpoří proto vznik inovativních studentských
i akademických aktivit v podobě inkubátorů, které napomohou k rozvoji a kultivaci veřejného
prostoru v rámci ČR i v zahraničí.
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Posílíme relevanci studia zohledněním zpětné vazby mezi školou a potenciálními
zaměstnavateli na základě realizovaných „kulatých stolů“ za účasti pedagogů,
studentů i potenciálních zaměstnavatelů a pedagogů nižších stupňů uměleckého
vzdělávání či cílenými diskusemi s jednotlivými představiteli profesní sféry, kterou
promítneme do připravovaných re-akreditací a úpravy stávajících studijních programů.
Vytvoříme podmínky pro vznik odborného útvaru autorského práva v reakci na
společenskou poptávku profesní sféry po kvalitní znalecké platformě v tomto oboru.
Budeme pokračovat v podpoře zapojení absolventů a doktorandů do vytváření
studijních programů a jejich modifikací; budeme přímo komunikovat se
zainteresovanou veřejností.
Budeme usilovat o získání prostoru v nově rekonstruovaném Nákladovém nádraží
Žižkov při jeho konverzi na kulturně – vzdělávací centrum s cílem otevřít zde nejen
moderně koncipovanou výukovou budovu, ale rovněž multifunkční prostor vhodný pro
propojení prezentace tvůrčí práce studentů široké veřejnosti (alternativní divadelní,
hudební a filmový prostor).
Budeme sledovat ohlasy spolupráce mezi školou a profesní sférou v rámci masmédií.
Podpoříme nárůst profesních stáží v domácích uměleckých tělesech, ale i v zahraničí
při aktivnějším využití programů Erasmus+. Budeme realizovat průběžná jednání
s partnery s cílem připravit a inovovat další partnerské smlouvy s nejvýznamnějšími
subjekty (orgány městské či krajské samosprávy, zaměstnavateli, základními
uměleckými školami, konzervatořemi atd.) v rámci všech tří fakult a připravíme
smlouvy s novými subjekty.
Rozšíříme vlastní aktivity konsorcia pražských VŠ v rámci projektu Study in Prague
i mezi uměleckými školami a institucemi.
Budeme podporovat spolupráci s uměleckými školami nižšího stupně.

•
•

Připravíme rozšíření webových stránek DAMU, FAMU i HAMU o další informační
roviny a budeme zpřístupňovat veřejnosti přes webové rozhraní AMU další tvůrčí
výstupy studentů.
Budeme realizovat intervence do veřejného prostoru formou festivalových aktivit
a podporou činnosti Galerie GAMU a tvůrčí činnosti studentů a pedagogů.

PRIORITNÍ CÍL 5: KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM, VÝVOJ A
INOVACE
AMU POSILUJE VŠECHNY FORMY VÝZKUMU V UMĚNÍ
Umělecké, tvůrčí a vědecko-výzkumné aktivity AMU jsou důležitým předpokladem pro další
rozvoj instituce. AMU pravidelně inovuje systém podpory výzkumných aktivit akademických
pracovníků i studentů v rámci Projektové soutěže a Studentské grantové soutěže. AMU je
zapojena do několika výzkumných záměrů a projektů financovaných z programů MŠMT,
MK ČR a usiluje o zapojení do programů na podporu vědecko-výzkumné činnosti z EU fondů,
programů podpory základního výzkumu GAČR i aplikovaného výzkumu TAČR.
AMU je řešitelem dvou projektů NAKI II – program na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity a usiluje o získání projektů mobility
zahraničních vědeckých pracovníků v rámci výzev MSCA IF, EXPRO GAČR nebo aplikovaného
výzkumu z TAČR.
AMU bude nadále rozvíjet činnost v oblasti základního uměnovědného výzkumu, uměleckého
výzkumu i aplikovaného výzkumu. Ve snaze akcentovat internacionalizaci výsledků vědy
a výzkumu bude podporovat navazování strategických partnerství a případné zapojování
badatelů z AMU do širších národních i mezinárodních týmů a získávání špičkových
zahraničních badatelů do svých výzkumných týmů. AMU se bude aktivně podílet na
implementaci Metodiky 17+ do systému hodnocení produktivity vědy a výzkumu v rámci
instituce. AMU dále rozšíří působnost Centra doktorských studií s cílem dosáhnout větší
provázanosti doktorandských aktivit mezi jednotlivými fakultami.

Strategie a cíle
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyhodnotíme předcházející pětileté období podpory vědy na AMU s cílem
optimalizace finančního zabezpečení vědeckovýzkumné činnosti v následujícím
období.
Budeme pokračovat v řešení společného projektu zaměřeného na význam
doktorského studia na uměleckých školách, provedeme analýzu výsledků
sociologického průzkumu mezi absolventy, který proběhl v roce 2018.
Podpoříme pořádání mezinárodních konferencí a sympozií a uspořádání další
společné doktorandské konference, přizveme k této aktivitě i další umělecké školy v
rámci ČR i SR.
Na základě probíhající analýzy doktorského studia zvážíme rozšíření nabídky aktivit
Centra doktorských studií především z oblasti metodologie vědy.
Budeme dbát na zvýšení kvality vědecko-výzkumných výstupů a zrealizujeme seminář
o změnách metodiky hodnocení vědy a výzkumu.
Podpoříme publikační projekty pracovišť AMU a činnost nakladatelství NAMU (dotisk
úspěšných publikací, anglické publikace využitelné pro propagaci).
Poskytneme finanční prostředky do fondu odměn pro akademické a vědeckovýzkumné pracovníky, kteří vykazují mimořádné, výzkumné (grantové), publikační
a pedagogické aktivity.
Poskytneme podporu jednotlivým pracovištím a katedrám v získávání prostředků
z různých zdrojů a poskytovatelů v ČR a zahraničí.

•
•

•
•

Zkvalitníme informační zázemí vědy a výzkumu průběžnou revizí a strategickým
posilováním knihovního fondu specializovaných fakultních knihoven a vyhodnotíme
fungování projektu Czech e-Lib a jeho přínos pro akademické pracovníky.
Podpoříme vytvoření doktorského programu „Průzkum, chemická technologie
konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví do výzkumných aktivit
restaurátorských
procesů
historické
fotografie“
podle
projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/000/2709 financovaného z OP VVV.
Zapojíme se do mezinárodní spolupráce na poli uměleckého výzkumu, budeme
rozvíjet spolupráce s výzkumnými pracovišti domácími i zahraničními a vytipujeme
další vhodné partnery.
Na vytipovaných, k tomu vhodných pracovištích, budeme vyhledávat možnosti
výzkumných, vývojových a konzultačních služeb a smluvního výzkumu.

PRIORITNÍ CÍL 6: ELEKTRONIZACE VNITŘNÍCH SYSTÉMŮ A
ROZHODOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA DATECH
AMU ZJEDNODUŠUJE ADMINISTRACI A ROZHODUJE NA
ZÁKLADĚ RELEVANTNÍCH DAT
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. AMU dále pokračuje v elektronizaci dílčích procesů, která
snižuje administrativní zátěž.

Strategie a cíle
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budeme pokračovat v elektronizaci a automatizaci procesů v souladu s požadavky
legislativy.
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; časové řady vybraných ukazatelů budou alespoň 1x za pololetí
na programu porady vedení AMU.
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 zveřejňované MŠMT.
Budeme pokračovat v aktivním zapojení řešení problematiky ochrany fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679).
Na základě reálných potřeb budeme rozvíjet on-line vzdělávání a školení pomocí
e-learningových kurzů.
Budeme pokračovat přípravě centrálního datového úložiště určeného k archivaci
uměleckých výstupů.
Budeme průběžně vyhodnocovat stávající ukazatele a přistoupíme k racionálnímu
zavádění ukazatelů nových, zejména v souvislosti s přípravou institucionální
akreditace.
Budeme se věnovat úpravám informačních systémů v návaznosti na požadavky
operačních programů a implementaci evropské legislativy a rovněž úpravám
informačního systému KOS.
Zahájíme přípravné práce na změně infrastruktury stávající počítačové sítě a migraci
dat.

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 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 mzdové úrovně
pedagogických pracovníků v dlouhodobějším horizontu. AMU bude hledat možnosti dalšího
prostorového růstu s ohledem na propojení vzdělávací a tvůrčí (umělecké,
vědeckovýzkumné) činnosti studentů a pedagogů.

Strategie a cíle
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Pokud to vnější rozpočtová situace dovolí, AMU zachová dlouhodobé ekonomické
priority a zásady zdravého hospodaření.
Budeme aktivně spolupracovat s MŠMT na plánované úpravě modelu financování
VVŠ, především v oblasti indikátorů výkonové části v segmentu UVŠ.
V případě navýšení příspěvku v institucionální části rozpočtu bude prioritně navýšení
použito k posílení mezd akademických i neakademických pracovníků AMU.
Pokud to rozpočtová situace dovolí, bude AMU pokračovat v podpoře mladých
pedagogů na všech fakultách v rámci rozpisu příspěvku 2019 (fixní a výkonová část).
AMU se zapojí do nového programu MŠMT 133 220 - obnova materiálně technické
základny veřejných vysokých škol.
Po finalizaci technologicko-akustické části generální rekonstrukce objektu Studia
FAMU v Klimentské ulici dojde k plnému využití nově zrekonstruovaných
a rozšířených prostor 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.
generální rekonstrukce VZT Lažanského paláce, rekonstrukce sociálního zázemí
katedry tance HAMU) 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.
Zrealizujeme investiční akci „Změna druhu vytápění Lichtenštejnského paláce“.
Aplikujeme výsledky revize bezbariérových přístupů v objektech fakult s ohledem na
potřeby specifických skupin (vazba na Prioritní cíl 2).
Zrealizujeme dozorový energetický audit 2019 na základě získaného certifikátu ISO
50 001.

•

Zrealizujeme generální rekonstrukci VZT Lažanského paláce (finanční krytí této
investiční akce je kombinace prostředků programového financování MŠMT
a vlastních zdrojů AMU).

Seznam použitých zkratek:
AMU
DZ AMU
GAMU
IS KOS
KREDO
MŠMT
NAMU
OP VVV
PRSZ

Akademie múzických umění v Praze
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti
Galerie AMU
Studijní informační systém
Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nakladatelství AMU
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Plán realizace strategického záměru

