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Úvod
Akademie múzických umění v Praze vždy sestavuje a předkládá svoji Výroční zprávu jako
jeden z ústředních dokumentů, který umožňuje komplexní vyhodnocení všech základních
činností, jež na škole v uplynulém roce probíhaly. Výroční zpráva vytváří obraz fungování
AMU jako celku a obsahuje zároveň cenné konkrétní informace o činnosti fakult a tím
napomáhá k objektivnímu hodnocení kvality prováděných činností. Text výroční zprávy
respektuje doporučení daná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a je koncipován
tak, aby byla zřejmá jeho vazba na hlavní strategické dokumenty školy a zároveň aby
navazoval na výroční zprávy z minulých let. Publikování všech údajů o aktivitách školy je
prováděno v souladu s kritériem maximální transparentnosti probíhajících procesů včetně
hodnocení realizace Strategického záměru AMU, Aktualizace dlouhodobého záměru AMU
na rok 2017, naplňování cílů Institucionálního plánu a úspěšného řešení Centralizovaných
rozvojových projektů.
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NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÝCH PRIORIT AMU
Rok 2017 byl ve znamení intenzivní práce na dosažení souladu vnitřních předpisů i další
interní legislativy školy s novelizovaným zněním zákona č. 111/1998 o vysokých školách
(dále jen zákon) platného od 1. září 2016. Vzhledem k povaze hlavních změn zákona, které
zasáhly zejména akreditační procesy a šířeji oblast zajišťování kvality, byla hlavní pozornost
upřena právě na tyto oblasti, aniž by přitom AMU pustila ze zřetele dílčí cíle, které si
stanovila v Dlouhodobém záměru na roky 2016-20 a jeho aktualizaci na rok 2017. Při
přetváření výše zmíněných agend škola zohledňovala specifické prostředí a institucionální
kulturu školy i jednotlivých fakult.
Mnohé z agend řešených v roce 2017 svou náročností a rozsahem přesahují do dalších let
a jejich finální naplnění je cíleno na rok 2020, tedy k termínu podání a doufejme též získání
institucionální akreditace. Tento generální cíl, k němuž se AMU zavázala již v roce 2015,
s sebou nese komplexní proměnu vnitřního prostředí a fakticky neexistuje oblast, která by
tímto závazkem nebyla ovlivněna. AMU směruje k této metě cílevědomě a jednotlivé kroky
přizpůsobuje novým informacím a podnětům, jak zevnitř školy, tak z vnějšího prostředí; jde
cestou aktivního získávání zkušeností a průběžného posilování kompetencí klíčových
pracovníků. Členové užšího vedení AMU se zapojují do hodnocení na národní i mezinárodní
úrovni, a osvojují si tak důkladnou znalost celého spektra vzájemně provázaných činností.
Tyto své poznatky pak aplikují na řízení vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících procesů školy.
Dílčí rozvojové priority i jednotlivé konkrétní cíle vytyčené v Dlouhodobém záměru
a sledované v jeho aktualizaci pro rok 2017 jsou pečlivě sledovány a vyhodnocovány.
Bohužel některé priority nejsou zcela ujasněny ani na národní úrovni; tak například nebylo
v průběhu roku jasné zohledňování metody výsledků učení ze strany Národního
akreditačního úřadu (dále jen NAÚ), přestože jsme přesvědčeni, že tato metoda při rozumné
aplikaci přispívá k transparentnosti studijního prostředí. Je proto přirozené, že konkrétní
náplň některých priorit, stejně tak jako harmonogram jejich naplňování, doznává při
vyhodnocování jistých změn.
Od podzimu roku 2017 se navíc škola plně zapojila do řešení pětiletého projektu Zajištění
kvality studia na AMU podpořeného z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání
(dále jen OP VVV), který se stal jedním z nástrojů uskutečňování strategických cílů školy
v inovaci výuky. V souladu s naplňováním jednotlivých prioritních cílů se škola rozhodla na
sklonku roku 2017 připravit a podat i projekt Podpora rozvoje studijního prostředí AMU ve
výzvě Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, rovněž z OP VVV.

1/ AMU posiluje svoje aktivity v zabezpečení kvality
Jak již bylo výše uvedeno, jednou z hlavních priorit školy je zajišťování kvality vzdělávací
a tvůrčí činnosti. AMU v roce 2017 pokračovala v dalších krocích nezbytných pro podání
žádosti o institucionální akreditaci, přičemž na tuto činnost byly alokovány adekvátní
prostředky a vyčleněny personální kapacity jak na rektorátu, tak na fakultách.
AMU nadále zaváděla další vnitřní předpisy požadované novelou zákona o VŠ
a připravovala podmínky pro posílení pozice uměleckých VŠ formou zpracování oborových
standardů, které definují nepodkročitelné institucionální parametry pro komplexní zajištění
vzdělávací a tvůrčí činnosti v rámci hlavních tematických okruhů v oblasti vzdělávání Umění
včetně profilu absolventa.
V průběhu roku probíhala příprava a oponentura klíčového vnitřního předpisu upravujícího
procesy zajišťování kvality na AMU - Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
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souvisejících činností Akademie múzických umění v Praze (dále jen Pravidla vnitřního
hodnocení). V jejich rámci bylo definováno složení, působnost a pravomoci jak Rady pro
vnitřní hodnocení AMU, která se po svém jmenování rektorem začala pravidelně scházet
a řešit základní otázky související se systémem zajišťování kvality všech činností na škole,
tak fakultních Komisí pro vnitřní hodnocení, které koordinují zejména vnitřní procesy
hodnocení vzdělávací činnosti.
Na podzim roku 2017 proběhlo první celoškolní sebehodnocení studijních oborů, jehož
výsledky mají sloužit vedením jednotlivých fakult při stanovování rozvojových priorit; jedním
z důležitých témat do budoucna je sběr studentské zpětné vazby a systematičtější využívání
širší škály evaluačních mechanismů se zaměřením nejen na jednotlivé předměty, ale na
komplexní studijní zkušenost. Dále byl připraven harmonogram externí evaluace fungování
AMU jako celku, která bude realizována na sklonku roku 2018 zahraniční agenturou EQ-Arts.
Na podporu řízení kvality se škola ve spolupráci s ostatními uměleckými školami (JAMU,
UMPUM a AVU) aktivně zapojila do CRP Promítnutí novely VŠ zákona a jejich prováděcích
předpisů do oblasti řízení kvality a školní legislativy zúčastněných škol.

2/ AMU je výjimečnou, úzce výběrovou uměleckou školou otevřenou všem
talentovaným studentům
AMU v souladu se svým profilem a posláním dále důsledně prosazovala princip individuální
výuky se zohledněním specifických potřeb skupin studentů i jednotlivců se zvláštním
zřetelem na výjimečně nadané studenty pomáhala rozvíjet jejich talent, odborné
i přenositelné dovednosti prostřednictvím systému vnitřních soutěží, díky němuž se podařilo
nejen zintenzivnit účast studentů na konferencích, přehlídkách, soutěžích a festivalech, ale
také vytvářet a kultivovat prostor pro realizaci samostatných tvůrčích projektů.
AMU poskytovala studentům vysoký počet kontaktních hodin výuky, zapracovávala zpětnou
vazbu a usilovala o zlepšování uplatnitelnosti absolventů v praxi. I nadále se zaměřovala na
zlepšování dostupnosti studia pro znevýhodněné studenty; v návaznosti na plán investičních
priorit a zejména s ohledem na potřeby specifických skupin byly učiněny první kroky
k přípravě realizace těchto projektů v následujícím plánovacím období.
AMU pokračovala ve vytváření podmínek pro flexibilní zapojování mladých perspektivních
a zároveň umělecky aktivních pedagogů do výuky a pomáhala jim zkvalitňovat jejich
pedagogické kompetence.
Na jednotlivých pracovištích docházelo k promýšlení transformace výuky teoretických
předmětů směrem k hlubší návaznosti na uměleckou praxi a k zohlednění proměny potřeb
způsobené snadnou dostupností základních informací prostřednictvím internetu.
AMU v roce 2017 také projednala na všech součástech možnost transformace výuky cizích
jazyků směrem k lepšímu zohlednění oborově specifických jazykových kompetencí, byly
připraveny další tematicky zaměřené jazykové e-learningové kurzy. AMU rovněž pokračovala
v podpoře postdoktorandů s cílem vést nejlepší z nich k pedagogické činnosti.
Na základě potřeb fakult a rovněž v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona o vysokých
školách, souvisejících podzákonných předpisů a norem, jakož i ze správního řádu,
docházelo k dalším inovacím studijního informačního systému (KOS) a k zavádění nových
funkcí (konkrétně šlo o moduly „přijímací řízení“ a „státní závěrečné zkoušky“). Na
jednotlivých fakultách pokračovalo rozšiřování nabídky předmětů vyučovaných v anglickém
jazyce.
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3/ AMU je jedinečnou internacionálně zaměřenou uměleckou školou ve
středoevropském prostoru
AMU i v roce 2017 kladla důraz na posilování svého mezinárodního charakteru ve všech
formách své činnosti, vytvářela podmínky pro zavedení nových cizojazyčných programů a
tím připravovala základy pro uzavření kvalitních strategických partnerství se zahraničními
uměleckými školami obdobného zaměření, podporovala pořádání mezinárodních konferencí
ve spolupráci fakult a AV ČR, nadále se zaměřovala na rozvoj mezinárodních výzkumných
aktivit na poli uměleckého výzkumu.
S ohledem na specifika a rozmanitost uměleckého vzdělávání (u některých oborů týmová
práce, u jiných důraz na striktně individuální výuku) se AMU i nadále zabývala možnostmi co
nejpružnějšího nastavení mobilit v rámci akreditovaných studijních programů tak, aby bylo
usnadněno jejich uznávání (tzv. „mobility windows“). Věnovala se též analýze fungování
Centra jazykové přípravy v souvislosti s měnícími se potřebami fakult, podporovala rozšíření
jazykových kurzů pro pedagogy i administrativní pracovníky.
AMU si jako jeden z důležitých cílů vytyčila zvýšení kvality internacionálního prostředí a na
úrovni jednotlivých pracovišť pečovala o hlubší integraci zahraničních studentů formou
společných výukových modulů s českými studenty. Pokračovala v přípravě strategie
získávání talentovaných zahraničních studentů, k čemuž přispělo zapojení se do projektu
konsorcia pražských vysokých škol Study in Prague v polovině roku 2017, a začala
realizovat kroky vedoucí k vytvoření strategických partnerství, které povedou k realizaci
oborově specifických sítí, jež budou kromě zahraničních subjektů zahrnovat i české
umělecké a výzkumné týmy.
V roce 2017 se škola ve spolupráci s partnerskými uměleckými školami (JAMU, UMPRUM a
AVU) zapojila do CRP Lokální a globální – Podpora spolupráce uměleckých VŠ v oblasti
internacionalizace, pokračovala na přípravě mezinárodní PR strategie školy, začala
připravovat novou prezentaci školy na internetu, která v roce 2018 na všech úrovních
usnadní komunikaci se zájemci o studium, studenty i potenciálními partnery z řad škol
i kulturních institucí atd.

4/ AMU je spolutvůrcem podoby veřejného prostoru
AMU patří ke školám, které jsou hluboce provázány s profesní sférou a intenzivně s ní
spolupracují takřka ve všech oblastech činnosti; dlouhodobě spolupracuje s městskou
samosprávou a podobně zaměřenými uměleckými VŠ.
V roce 2017 AMU analyzovala zjištění, která byla zmiňována v rámci „kulatých stolů“ se
zástupci aplikační sféry, jež proběhly v roce 2016. Tato setkání potvrdila, jak důležité je
pěstovat přenositelné dovednosti studentů, ať již jde o pedagogické kompetence získávané
přímým začleňování oborových didaktik do výuky (HAMU, DAMU) nebo základní
manažerské dovednosti, které studenti získávají prostřednictvím vnitřních grantových soutěží
(DAMU a FAMU).
Také v roce 2017 AMU realizovala svou roli kulturní instituce, která výrazným způsobem
obohacuje umělecký život metropole nabídkou koncertů a divadelních představení, ať již ve
stálých školních scénách a na koncertních pódiích nebo v mimoškolních prostorách
sloužících inovativní umělecké praxi.
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AMU nadále pokračovala v aplikaci systému profesních stáží v domácích uměleckých
tělesech a důslednějším využíváním programu Erasmus+ podporovala podobné zapojení
studentů v zahraničí.
Významnou platformou pro prezentaci úspěchů, jichž dosahují studenti i pedagogové školy,
a spolupráce s aplikační sférou se stal též nový web školy i fakult DAMU a HAMU, který byl
spuštěn v závěru roku 2017 a který umožnil lepší a pružnější propagaci celé škály aktivit
směrem k nejširší veřejnosti.
Díky zapojení školy do CRP Podpora excelence, tvůrčí konkurence a rozvoj mechanismů
vzájemného srovnávání v oborech múzických umění se mohly uskutečnit nejvýznamnější
prezentace studentů na českých i mezinárodních festivalech a dalších kulturních akcích
v Praze i regionech. V roce 2017 se škola rovněž zapojila do centralizovaného rozvojového
projektu s názvem Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání,
výzkumu a vysokém školství, kde ve spolupráci s dalšími uměleckými školami připravuje
samostatnou prezentaci charakteristických aktivit v uměleckém školství.

5/ AMU je špičkovou institucí v oblasti uměleckého výzkumu
AMU nadále rozvíjela činnost v oblasti základního uměnovědného výzkumu, uměleckého
výzkumu i aplikovaného výzkumu a vytvořila podmínky pro podporu doktorských
krátkodobých výzkumných pobytů v zahraničí.
Během roku 2017 byla zahájena intenzivní příprava nového odborného recenzovaného
periodika Arte Acta, které bude od roku 2018 vycházet za finanční podpory AMU, s cílem
umožnit prezentaci dlouhodobé výzkumné tvůrčí práce nejen pedagogům a vědeckým
pracovníkům AMU, ale nabídne publikační platformu výzkumným pracovníkům ve všech
oborech performativních umění. V roce 2017 AMU rovněž iniciovala změny v koncepci i
realizaci periodika Živá hudba, s cílem vytvořit uznávaný recenzovaný odborný časopis
odpovídající mezinárodním kritériím.
V roce 2017 AMU realizovala již čtvrtý ročník mezioborové česko-slovenské konference
doktorandů uměleckých a uměnovědných oborů Teritoria umění a připravila příspěvky
k vydání v recenzovaném sborníku. AMU se rovněž spolupodílela na organizaci konference
How does Performance Philosophy Act? Ethos, Ethics, Ethnography (DAMU, AV,
Performance Philosophy), která jistým způsobem navazovala na konferenci Artistic
Research: Is There Some Method? z roku 2016 .
Posílením pobídek doktorandům formou projektové soutěže a studentské grantové soutěže
podporovala zapojení doktorandů a postdoktorandů do výzkumných týmů s cílem propojit
výzkum s pravidelnou výukou.
V rámci výzev OP VVV získala AMU podporu projektu na vytvoření společného doktorského
studijního programu s VŠCHT a ČVUT nazvaného Doctoral school konzervační vědy v péči
o hmotné kulturní dědictví zaměřeného na rozvoj oboru restaurování historické fotografie.
Ve sledovaném roce AMU nadále posilovala informační zázemí vědy a výzkumu
zkvalitněním a rozšířením knihovního fondu specializovaných fakultních knihoven. Součástí
strategie podpory vědeckých aktivit bylo i začlenění podpory dostupnosti informačních zdrojů
v rámci nově připravovaného projektu ve výzvě OP VVV v projektu Podpora rozvoje
studijního prostředí na AMU.
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6/ AMU je vysokou školou, jejíž rozhodování je založeno na relevantních datech
AMU dlouhodobě patří mezi školy řízené týmem, který rozhoduje zodpovědně na základě
pečlivě vyhodnocovaných informací. Pro zajištění tohoto procesu je kladen důraz na rozvoj a
provázanost informačních systémů, podporujících získávání analytických informací naprosto
nezbytných pro další rozvoj školy.
AMU proto i v roce 2017 pokračovala v elektronizaci a automatizaci procesů v souladu
s požadavky legislativy probíhala elektronizace kompletních složek studentů, sledování
specifických ukazatelů formou časových řad a rozšiřování jejich počtu s ohledem na aktuální
vývoj ve všech oblastech činnosti a hospodaření AMU.
V roce 2017 docházelo k průběžnému zavádění a vyhodnocování nových ukazatelů zejména
v souvislosti s přípravou institucionální akreditace; bylo rovněž podpořeno další a kvalitnější
materiální zabezpečení ukládání, ochrany a zpřístupnění velkých objemů dat a otevření
dalších e-learningových kurzů pro studenty.
Na podporu těchto aktivit se škola účastnila CRP Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při
změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických
systémů.
AMU průběžně sleduje a vyhodnocuje data vyplývající z databází RUV a RIV.

7/ AMU je školou s efektivním financováním
AMU je vysokou školou, která přetváří historické budovy v centru města na moderní
vzdělávací, umělecká a výzkumná centra a tomuto cíli podřizuje své investiční rozvojové
programy.
V roce 2017 AMU spolu s dalšími třemi uměleckými veřejnými vysokými školami podepsala
s MŠMT dohodu o financování veřejných vysokých uměleckých škol na roky 2017-2020,
která stabilizuje finanční rámec a přispívá k efektivnějšímu plánování jejích činností ve
střednědobém výhledu.
AMU pokračovala v přípravách dalších projektů řešených v rámci OP VVV. Na sklonku roku
2017 se zaměřila na zpracování projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na AMU ve
výzvě Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ s cílem posílení materiálního zabezpečení
jednotlivých pedagogických aktivit v rámci rozvoje bakalářského a magisterského studia
v souladu se strategickými prioritami školy.
V roce 2017 se podařilo realizovat podle dříve schváleného „Plánu investiční výstavby AMU
do roku 2020“ stavební část akce „Generální rekonstrukce studia FAMU“ v Klimentské ulici,
jejíž technologicko-akustická část bude dokončena v průběhu roku 2018.
Rekonstrukce a modernizace probíhala s ohledem na výuku studentů se specifickými
potřebami. AMU v roce 2017 úspěšně završila rekonstrukci výukového objektu Tržiště 20 a
započala rekonstrukci ubytovací části objektu Tržiště 18, která bude dokončena v roce 2018.
Do závěrečné fáze postoupil projekt na realizaci energeticky úsporných opatření
v památkově chráněných objektech při současném zachování nastaveného směru
efektivního využití vlastních investičních a provozních zdrojů ke zlepšení sociálního zázemí,
postupné obnově nástrojového a technologického vybavení fakult i součástí.
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I v roce 2017 AMU sledovala své dlouhodobé ekonomické priority a dodržovala zásady
zdravého hospodaření. Stabilizovala fondy na krytí zvýšených nákladů na zavádění
pracovních pozic pro mladé odborníky a přípravu rezervních fondů pro potřeby pokrytí
finanční spoluúčasti na projektech financovaných z OP VVV.
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NAPLŇOVÁNÍ SLEDOVANÝCH KRITÉRIÍ
/Textová příloha VZoČ/

1/ Základní údaje o vysoké škole
1a/ Akademie múzických umění v Praze (AMU)
se sídlem: Malostranské náměstí 12/259, 118 00 Praha 1 (rektorát, Hartigovský palác)
AMU je právnickou osobou. Fakulty a ostatní útvary jsou součástmi AMU.
AMU se člení na tyto součásti:

• fakulty
Divadelní fakulta AMU (dále jen „DAMU“)
Karlova 26/223 a Řetězová 5/223, 116 65 Praha 1 (Kokořovský palác)
Filmová a televizní fakulta AMU (dále jen „FAMU“)
Smetanovo nábřeží 2/1012, 116 65 Praha 1 (palác Lažanských)
Hudební a taneční fakulta AMU (dále jen „HAMU“)
Malostranské náměstí 13/258, 118 00 Praha 1 (Lichtenštejnský palác)
• pedagogická pracoviště s celoškolní působností (adresy viz sídlo AMU)
Centrum jazykové přípravy
Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace
• informační pracoviště s celoškolní působností (adresy viz sídlo AMU)
Počítačové centrum AMU
Nakladatelství AMU (dále jen „NAMU“)
• účelová zařízení s celoškolní působností
Kolej a učební středisko AMU
Hradební 7/940, 110 00 Praha 1
Ubytovací zařízení AMU
Tržiště 18/259, 118 00 Praha 1
Učební a výcvikové středisko Poněšice
Poněšice 10, 373 41 Hluboká nad Vltavou
12

Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun
Barrandova 30/106, 266 01 Beroun

• rektorát AMU - výkonný a správní útvar rektora a kvestora
Malostranské náměstí 12/259, 118 01 Praha 1

1b/ Organizační schéma AMU
Obrázek č. 1

1c/ Složení Umělecké rady, Správní rady, Akademického senátu a dalších orgánů dle
vnitřních předpisů AMU
UMĚLECKÁ RADA AMU
Předseda
doc. Mgr. Jan Hančil
Členové akademické obce AMU
prof. Lubor Dohnal
prof. Mgr. Jaroslav Etlík
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

od 20. 3. 2017

odb. as. Mgr. Jaromír Kallista
prof. Ivan Klánský
prof. Vlastimil Mareš
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
prof. MgA. Přemysl Rut

od 15. 2. 2017

prof. MgA. Jan Vedral, Ph.D.
prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová
prof. PhDr. Ivan Vyskočil, emeritní člen
Členové mimo akademickou obec AMU
prof. PhDr. Václav Cejpek

pedagog, prorektor JAMU

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Jan Klusák

hudební skladatel

Petr Kofroň

od 20. 3. 2017

do 14. 2. 2017

literární historik teoretik

Umělecký ředitel Opery Národního divadla
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David Radok do 14. 2. 2017
doc. Olga Sommerová
prof. Ondrej Šulaj

režisér
dokumentaristka

pedagog, VŠMU Bratislava

SPRÁVNÍ RADA AMU
od 1. 1. 2017 do 28. 5. 2017
Předseda SR AMU
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. MŠMT ČR, vládní zmocněnec pro evropský výzkum
Místopředsedové SR AMU
Ing. Petr Hejma

ekonom

JUDr. Milada Šípková

Energetický regulační úřad

Ing. Václav Dejčmar akcionář společnosti a člen dozorčí rady RSJ a.s.
PhDr. Josef Havel, CSc.

Český rozhlas, ředitel kanceláře generálního ředitele

Ing.arch. Jan Kasl

Best Development Prague, jednatel

PhDr. Petr Kolář

Squire Patton Boggs, v.o.s., advokátní kancelář

Mgr. Jan Maxa

Česká televize, ředitel Vývoje pořadů a programových formátů

Ing. Pavel Racocha Komerční banka Penzijní společnost, a.s., předseda představenstva
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Parlament ČR, senátor

JUDr. Miroslav Šipovič

advokát

prof. Alena Štěpánková Veselá

emeritní rektorka JAMU v Brně

doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

KPMG ČR, s r.o., ředitel

doc. Ing Jiří Volf, CSc.

Ministerstvo financí ČR, poradce ministra

PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová

MFF Karlovy Vary, umělecká poradkyně

od 29. 5. 2017 (15. 6. 2017) do 31. 12. 2017
Předseda SR AMU
Ing. Petr Hejma (od 18. 11. 2017)

ekonom

Místopředsedové SR AMU
Ing. Marie Bílková

Ministerstvo financí

(od 29. 5. 2017, od 18. 11. 2017 místopředsedkyně)
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prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. MŠMT ČR, vládní zmocněnec pro evropský výzkum
(od 18. 11. 2017 místopředseda)
Jiří Bartoška (od 29. 5. 2017)

prezident mezinárodního festivalu Karlovy Vary

Ing. Václav Dejčmar akcionář společnosti a člen dozorčí rady RSJ a.s.
PhDr. Josef Havel, CSc.

Český rozhlas, ředitel kanceláře generálního ředitele

Ing.arch. Jan Kasl

Best Development Prague, jednatel

PhDr. Petr Kolář

Squire Patton Boggs, v.o.s., advokátní kancelář

prof. Ing. Hana Machková, CSc. (od 15. 6. 2017)
Mgr. Jan Maxa

rektorka VŠE

Česká televize, ředitel Vývoje pořadů a programových formátů

Ing. Pavel Racocha Komerční banka Penzijní společnost, a.s., předseda představenstva
Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Parlament ČR, senátor

prof. Alena Štěpánková Veselá

emeritní rektorka JAMU v Brně

doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

KPMG ČR, s r.o., ředitel

PhDr. Eva Zaoralová-Hepnerová

MFF Karlovy Vary, umělecká poradkyně

AKADEMICKÝ SENÁT AMU
Pedagogická komora:
prof. MgA. Karel Makonj
Mgr. David Jařab

předseda

místopředseda

MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.
doc. Jana Hanušová
MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.
prof. Jiří Kubíček
prof. Vladimír Rejlek
MgA. Ladislav Greiner
doc. Václav Janeček do 14. 2. 2017
MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.

od 20. 3. 2017

Studentská komora:
MgA. Jakub Rataj

místopředseda

MgA. Ivo Kristián Kubák
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BcA. Tomáš Loužný
Bc. Michal Kráčmer
BcA. Jan Syruček
BcA. Monika Částková

od 9. 10. 2017

MgA. Petr Zvěřina, Ph.D.

do 30. 6. 2017

REKTOR, PROREKTOŘI
doc. Mgr. Jan Hančil rektor
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality
PhDr. Ingeborg Radok Žádná

prorektorka pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost

doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.

prorektor pro vědu, výzkum, PR a rozvoj

KVESTOR
Ing. Ladislav Paluska

Disciplinární komise
Na úrovni AMU není ustanovena.

1d/ Zastoupení AMU v reprezentaci vysokých škol
ČKR – předsednictvo

doc. Jan Hančil - místopředseda pro vnější záležitosti,
člen
Předsednictva
ČKR
pro
funkční
období
1. 8. 2017 - 31. 7. 2019.

RVŠ – předsednictvo

PhDr. Ingeborg Radok Žádná, členka předsednictva

RVŠ – sněm

prof. Mgr. Miloslav Klíma, člen sněmu za AMU
prof. MgA. Karel Makonj, delegát za DAMU
doc. Ivo Mathé, delegát za FAMU
Mgr. Irvin Venyš, Ph.D., delegát za HAMU
Nina Jacques, delegátka SK
Viktorie Vášová, náhradnice delegáta SK

DZS – Dům zahraniční spolupráce

doc. Daniela Jobertová, Ph.D.,
členka Schvalovací komise ERASMUS+
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1e/ Poslání, vize a strategické cíle AMU
Poslání AMU
AMU je jako největší a nejstarší univerzita múzických umění v České republice zaměřena na
udržení vysoké profesionální úrovně umělecké tvorby v širokém spektru oborů; jako kulturní
instituce svého druhu přispívá ke kultivaci veřejného prostoru, rozvíjí a pomáhá udržovat
povědomí vysoké národní kulturní úrovně.
AMU je přísně výběrová škola a jako taková nabízí studium výjimečně a specificky nadaným
studentům divadelních, filmových, hudebních a tanečních oborů, jejichž talent dále rozvíjí
a vede je k individualitě a osobnostnímu projevu, nemenší důraz klade na dokonalé osvojení
profesních standardů. 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, rozvíjí působení
uměleckých oborů v nonartificiální sféře (ve výchově, v sociální oblasti atp.). V oblasti
vědeckovýzkumné činnosti posiluje AMU všechny tři kategorie výzkumu v umění, tedy
výzkum o umění, výzkum pro umění a výzkum prostřednictvím umění. Díky tomu je AMU
centrem inovace a předním výzkumným pracovištěm. Přispívá k vědeckému zkoumání,
výzkumu a inovaci v oblasti vzdělávání Umění.
Vize AMU
Strategickým cílem AMU je udržet a posílit svou pozici školy první volby ve všech
studovaných programech, udržet excelenci a zvyšovat kvalitu výuky tak, aby přitahovala
a vzdělávala ty nejtalentovanější a nejmotivovanější studenty.
AMU bude nadále klást důraz na vytváření míst pro mladé pedagogy, na posílení svého
internacionálního charakteru spoluprací s vybranými excelentními partnerskými školami
v zahraniční, v budoucnu zejména posílením mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu.
Zásadní důraz je a bude kladen na udržení a další prohlubování vědeckovýzkumného,
umělecko-výzkumného a inovačního potenciálu školy.
AMU bude nadále rozvíjet spolupráci s praxí s cílem zlepšovat profesní připravenost
a uplatnitelnost svých absolventů.
Ve střednědobém výhledu AMU posílí vnitřní systém zajišťování kvality a hodnocení činností
vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících, a zaměří se na získání institucionální akreditace.
Prioritní cíle rozvoje AMU jsou podrobně popsány v Dlouhodobém záměru na roky
2016-2020 a konkretizovány v Plánu realizace strategického záměru AMU na rok 2018.
Oba dokumenty jsou dostupné na
https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/strategicke_dokumenty/

1f/ Změny v oblasti vnitřních předpisů
V roce 2017 registrovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 36 odst.
2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších předpisů tyto
vnitřní předpisy AMU:

Studijní a zkušební řád AMU v Praze, Stipendijní řád AMU a Disciplinární řád pro
studenty AMU v Praze byly MŠMT registrovány dne 4. 1. 2017.
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Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU byl MŠMT
registrován dne 19. 1. 2017.
Dva vnitřní předpisy Volební řád Akademického senátu AMU a Jednací řád Akademického
senátu AMU byly MŠMT registrovány dne 19. 5. 2017.
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU byl MŠMT registrován
dne 15. 5. 2017.

Ke změně jiných vnitřních předpisů nedošlo.

1g/ Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
AMU postupovala v souladu s uvedeným § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
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2/ Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost
2a/ Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků
učení
Profil absolventa umělecké vysoké školy je zcela přirozeně v souladu s obecnými principy
metodiky výsledků učení, neboť veškeré vzdělávání až po absolventské výstupy směřuje ke
konkrétní profesní činnosti: je tedy jasné, jaké znalosti, dovednosti a způsobilosti musí
absolvent vykazovat, aby mohl vstoupit do praxe – a to nejen jako umělec vybavený
řemeslnými dovednostmi, ale především jako tvůrčí osobnost schopná dále se rozvíjet.
Popisy studijních programů AMU metodiku výsledků učení zohledňují (a zejména u nových
žádostí o akreditaci škola dbá na přesné formulace), nově vznikající předměty mají být
v informačním systému KOS popisovány v souladu s ní (viz rubrika „Výsledky učení dané
vzdělávací složky“ v popisu každého předmětu); nedochází však k striktnímu oddělování
znalostí, dovedností a způsobilostí, neboť tyto aspekty jsou pevně propojeny a ověření jejich
dosažení při hodnocení studenta také probíhá souhrnně (např. při komisionálním hodnocení
studijních tvůrčích výkonů).
Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků učení
v souladu s Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky uvádí tab. 2.1.

2b/ Další vzdělávací aktivity
Za nejdůležitější a nejpřínosnější nadrámcové vzdělávací aktivity považují všechny fakulty
AMU shodně ty projekty, které rozšiřují a obohacují vzdělávací nabídku standardních
studijních oborů, tzn. workshopy, přednášky a dílny často nabízené jak „uvnitř“ studijních
oborů, tak umožňující setkávání studentů napříč katedrami. V menší míře jsou realizovány
akreditované kurzy celoživotního vzdělávání, rozvíjejí se však letní školy, placené kurzy
a nově (konkrétně u DAMU) i dílny určené dětem.
Pro DAMU je charakteristická široká škála vzdělávacích aktivit, které zpravidla souvisejí se
standardní vzdělávací činností, ale nejsou přímou součástí akreditovaných studijních
programů. V únoru a v říjnu 2017 proběhly na katedře činoherního divadla výměnné studijní
pobyty studentů DAMU a Divadelní školy MCHAT spojené s workshopy, přednáškami
a návštěvami vybraných divadelních inscenací. V březnu (24. - 26. 3. 2017) se na DAMU
uskutečnilo ve spolupráci s The Stanislavski Centre na Rose Bruford College v Londýně
a The University of California Riverside mezinárodní symposium věnované rozvíjení odkazu
K. S. Stanislavského: "The S Word: Merging Methodologies". V květnu (3. - 6. 5. 2017)
proběhl na DAMU 24. ročník studentského divadelního festivalu Zlomvaz a nabídl více než
dvě desítky představení divadelních škol z České republiky, Slovenska, Polska, Německa,
Maďarska a Francie. Součástí přehlídky byly i odborné diskuze, workshopy a přednášky
s českými a zahraničními lektory. V červnu (12. 6. – 23. 6. 2017) DAMU uspořádala ve
spolupráci katedry činoherního divadla, katedry alternativního a loutkového divadla, katedry
produkce, katedry teorie a kritiky, katedry scénografie a katedry autorské tvorby
a pedagogiky další ročník mezinárodní divadelní Letní školy (The Prague Summer Theatre
School). Studenti herectví katedry činoherního divadla se rovněž zúčastnili workshopu Tělo
a hlas vedeného prof. Simonem Schlingplässerem z Berlína. Katedra scénografie
uspořádala pro studenty všech ročníků čtyřdenní workshop předního evropského lightdesignéra a pedagoga Yarona Abulafii. Katedra alternativního a loutkového divadla v rámci
klauzurního festivalu Proces pokračovala v tradici jednodenních mezinárodních sympozií za
účasti pedagogů z evropských divadelních škol na témata, která jsou živým a měnícím se
šémem katedry. Katedra teorie a kritiky uspořádala na v týdnu od 4. do 8. 12. 2017 workshop
Teorie a praxe adaptace: Příliš hlučná samota pod vedením francouzského teatrologa prof.
Patrice Pavise.
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DAMU junior 2017:
Cílem prvního programu celoživotního vzdělávání pro nejmenší, který DAMU pořádá, je
seznámit účastníky jednak s tím, co je divadlo a k čemu slouží, ale také s vysokoškolským
prostředím, v němž jsou vychováváni budoucí herci, režiséři, dramaturgové, scénografové,
kritikové či pedagogové dramatické výchovy. Během setkání si všichni přihlášení vyzkouší
práci ve skupině s využitím divadelních technik, skrze které budou podněcováni k vlastní
práci. Zakusí tedy jak proces divadelní tvorby, tak i následnou prezentaci. V rámci
posledního workshopu také zhlédnou představení, které bude sloužit jako příklad možného
uplatnění nabytých divadelních vědomostí. Součástí cílů DAMU junior je tedy v neposlední
řadě i tříbit umění divadelní reflexe a vychovat tak vnímavé diváky. V roce 2017 proběhly
čtyři tematicky zaměřené workshopy ve dnech 8. 4., 22. 4., 13. 5. a 3. 6. 2017 pod vedením
studentů katedry výchovné dramatiky (počet účastníků = 20).
U3V DAMU:
V rámci akademického roku 2016/2017 v letním semestru 2017 (únor – květen) proběhly
celkem 4 přednáškové dny (1krát měsíčně) a zúčastnilo se jich celkem 23 účastníků.
V dalším akademickém roce 2017/2018 se do kurzů U3V přihlásilo celkem 22 účastníků,
přičemž v zimním semestru 2017 (říjen - prosinec) byly realizovány 3 přednáškové běhy
(1krát měsíčně).
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) DAMU:
V roce 2017 probíhaly na DAMU dva kurzy CŽV: jednak na katedře výchovné dramatiky
čtyřsemestrální kurz CŽV Základy dramatické výchovy, a dále na katedře autorské tvorby
a pedagogiky dvouletý vzdělávací kurz Kreativní pedagogika – pedagogické kondice.
V případě CŽV Základy dramatické výchovy byl letní semestr 2017 posledním semestrem
kurzu 2015/2017 a zúčastnilo se ho 18 účastníků, v zimním semestru 2017 byl pak zahájen
nový kurz ČZV 2017/2019 a přihlásilo se celkem 20 účastníků. V případě kurzu Kreativní
pedagogika proběhl v 2017 první ze 4 semestrů daného CŽV a přihlásilo se do něj celkem
31 účastníků.
Letní škola DAMU:
V roce 2017 opět proběhla Letní škola DAMU (červen 2017, počet účastníků 12).

MIDPOINT je celoroční mezinárodní dramaturgický program, který vznikl z iniciativy FAMU
v roce 2010. Zaměřuje se na vzdělávání v oblasti dramaturgie a na posilování spolupráce
mezi scenáristy, režiséry a producenty v rámci tvůrčího procesu. Je určen studentům
a filmovým profesionálům. Během celého roku MIDPOINT organizuje široké spektrum
workshopů, v roce 2017 jich proběhlo devět. Hlavní dramaturgický program na vývoj scénářů
celovečerních filmů Feature Launch byl určen mladým filmovým profesionálům s projekty
prvního a druhého celovečerního filmu (účastníci z České republiky, Belgie, Kosova,
Makedonie, Moldávie, Nizozemí, Slovinska, Švédska, Turecka a USA). Sestával ze dvou
rezidenčních workshopů, které se uskutečnily v Ohridu (Makedonie) a v Písku (Česká
republika) a z follow-up platformy ve spolupráci s koprodukčním trhem Connecting Cottbus,
která se konala v listopadu 2017 v německé Chotěbuzi. Celý cyklus doprovázely průběžné
on-line konzultace s přidělenými dramaturgy, producentským lektorem a lektorem pitchingu
(profesionální prezentace projektů odborné veřejnosti). Souběžně s workshopem v Ohridu
proběhl také workshop určený makedonským filmovým profesionálům, zaměřený na analýzu
scénářů celovečerních hraných filmů.
V rámci spolupráce s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech FAMU
uspořádala třídenní workshop pro týmy zkušených scenáristů a producentů (účastníci
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z České republiky, Ázerbájdžánu, Ukrajiny, Makedonie a Srbska), zaměřený na analýzu
scénářů celovečerních hraných filmů. Cílem workshopu bylo také představit účastníkům
jedinečnou metodologii používanou v zámořském Sundance Institute. Díky spolupráci
s fórem Visegrád in Short(s) se v dubnu 2017 podařilo uspořádat třídenní workshop
věnovaný vývoji krátkometrážních filmů. Workshop se uskutečnil jako součást festivalu
krátkých filmů Filmfest Dresden a zúčastnili se jej mladí filmaři ze zemí Visegrádu
a z Německa.
V roce 2017 byl potřetí organizován také výukový program TV Launch, který sestával ze tří
rezidenčních workshopů a online konzultací. První workshop se konal již na podzim 2016
v Banské Štiavnici, následoval druhý ve spolupráci s festivalem Finále Plzeň a třetí, který
proběhl v rámci filmového festivalu v Sarajevu jako součást jeho industry sekce Cinelink.
Programu se účastnily týmy z České republiky, Chorvatska, Islandu, Kypru, Makedonie,
Polska, Řecka, Slovenska a Slovinska. V listopadu započal další cyklus TV Launch 2018,
a to opět workshopem v Banské Štiavnici. Paralelně s tímto workshopem se zde konal také
MIDPOINT Intensive – workshop pro české a slovenské filmové profesionály zaměřený na
analýzu scénářů celovečerních hraných filmů určených do kinodistribuce.
V roce 2017 se aktivit projektu MIDPOINT zúčastnilo celkem 54 mladých filmových
profesionálů, z toho 6 absolventů FAMU.
V roce 2017 realizovala HAMU další vzdělávací aktivity mimo akreditované studijní
programy, jako jsou workshopy, masterclass, přednášky nebo národní či mezinárodní
konference a festivaly. Mezi nejaktivnější organizátory těchto aktivit patří:
Katedra jazzu, která v divadle Inspirace a v Ateliéru realizovala sérii jazzových koncertů,
seminářů a workshopů za účasti českých i zahraničních umělců. Mimo jiné se např. v rámci
„jazzových čtvrtků“ uskutečnil koncert a workshop pod vedením Michala Wroblewského,
Michala Albene a Jamese Andrewa Schofielda.
Katedra skladby pořádala např. semináře s mladými pedagogy skladby z VŠMU Bratislava.
Seminář Luboše Bernátha měl název Využití archetypů v současné kompozici, Mgr. Lucia
Papanetzová přednášela na téma Matematika v hudbě – Zlatý řez.
Katedra tance zrealizovala velkou řadu workshopů jako např.: workshop Technique Marthy
Graham s Dominikou Beňákovou (SK), workshop klasického tance s Yannickem Boquinem
(FR), bubenický workshop s Christopherem Ameteffem a Danielem Brownem, Medicína
v tanci se Zunou Vesan Kozánkovou a další.
Zajímavou akcí strunné katedry byl mistrovský kurz koncertního mistra kontrabasové skupiny
Vídeňských filharmoniků Ödöna Rácze.
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí obor taneční a pohybová
výchova od začátku kalendářního roku 2016 dvouletý kurz na katedře tance, další kurzy
a semináře vypisuje Výzkumné centrum hudební akustiky MARC.
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3/ Studenti
3a/ Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti
Náročné výběrové řízení nejtalentovanějších a nejmotivovanějších uchazečů o studium je
základním pilířem, díky němuž se AMU daří předcházet studijní neúspěšnosti. Převis
poptávky po studiu je na AMU stále vysoký oproti kapacitě školy tuto poptávku uspokojovat,
i proto je studijní neúspěšnost na AMU relativně nízká a motivace uchazečů i studentů
vysoká. Svoji roli hraje – a to na všech fakultách – též individuální přístup ke každému
studentovi a operativní hledání flexibilních řešení v případech, když může být důvodem
zanechání studia tíživá rodinná či finanční situace.
Studenti všech studijních programů DAMU procházejí přísně výběrovým přijímacím řízením
a od prvního ročníku jsou zvyklí na vysokou studijní zátěž. Základním principem všech
uměleckých studijních programů na DAMU je koncept výuky vycházející z utváření pevných
mezilidských i odborných vazeb a směřující k modelování praxe tzv. souborového divadla.
V průběhu studia na DAMU tak dochází k vytváření relativně stabilních studijních skupin,
v nichž jsou studenti motivováni ke vzájemné tvůrčí spolupráci a odpovědnosti. Někteří
jedinci přesto nedokážou vyhovět vysokým studijním nárokům a přísným kritériím zkoušek
a studium opouštějí.
Problém s předčasným ukončováním, resp. zanecháváním studia se častěji objevuje ve
finální fázi doktorského studia, kdy se studium začíná střetávat s profesním uplatňováním
studentů. Hlavním opatřením jsou dostatečně konkrétní výzkumné projekty, s nimiž studenti
vstupují do doktorského studia, a důsledné vyžadování dílčích výstupů v jeho průběhu.
Důležitou motivací je i začleňování doktorandů do projektů SGS a výzkumných záměrů
v rámci DKR pod vedením řešitelů jednotlivých projektů a prosazování pevnější vazby
s eventuální akademickou kariérou.
Díky přijímacím zkouškám, jejichž přípravě a vyhodnocení věnují pověření pedagogové
koordinovaní garanty příslušných oborů a vedoucími příslušných kateder maximální
pozornost, jsou na FAMU do studia z pohledu dlouhodobé evaluace přijímáni studenti
vybavení náležitými talentovými a osobnostními předpoklady. Procento neúspěšnosti
v průběhu studia oborů bakalářského a magisterského studijního programu je proto
v dlouhodobém horizontu, z něhož ani rok 2017 výrazněji nevybočil, velmi nízké. Určitý počet
studentů studia zanechává kvůli intenzivnímu zapojení do profesní praxe; neúspěšné
ukončení studia kvůli neprospěchu u zkoušky ze cvičení je na FAMU vnímáno jako
výjimečné. K úspěšným opatřením proti relativně méně uspokojivému poměru přijatých
a úspěšně absolvujících absolventů v doktorském studijním programu vedle precizně
připraveného a na základě průběžné zpětné vazby inovovaného přijímacího řízení patří
zejména průběžná motivace studentů k zapojování do výzkumných, badatelských (zejména
účasti na stážích a grantových projektech DKR a SGS) a pedagogických aktivit.
HAMU dlouhodobě dbá na koncepci přijímacího řízení, jejímž smyslem je snížení studijní
neúspěšnosti budoucích studentů. V několika oborech je používán více kolový systém,
katedry stanovují pro uchazeče velmi přísné talentové požadavky. Díky tomu se ke studiu
hlásí především uchazeči, kteří jsou nejen talentovaní, ale současně svou kariéru vidí
v profesním uplatnění. HAMU rovněž velmi uvážlivě stanovuje kvóty pro přijetí. To, že jsou
tato opatření účinná, potvrzují výsledky zkoušky z hlavního oboru, kterou jsou studenti
1. ročníku povinni složit před kolegiem děkana na konci 2. semestru. Studijní neúspěšnost se
dlouhodobě pohybuje mezi 2 - 3% a týká se spíše vyšších ročníků.
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3b/ Opatření pro omezení prodlužování studia
Fakulty, na kterých docházelo v minulosti k častějšímu přerušování studia, učinily potřebné
kroky, aby byl tento trend zastaven; je kladen důraz na řádné a důkladné zdůvodnění žádosti
a zároveň na transparentní a plně srovnatelný přístup ke všem studentům, kteří žádost
o rozložení studia podávají. Důvody prodlužování studia jsou však různé a velmi často
legitimní: na jedné straně může jít o náročnou přípravu absolventského kvalifikačního
výkonu, na druhé straně o existenčně nutný souběh studia s prací. V maximální možné míře
jsou uznávány kredity a známky za mobility v rámci studijních programů. Za prodlužování
studia jsou vyměřování poplatky podle zákona.
Studijní plány DAMU jsou nastaveny kompaktně, vzhledem k časté týmové práci studentů
v rámci divadelní tvorby (někdy i napříč studijními obory) je zejména ve standardní době
studia prodlužování (tzn. rozkládání ročníku) velmi obtížné. Každá žádost o prodloužení
studia či rozložení ročníku je důkladně prodiskutována na úrovni kateder i děkanátu.
Jako opatření proti vysoké míře počtu studentů, kteří v posledních letech přerušovali
a rozkládali studium, s důsledky pro tvorbu filmových štábů po ročnících a dokončování
cvičení, kdy zejména prodlužováním studia studentů z kateder režie a dokumentární tvorby
v závěrečných ročnících jsou studenti dalších oborů podílející se na společném cvičení de
facto nuceni ke stejnému kroku, vydal děkan FAMU na počátku roku 2017 výnos, kterým
stanovil přesná, férová a transparentní pravidla pro podávání a vyřizování žádosti
o přerušení a rozložení. V roce 2017 počet studentů přerušujících a rozkládajících studium
poklesl řádově o pětinu oproti předcházejícímu roku. Vedoucí kateder přislíbili vedení FAMU
další opatření na úrovni katedry, jímž by měl být nadále snižován počet studentů, kteří
prodlužují studium rozkládáním studijních povinností, resp. pozdějším vykonáním státní
závěrečné zkoušky.
HAMU se pravidelnou kontrolou snaží, aby studium nebylo prodlužováno nad standardní
dobu zvětšenou o jeden rok kvůli nesplnění studijních povinností. V roce 2017 prodloužilo
studium asi 5 % studentů HAMU, přičemž nejčastějším důvodem je náročnější příprava
závěrečné práce, angažmá studenta v profesionální instituci a jeho omezená disponibilita
(týká se především tanečního programu), rodinné či zdravotní důvody nebo příprava na
prestižní mezinárodní soutěž.

3c/ Realizace specifických stipendijních studijních programů
V rámci AMU existuje několik stipendijních programů s různým zaměřením: na činnost tvůrčí
(zejména v rámci tzv. Vnitřní soutěže, která je dílčí součástí IP AMU), mezinárodní
spolupráci (IP Mezinárodní spolupráce) a vědu a výzkum (zejména Studentská grantová
soutěž). Pro přidělování těchto stipendií jsou jmenovány specifické grantové komise. Na
úrovni rektorátu (resp. v rámci Centra pro doktorská studia AMU) byl od roku 2017 vytvořen
speciální stipendijní program na krátkodobé badatelské výjezdy doktorandů; první ročník byl
vyhodnocen jako velmi úspěšný, na základě rozhodnutí komise složené z prorektorů
a kvestora AMU bylo podpořeno ve čtyřech výzvách několik desítek zájemců ze všech tří
fakult.
Rozpočet AMU nicméně neumožňuje vytvoření dalších stipendijních programů.

3d/ Poradenské služby
Vzhledem k individuálnímu charakteru výuky je v podstatě veškerý kontakt školy se
studentem – a to na všech fakultách – možno chápat jako individuální poradenství; studenti
studují v malých studijních skupinách a poradenství (v oblasti studijní, tvůrčí, administrativní,
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absolventské atd.) se děje na základě velmi dobré dlouhodobé znalosti každého studenta ze
strany nejen pedagogů, ale i ze strany vedení fakult a ze strany administrativní podpory.
Jednotlivá oddělení zajišťují poradenské služby spadající do specifické oblasti činnosti:
fakultní referenti pro vědu informují o vyhlašovaných fakultních, celoškolních i externích
grantových soutěžích, poskytují metodickou podporu při vypracovávání grantových žádostí
i přípravě rozpočtu. Zahraniční oddělení poskytují pravidelně všem studentům informace
o možnostech studia a stáží v zahraničí prostřednictvím vývěsek, mailingu i osobní asistencí;
tato oddělení též zprostředkovávají kontakt mezi studenty, kteří absolvovali mobilitu na
partnerských školách dané fakulty, s těmi, kteří mají o mobilitu zájem a potřebují přesnější
informace jak ohledně charakteru tamní výuky, tak ohledně pobytu v dané zemi. Rektorátní
oddělení, tj. mezinárodní oddělení a oddělení pro vědu, výzkum a projekty, poskytují
metodickou podporu proděkanům i fakultním referentkám, v případě nutnosti však
komunikují i přímo se studenty.

3e/ Podpora studentů se specifickými potřebami
Studium uměleckých programů je z mnoha důvodů náročné a obtížně se slučuje s některými
typy postižení; přesto se AMU jako celek maximálně snaží odhalovat talenty mezi uchazeči
se specifickými potřebami a v případě přijetí takovým studentům citlivě poskytnout
individuální přístup, který jim dá pocit plně integrovaných členů akademické komunity.
Důležitá je ovšem též součinnost ostatních členů studijní skupiny či celého studijního
ročníku; AMU se v tomto ohledu dlouhodobě úspěšně spoléhá i na vzájemnou přirozenou
kolegialitu studentů, která se mnohokrát osvědčila a díky níž škola vytváří vstřícné studijní
a tvůrčí prostředí.
Studentům se specifickými potřebami umožňuje DAMU v rámci většiny studijních programů
individuální studijní program, ve studijních programech DAMU však jich bývá zapsáno velmi
málo; jde o jednotky případů i např. za desetileté období. V roce 2017 nebyl v žádném oboru
realizovaném na DAMU zapsán student se specifickými potřebami.
V oborech FAMU nebyly v roce 2017 do studia zapsány zdravotně handicapované osoby či
osoby, jejichž specifické potřeby by vyžadovaly přijetí zvláštních opatření v režimu výuky.
Předpokladem ke studiu některých oborů je zdravotní způsobilost vymezená v podmínkách
přijímacího řízení. Fakulta zohlednila specifické potřeby pohybově handicapovaných osob při
realizaci rekonstrukce Studia FAMU.
V akad. roce 2015/2016 byla na HAMU přijata nevidomá klavíristka, která se velmi dobře
zapojila do všech školních i mimoškolních aktivit (včetně např. lyžařského výcviku); již třetím
rokem úspěšně studuje a žádný zvláštní režim v souvislosti se svým zdravotním omezením
nevyžaduje.

3f/ Podpora mimořádně nadaných studentů
Na všech fakultách je základní formou podpory individuální přístup k talentu a jeho rozvíjení
u každého studenta s ohledem na osobnostní typ a dispozice. Všechny fakulty AMU též plně
využívají možnosti udělování stipendií za mimořádné umělecké a tvůrčí výkony. Jednotlivé
fakulty navrhují své nejtalentovanější studenty či čerstvé absolventy na Cenu Hlávkovy
nadace. AMU umožňuje studovat také mimořádně nadaným jedincům ještě před složením
maturitní zkoušky.
Na DAMU je uplatňován systém stipendií za mimořádný tvůrčí výkon, mimořádně talentovaní
studenti mohou získat Cenu děkana/děkanky DAMU, studenti činoherního herectví Cenu
Waltra Tauba a Cenu Jiřího Adamíry.
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Studentům FAMU oceněným v oborových soutěžích a festivalech jsou udělována stipendia
ze Stipendijního fondu fakulty. Dále FAMU zprostředkovává ocenění nejtalentovanějších
studentů v rámci projektu FAMUFEST; škola dojednává účast externích partnerů na
festivalu, díky čemuž je finanční podpora udělována skutečně nezávislou komisí.
Na HAMU jsou nejnadanější studenti za realizaci projektů navrhováni na studijní prémii,
kterou každoročně uděluje Český hudební fond. Talentovaní studenti jsou vedle
standardních stipendijních programů dále podporováni finančně pomocí zdrojů z Nadace
HAMU nebo z Yamaha Music Foundation.

3g/ Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním
AMU se snaží v rámci svých možností podporovat studenty se socioekonomickým
znevýhodněním; talentovaní uchazeči totiž přicházejí z nejrůznějšího rodinného i sociálního
prostředí, nejsou vázáni na velká města ani na předchozí „uměleckou“ historii rodiny.
Vzhledem k časové a finanční náročnosti studia všech oborů je pro studenty velmi obtížné
hledat vedlejší zdroje obživy; principem studia na vysoké umělecké škole je vysoké množství
přímé kontaktní výuky, které studentům – zejména v prvních letech studia – znemožňuje
realizovat vedlejší výdělečné činnosti. Vedle nárokových sociálních stipendií (MŠMT)
všechny fakulty AMU využívají Stipendijní fond tak, aby pomohly řešit kritické finanční
situace studentů, případně přispěly k účasti socioekonomicky znevýhodněných studentů na
studijních aktivitách, které vyžadují jejich finanční spoluúčast (např. sportovní soustředění
nutná jako teambuilding pro budoucí tvůrčí týmy).

3h/ Podpora rodičů
Vzhledem k velké časové náročnosti studia na vysoké umělecké škole, dané mimo jiné
vysokým počtem hodin kontaktní výuky, je pro studující rodiče velmi obtížné skloubit
studium, práci a péči o dítě. K prodlužování studia proto zcela přirozeně dochází, nicméně
AMU v podstatě principiálně odpouští poplatky za delší studium.
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4/ Absolventi
AMU má o svých absolventech, obdobně jako ostatní vysoké umělecké školy, pouze
souhrnné informace z MPSV, které nevypovídají o oborovém uplatnění absolventů. Nicméně
vychází z osobních kontaktů pedagogů s bývalými studenty, z informací z profesionální
scény a z praxe. V kolektivních tělesech, souborech, kulturních institucích a vzdělávacích
institucích nižších stupňů často spolupracují pedagogové se svými bývalými studenty. Již
několik let se AMU snaží formou společných setkání či oslovením vybraného vzorku
absolventů z jednotlivých fakult využít ALUMNI potenciál. AMU je v kontaktu se svými
absolventy prostřednictvím společných workshopů, dílen, mistrovských kurzů, v rámci práce
expertních týmů a komisí, účasti v soutěžích, přehlídkách a při setkávání na odborných
konferencích a sympoziích. Další příležitostí k setkávání jsou výroční a společenské akce
školy. Nejužší kontakt s absolventy probíhá v období cca 5 let po absolutoriu.

4a/ Spolupráce a udržení kontaktu s absolventy
Práci absolventů DAMU sleduje v rámci pravidelných návštěv představení (v Praze
i v regionech) a také prostřednictvím Asociace profesionálních divadel ČR i prostřednictvím
Asociace nezávislých divadel. Konkrétním absolventům poskytuje DAMU konzultace
a poradenské služby dle jejich potřeb a dle možností pedagogů školy. DAMU též zve
vybrané absolventy ke spolupráci na specifických projektech a jejich prostřednictvím
monitoruje jejich uplatnění v praxi z hlediska kvalitativních i kvantitativních parametrů.
Vybraní absolventi DAMU jsou zváni i k účasti na uměleckých projektech divadla DISK v roli
hostujících režisérů. DAMU shromáždila a stále aktualizuje kontakty na své absolventy od
svého založení až do současnosti a vytvořila jejich databázi. DAMU pravidelně pořádá
setkání absolventů v prostoru divadla DISK (vzhledem ke kapacitě divadla většinou po
několika ročnících: v roce 2017 bylo uspořádáno setkání absolvujících ročníků v letech 1995
až 2000; setkání se zúčastnilo více jak 100 absolventů). Nejlepší z absolventů se na DAMU
často vracejí, ať už ve formě studia doktorského programu, nebo jako lektoři dílen
a workshopů jak v rámci akreditovaných programů, tak mimo ně, a přinášejí nové metodické
postupy a seznamují posluchače s úspěšnými projekty. Práce některých absolventů fakulty
je využívána jako příklad dobré praxe. Konkrétní způsoby spolupráce jsou často dány
profesními kontakty mezi pedagogy a absolventy. Většina pedagogů DAMU je činná
v aplikační sféře, kde se absolventi stávají jejich tvůrčími spolupracovníky a partnery.
Pedagogové DAMU pak v řadě případů konzultují zvláště náročné projekty svých absolventů
v divadlech, kulturních institucích i na tzv. nezávislé scéně. Absolventi katedry výchovné
dramatiky jsou pravidelně zváni na dílny a přehlídky, které katedra pořádá (podzimní
přehlídka DVD v Disku, dílny se zahraničními pedagogy ad.). U absolventů katedry výchovné
dramatiky, kteří působí v různých školních zařízeních (MŠ, ZŠ, gymnázia, SPgŠ, ZUŠ,
centra volného času) i mimoškolních institucích (např. Národní galerie v Praze, divadla), jsou
realizovány náslechy studentů dramatické výchovy v rámci předmětu Praxe.
Kontakty absolventů jednotlivých kateder jsou sdíleny i prostřednictvím neformálních
sociálních sítí, jejich základní databáze rovněž spravují a aktualizují sekretariáty příslušných
kateder. Kontakty s absolventy jsou udržovány prostřednictvím formálních (návštěva
představení v divadle DISK i klauzur) i neformálních událostí (katederní akce spojené
s důležitými výročími).
Pedagogové FAMU zpravidla sledují další profesní a tvůrčí vývoj svých absolventů, s nimiž
namnoze zůstávají v dlouhodobém kontaktu. Tento kontinuální profesní kontakt je
oboustranně pokládán za přirozeně obohacující a inspirativní pro další tvůrčí rozvoj.
Naprostá většina pedagogů je činných v aplikační sféře a vnímá absolventy FAMU jako
tvůrčí partnery a spolupracovníky, jimž nadále poskytuje konzultace a poradenské služby; na
druhou stranu se pedagogové prostřednictvím aktivit mladých absolventů seznamují
s aktuálními uměleckými a technologickými trendy. Kontakty jsou vesměs sdíleny
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prostřednictvím neformálních sociálních sítí, jejich základní databáze rovněž spravují
a aktualizují sekretariáty příslušných kateder.
Prezentace uměleckých výkonů na filmových premiérách, v televizních pořadech, na
veřejných performancích, soutěžních a festivalových přehlídkách či výstavách jsou další
přirozenou platformou k inspirativnímu setkávání pedagogů, čerstvých i dřívějších absolventů
a stávajících studentů. Četní absolventi se rovněž jako odborníci z praxe – externisté významnou měrou podílejí na volitelné výuce, modulech a workshopech a svými inovativními
tvůrčími a metodickými postupy zásadně obohacují spektrum výuky v akreditovaných
programech. Je tak rovněž průběžně naplňována klíčová kapitola strategického záměru
FAMU a AMU, aby se ti nejvýraznější z absolventů stali interními pedagogy, a podíleli se tak
na průběžném omlazování pedagogického sboru.
V roce 2017 se aktivit projektu MIDPOINT, mezinárodního programu AMU, zapojilo
6 mladých filmových profesionálů, absolventů FAMU.
HAMU vynakládá soustavné úsilí při udržování kontaktů s absolventy prostřednictvím mnoha
příležitostných akcí, které organizují jak jednotlivé katedry, tak kancelář uměleckého provozu
fakulty. Stejně tak sdílí naopak fakulta prostřednictvím aktivit svých pedagogů a studentů
různé umělecké události v profesní sféře. Jde o vzájemnou účast na seminářích,
workshopech, absolventských koncertech a představeních, konferencích a sympoziích.
Pedagogové jsou pravidelně členy porot různých soutěží, festivalů, přehlídek, ale také
absolventských nebo maturitních komisích konzervatoří. Pedagogická a studijní činnost je
propojována se souběžnou uměleckou činností v angažmá interpretačního tvůrčího
i organizačního charakteru. Tento fakt přináší také řadu příležitostí pro neformální setkávání
a budování vzájemných kontaktů sdílením uměleckých událostí.

4b/ Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů
Absolventi AMU se především uplatňují jako OSVČ, členové divadelních a hudebních
souborů, v rámci nezávislé scény a v nezávislých institucích, v médiích, dále se vzdělávají
v doktorském studiu nebo působí jako pedagogové na AMU či na jiném typu vzdělávacích
institucí. Velmi častá je kombinace dvou a více zaměstnání.
Absolventi DAMU se uplatňují v českých profesionálních divadlech, v televizi i ve filmu.
DAMU má přehled o umělecké praxi rozhodující většiny absolventů jak díky pedagogům,
kteří často patří k renomovaným umělcům a odborníkům a působí na území celé České
republiky, tak prostřednictvím odborného tisku a kritiků, dramaturgických rad festivalů
i prostřednictvím pravidelných návštěv představení a sledování uměleckých výkonů
absolventů v televizi, filmu a rozhlase. Přirozená komunikace mezi absolventy katedry
a jejich pedagogy umožňuje získat dobrý přehled o uplatnitelnosti posluchačů v praxi, ale
vede i k další evaluaci studijních programů na základě systematicky získávaných poznatků.
Přestože zaměstnanost absolventů je téměř stoprocentní (včetně těch, kteří působí jako
umělci bez stálé pracovní smlouvy) škola se snaží monitorovat uplatnění absolventů i na
pravidelných setkáních formou krátkého dotazníku. Posluchači se do praxe zapojují již
během studia. DAMU postupně inovuje studijní programy směrem k většímu praktickému
uplatnění absolventů nejen v divadlech, ale též v rozhlase, televizi, v oblasti PR, dabingu,
komunikace a překladatelství. Studenti jsou na DAMU systematicky připravováni jak na
tradiční uplatnění v divadlech, tak na pracovní dráhu života svobodného umělce na „volné
noze“. Absolventi oborů teorie a kritika a produkce coby podpůrných disciplín jsou rovněž
aktivně připravováni na profesní dráhu, a to jako praktikující kritici a pracovníci v médiích
(katedra teorie a kritiky) nebo jako divadelní manažeři a producenti (katedra produkce).
V posledních letech katedra teorie a kritiky reflektovala potřeby profesionální divadelněkritické praxe zavedením povinného předmětu zaměřeného na kompletní přípravu a realizaci
odborného časopisu (Hybris). Studenti katedry produkce se na své budoucí uplatnění
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prakticky připravují již od prvního ročníku (praxe v divadle DISK, festival Zlomvaz, klauzurní
festival Proces). Katedra výchovné dramatiky monitoruje uplatnění svých absolventů
osobním i písemným kontaktem, informace o působení svých absolventů průběžně
aktualizuje.
Zaměstnanost absolventů FAMU je ve většině oborů (zejména v případě produkce
a „technických“ profesí typu kamera či zvuková a střihová tvorba) úplná, studenti nabývají
pracovních zkušeností a kontaktů ve značné míře již v průběhu studia. Jistým rizikem pro
studenty těchto oborů je tak spíše než hrozba nezaměstnanosti jejich odchod do praxe před
dokončením studia; vedení kateder a fakulty proto studenty motivačními konzultacemi
upozorňuje na možné dlouhodobé následky rozhodnutí, jež se jim v krátkodobém horizontu
může jevit výhodné.
U primárně kreativních oborů (např. scenáristika a dramaturgie, hraná a dokumentární režie),
kde zaměstnatelnost absolventů závisí na širokém spektru nesnadno predikovatelných
faktorů, FAMU především posiluje spolupráci s potenciálními partnery absolventů (v první
řadě s Českou televizí), a to jak prostřednictvím nově zaváděných předmětů za účasti
potenciálních zaměstnavatelů, tak prostřednictvím pracovních stáží, které napomáhají
plynulému přechodu absolventů do praxe, širokou zpětnou vazbou ze strany potenciálních
zaměstnavatelů a smluvním zajištěním přínosných forem koprodukce na studentských
uměleckých projektech.
Konstantní součástí výuky jsou například workshopy a moduly věnované jak rozvíjení
soudobých filmových a televizních formátů, tak aktuálním postupům kreativní produkce
a mediálního marketingu, které mají pro uplatnění absolventů těchto oborů zásadní význam.
Ve spolupráci s některými profesními organizacemi přispívají vybrané katedry HAMU ke
sběru a sdílení dat o studijních oborech, absolventech a jejich uplatnitelnosti. Řadu
úspěšných absolventů pravidelně oslovují o spolupráci při výuce a výměně uměleckých
zkušeností, stávají se externími členy přijímacích a státních závěrečných zkoušek, oponenty
některých VŠKP. Naopak absolventi poměrně pravidelně sami umožňují zapojení svých
bývalých pedagogů nebo spolužáků do své aktuální činnosti v profesní sféře. Při těchto
příležitostech vždy dochází k širším debatám, týkajícím se podnětů a inspirací k rozšíření
nebo doplnění obsahu výuky. V tomto ohledu bývá vyslovována také cenná kritika z odstupu
od studijních let.

4c/ Spolupráce s budoucími zaměstnavateli
AMU má velmi dobré vztahy s profesionální sférou a budoucími zaměstnavateli svých
studentů či absolventů. Vztahy jsou spíše neformálního rázu, nicméně v poslední době se
AMU snaží o systematizaci spolupráce s dlouhodobými partnery smluvní formou, a i touto
cestou napomáhá budoucímu uplatnění absolventů.
DAMU pravidelně zve zaměstnavatele (tj. zástupce divadel a médií) na prezentace
uměleckých výsledků studentů (inscenace ve školním divadle DISK, festival Zlomvaz,
klauzury katedry činoherního divadla a katedry scénografie, festival autorské tvorby Nablízko
katedry autorské tvorby a pedagogiky, přehlídka katedry výchovné dramatiky Děti – výchova
– divadlo, klauzurní festival katedry alternativního a loutkového divadla Proces KALD, ad.).
Katedra alternativního a loutkového divadla v rámci magisterského studia ustanovila
speciální komisi pro posuzování magisterských závěrečných divadelních projektů, která má
za cíl vytvořit ideální podmínky pro zrealizování těchto projektů, profesionální konzultování
příprav a snadnější přechod do praxe. V této komisi zasedají kromě tutorů z katedry také
zástupci alternativních a loutkářských prostorů z Prahy, kteří mohou v rámci rezidentur
přijmout projekt pod svá křídla. Jde o tyto instituce: Meetfactory, Alfréd ve dvoře, Archa,
Studio Alta, Damúza, Venuše ve Švehlovce, NoD atd.
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Mezi potenciálními zaměstnavateli z audiovizuální sféry a pedagogy FAMU existují četné
profesní vazby, studenti jsou tak v prakticky trvalém kontaktu s profesní sférou. Potenciální
zaměstnavatelé se rovněž pravidelně účastní přehlídek studentských prací. Poptávka
pracovního trhu po absolventech většiny oborů FAMU zůstává stabilně vysoká. Studenti
„uměleckotechnických“ oborů (např. katedra kamery, katedra zvukové tvorby) spolupracují
běžně již v průběhu studia se špičkovými oborovými pracovišti. Studenti katedry produkce se
už během studia zpravidla stávají spolupracovníky produkčních společností, popřípadě
zakládají vlastní firmy.
V posledních letech FAMU věnuje zvýšenou pozornost „méně samozřejmým“ možnostem
uplatnění studentů a čerstvých absolventů kateder scenáristiky a dramaturgie, režie,
dokumentární a animované tvorby ve filmové a televizní branži a snaží se pro jejich budoucí
uplatnění vytvářet lepší podmínky jednak sledováním aktuálních trendů a jejich implementací
do inovovaných studijních programů směrem k většímu praktickému uplatnění absolventů,
jednak aktivně vedeným dialogem s potenciálními zaměstnavateli.
HAMU uzavřela smlouvy o spolupráci s několika vybranými zaměstnavateli např. Českým
rozhlasem, Pražskou komorní filharmonií, KPH Buštěhrad a má také dohodnutou spolupráci
s FOK symfonickým orchestrem, Divadlem J.K. Tyla v Plzni a agenturou Auramusica. Byla
uzavřena dohoda o pedagogické praxi studentů HAMU s Konzervatoří v Praze, Hudebním
gymnáziem v Praze a ZUŠ Stodůlky. Mnozí pedagogové HAMU jsou zároveň zaměstnanci
institucí, u kterých naši studenti či absolventi nacházejí uplatnění, či tito pedagogové jsou
zástupci či vlastníky těchto institucí (umělecké agentury, nahrávací studia apod.). V rámci
ročníkových a absolventských představení jsou zvány osobnosti daného oboru. Členem
Umělecké rady HAMU je ředitel orchestru FOK, členem Komise pro vnitřní hodnocení je
ředitel České filharmonie. Další významné osobnosti z odběratelské sféry jsou také členy
Oborových rad doktorského studia.
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5/ Zájem o studium
5a/ Zájem o studium na AMU
Hlavním pilířem přijímacího řízení jsou u všech studijních programů AMU talentové zkoušky,
jasně popsané jednak ve vyhláškách děkanů k přijímacím řízením v daném akademickém
roce, jednak v informacích k jednotlivým studijním oborům. Všechny obory používají
prověřenou metodiku odpovídající dané disciplíně, velmi častá je i přítomnost externistů
(odborníků z praxe) při vlastním přijímacím řízení. Na všech fakultách AMU zájem o studium
(tedy počet uchazečů) několikanásobně převyšuje kapacitní možnosti fakult (poměr od
cca 1 : 6 až po 1 : 30). Na většině oborů probíhá přijímací řízení více-kolově (jak ostatně
vyplývá z dílčích fakultních zpráv) a obsahuje vedle části talentové i část vědomostní;
k hodnocení je používána citlivá bodovací škála, doplněná dle potřeb oboru a komise
slovním shrnutím. Zájem o studium na AMU reflektuje tab. 5.1.
Vysokému zájmu o studium na DAMU odpovídá důkladné prověřování znalostních,
osobnostních a talentových předpokladů v průběhu náročného a přísně výběrového
přijímacího řízení. Všechny obory mají zavedenu formu více-kolového přijímacího řízení
(2–3 kola) kombinující vědomostní testy s talentovými zkouškami. Zkoušky jsou po odborné
stránce zajišťovány vlastními zdroji, v zájmu co největší objektivity jsou současně u většiny
oborů ve výběrových komisích zapojeni i externí odborníci z praxe (umělci fungující mimo
akademické prostředí, psychologové, andragogové apod.).
Vzhledem k zásadnímu významu přijímacího řízení pro výběr talentovaných osobností
věnuje FAMU velkou pozornost jeho kvalitní přípravě a transparentnímu průběhu. Přijímací
řízení připravují po obsahové stránce výhradně pedagogové příslušných studijních oborů,
přičemž dlouholetou zkušeností ověřené modelové postupy procházejí v rámci kateder
každoroční evaluací a inovací v souladu s aktuálními potřebami oboru. Zkoušky probíhají
více-kolově, hodnotí se nejprve domácí talentové práce, v dalších kolech jsou zadány školní
talentové a znalostní práce. Komise výsledky řízení vyhodnocují prostřednictvím bodovacího
systému k exaktnímu stanovení pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů. Živě byl diskutován
přínos v roce 2017 zavedeného vkládání bodového hodnocení z jednotlivých etap
přijímacího řízení do elektronického informačního systému.
HAMU požaduje u přijímacích zkoušek prokázání mimořádného uměleckého talentu, který je
nutný pro uplatnění absolventa v uměleckém prostředí. HAMU zajišťuje všechny přijímací
zkoušky vlastními silami. Přijímacími zkouškami se zjišťuje míra talentu pro uplatnění se
v oboru a zároveň i celkový kulturní rozhled uchazeče. Přijímací komise je složena výhradně
z členů příslušných kateder. Katedry mají stanovený pro své jednotlivé obory přibližný počet
možných přijetí ke studiu. Tento počet se odvíjí od kapacitních možností fakulty a od potřeby
praxe v rámci jednotlivých oborů.

5b/ Spolupráce se středními školami v oblasti propagace
Vzhledem k odlišnosti předchozí umělecké přípravy u jednotlivých uměleckých oborů každá
fakulta spolupráci se středními školami realizuje samostatně. Uchazeči o studium hudebních
oborů přirozeně mají velmi odlišnou předchozí uměleckou zkušenost a zejména řemeslné
dovednosti od uchazečů o obory filmové; hudební fakulta se tedy opírá o spolupráci se zcela
jiným typem středních škol než např. fakulta filmová. U divadelních oborů se profil uchazeče
v závislosti na konkrétním studijním zaměření velmi liší: zájemci o studium scénografie
přicházejí s předchozí doložitelnou (a vyžadovanou) technickou (výtvarnou) výbavou, na
rozdíl např. od uchazečů o obor herectví.
S možnostmi studia na DAMU se mohou uchazeči o studium seznámit v rámci celofakultních
dní otevřených dveří i v rámci dnů otevřených dveří jednotlivých kateder. DAMU rovněž
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cíleně rozšiřuje nabídku přípravných kurzů na jednotlivých katedrách, která je zasílána na
střední školy; v roce 2017 proběhly přípravné kurzy na katedře scénografie (135 účastníků)
a na katedře produkce (29 účastníků). Některé katedry na DAMU – např. katedra teorie
a kritiky – již několik let informují střední školy o otevírání oboru osobním dopisem nebo
e-mailem vedoucího katedry vedení škol, k němuž je přikládána brožura o katedře. Střední
školy jsou zvány na diskuse o inscenacích v divadle DISK (projekt DISK-USE). V případě
katedry výchovné dramatiky jsou důležitým prostředkem informování studentů středních škol
aktivity katedry mimo rámec školy. Katedra výchovné dramatiky se podílí jak organizačně,
tak i personálně na mnoha přehlídkách pro mládež, mnoho dílen a seminářů dramatické
výchovy je otevřeno i pro studenty středních škol. Katedra autorské tvorby a pedagogiky
poskytla běžné konzultační hodiny pro uchazeče v češtině i v angličtině; největší
a nejnavštěvovanější se uskutečnily v průběhu festivalu Autorská tvorba nablízko, kdy
katedra rovněž uspořádala workshopy praktických disciplín pro širší veřejnost, zejména pro
zájemce o studium. Posluchači umělecko-pedagogického programu Dramatická výchova
mají v učebním plánu náslechy a praxi v různých typech škol, včetně středních, kde se
vyučuje dramatická výchova. Zajímavé inscenace středoškolských souborů jsou zvány na
každoroční přehlídku DVD (Děti – výchova – Divadlo), kterou pořádá katedra výchovné
dramatiky. Na tuto akci jsou zváni mj. také pedagogové středních škol na diskuse
a workshopy.
FAMU se s informacemi určenými uchazečům o studium neobrací na určitý segment
školských zařízení, neboť talentovaní uchazeči se rekrutují ze všech typů středních
i vysokých škol. Na základě vyhodnocení statistik přijímacího řízení nicméně vedení FAMU
zvažuje cílené působení na typy středních škol, na nichž lze předpokládat vyšší počet
studentů potenciálně orientovaných na relativně méně žádané obory, jako je například
zvuková tvorba či audiovizuální studia. Opřít se tu lze o zkušenosti s workshopy, které na
vybraných středních školách v roce 2017 pořádala katedra střihové skladby. Všestrannou
informovanost o přijímacím řízení a studiu na FAMU zajišťují webové stránky, které jsou
v dostatečném časovém předstihu průběžně aktualizovány, a další PR zdroje FAMU. Ty jsou
východiskem pro komunikaci zájemců o studium jak se Studijním oddělením FAMU, tak
s pedagogy FAMU při individuálních konzultacích a dnech otevřených dveří.
Představu o náplni studijních programů FAMU zprostředkovávají různým středním školám
rovněž někteří studenti FAMU, kteří na nich pedagogicky působí, případně se účastní
různých výchovně-vzdělávacích programů. Významnou roli zde sehrává Program
otevřeného filmového vzdělávání, zahájený v roce 2013, který nabízí středním školám cyklus
interaktivních přednášek z dějin filmu a realizací praktických filmových workshopů za účasti
filmových tvůrců a odborníků ve výuce, jakož i vzdělávací programy Národního filmového
archivu cílené na mládež, na jejichž přípravě se podílejí studenti a absolventi FAMU.
Ti absolventi HAMU, kteří vyučují na konzervatořích nebo na hudebním gymnáziu, se do
jisté míry podílejí sami na informovanosti o dění na HAMU. Zaměřují se také na výběr
výrazně talentovaných konzervatoristů a na jejich přípravu ke studiu na HAMU. HAMU
tradičně pořádá Den otevřených dveří, zájemci o studium jsou také oslovováni
prostřednictvím Učitelských novin nebo se mohou o fakultě dozvědět z webových stránek
a z facebooku HAMU.
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6/ Zaměstnanci
6a/ Karierní řád
AMU má zpracován Kariérní řád, který byl vydán jako výnos rektora č. 10/2016. Předpis je
dostupný na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/ . Pokud jde
o možnosti motivace akademických pracovníků, až do roku 2017 nebyly motivační nástroje
k dispozici, protože škola postrádala jakékoli finanční možnosti na jejich realizaci. Akademičtí
pracovníci byli hluboce podhodnocení vzhledem k výši příspěvku na vzdělávací činnost
a náročnosti zajištění individuální výuky. V roce 2017 se situace jen mírně zlepšila, teprve
v roce 2018 lze hovořit o výraznějším dorovnání mezd. V průběhu roku 2017 probíhala
složitá jednání s odborovou organizací s cílem zvýšení tarifních tříd, zejména pak minima
v každé třídě, což spíše než k diverzifikaci míří k vyrovnání mezd na AMU.
Akademičtí pracovníci na uměleckých vysokých školách svou tvůrčí činnost nerealizují jako
zaměstnanecká díla, proto takový systém odměňování, který by zohledňoval jejich
uměleckou tvůrčí činnost, není myslitelný. Fakulty AMU v souladu se zněním zákona mají
specifickou politiku odměňování, která se výrazně liší v závislosti na institucionální kultuře
každé z nich. Zohledňovány jsou zejména vynikající výsledky v pedagogické práci, inovativní
přístupy k umělecké pedagogice, vědeckovýzkumná činnost, účast na výzkumných i jiných
projektech, na akademické samosprávě, práce v grémiích, komisích, pracovních skupinách
a boardech, zapojení do strategických priorit školy a podobně. Pokud jde o profesní
přestávky, opět je třeba zdůraznit, že se týkají pouze pedagogické činnosti, nikoli samotné
tvůrčí činnosti pedagogů, která se realizuje v praxi.
S ohledem na charakter uměleckopedagogické činnosti a na velký počet částečných úvazků
všechny fakulty AMU nabízejí možnosti sladit rodičovské povinnosti a pokračování
v pedagogické činnosti, nezřídka formou společného vedení studentů, na kterém se podílí
pracující rodič a další pedagog. Profesní přestávky v dlouhodobé nemoci nebyly v minulosti
zohledňovány, pokud by takový případ nastal, vedení AMU i fakult je vždy schopno tyto
případy operativně řešit.

6b/ Zajištění rozvoje pedagogických dovedností akademických pracovníků
Pedagogická práce v uměleckých oborech je rozvíjena sdílením zkušeností formou
umělecko-pedagogických konferencí, sympozií, dílen, hostováním zahraničních pedagogů,
v případě mladých pedagogů přímým zapojením do výuky po boku zkušeného pedagoga.
Tento systém AMU rozvíjí již více než deset let, zejména pak výchova mladých
pedagogických pracovníků byla v minulosti strategickou prioritou začleněnou do
dlouhodobých záměrů a jejich aktualizací, byla předmětem rozvojových programů v závislosti
na podmínkách vyhlášení (dříve decentralizované, posléze centralizované projekty). V roce
2017 jako i v předchozích letech AMU vyčleňuje v rámci rozpočtu 3 mil. Kč, které jsou určeny
právě na posílení pedagogických dovedností mladých pedagogů (jak postdoků tak umělců
přicházejících z praxe).
DAMU jako nástroj rozvoje pedagogických dovedností podporuje zejména mobility pedagogů
nejen v rámci programu Erasmus +. Pedagogové jsou vysíláni na konference, semináře
a workshopy v ČR i v zahraničí. Současně DAMU nabízí svým pedagogům bezplatné
jazykové kurzy.
Dalším důležitým prostředkem rozvoje akademických pracovníků jsou také pohostinské
přednášky a dílny zahraničních pedagogů a umělců. V roce 2017 to byl zejména workshop
známého francouzského teatrologa prof. Patrice Pavise Teorie a praxe adaptace: Příliš
hlučná samota. Dále např. workshop srbské divadelnice, ředitelky divadla Hleb Teatar,
32

Bělehrad, a prezidentky Centra pro dramatickou výchovu ve vzdělávání a umění (CEDEUM),
kterého se zúčastnili vedle studentů i někteří pedagogové katedry výchovné dramatiky.
FAMU umožňuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to k získávání nejen nových
informací z daného oboru, ale také pedagogických dovedností. Jedná se zejména o kurzy
a odborné workshopy s významnými osobnostmi, které realizuje FAMU sama nebo formou
finančního příspěvků umožňuje svým zaměstnancům účast, dle jejich vlastního výběru.
Klíčové jsou zejména aktivity vyvíjené Mezinárodní asociací filmových a televizních škol
CILECT. Ze strany FAMU mají zaměstnanci také možnost bezplatného a nepřetržitého
jazykového vzdělávání pořádaného nejen Centrem jazykové přípravy AMU.

6c/ Principy zajištění genderové rovnosti
Jediným kritériem výběru akademických pracovníků na AMU je jejich kvalifikace a splnění
požadavků výběrového řízení. Kritéria genderové rovnosti jsou přitom zachována právě
naprostou nestranností. Ve vedoucích funkcích na AMU jsou muži a ženy zastoupeni/y
rovnoměrně. Existují podstatné rozdíly v zastoupení žen mezi jednotlivými fakultami,
nejvyváženější je situace na DAMU. Mezi studenty dochází k velké feminizaci oborů, široké
zastoupení různých genderových identit je v uměleckém prostředí běžné.
DAMU - Divadelní činnost je již ze své podstaty diskriminačním prostředím (klasický
repertoár je v obsazení rozvrstven v poměru 2/3 muži; 1/3 ženy). V posledních letech však
DAMU naopak zaznamenává trend feminizace některých oborů (scénografie, dramaturgie,
výchovná dramatika). Tato tendence (stejně jako v pedagogice) vychází z faktu hluboko
podprůměrných mezd v kultuře.
FAMU si dobře uvědomuje, že filmový průmysl historicky dával větší přednost mužům než
ženám. To historicky determinuje složení pedagogů, kde kvalitní výuku vzhledem
k profesním schopnostem a dovednostem dokáží v celkovém poměru lépe zajistit muži než
ženy. Proto vedení FAMU podporuje v konkrétních krocích postupné výraznější zastoupení
ženských pedagogů ve výuce. Několik klíčových kateder vedou ženy: katedru animované
tvorby (Michaela Pavlátová), katedru fotografie (Štěpánka Šimlová), katedru produkce (Marta
Švecová). V souvislosti s procesy zajišťování kvality děkan Radě pro vnitřní hodnocení
nominoval jako předsedkyni Komise pro vnitřní hodnocení FAMU Alici Růžičkovou, která byla
následně Radou schválena.
Přestože HAMU nemá vypracovanou strategii genderové rovnosti, dodržuje především
kritéria odborné profesní (umělecké a pedagogické) způsobilosti pro pověřování pracovních
úkolů (např. pravidla pro vyhlašování konkurzního řízení). Citlivě rovněž naslouchá
neformálním projevům studentů i zaměstnanců o jejich rodinném zázemí a zdravotním stavu,
pokud si sami přejí o těchto okolnostech osobního života mluvit a považují sami za důležité
o svém soukromém zázemí svého zaměstnavatele informovat.

6d/ Problematika sexuálního a genderově podmíněného obtěžování
Na uměleckých školách je situace specifická. Na každé z fakult byla tato problematika
svěřena do gesce jednoho z proděkanů. Na poradách vedení AMU a kolegiích děkanů fakult
je tato oblast adekvátně monitorována, ale vzhledem k faktu, že na AMU nebyly v posledních
letech kromě zcela ojedinělé a operativně vyřešené kauzy externího pedagoga zjištěny
případy sexuálního obtěžování, žádná další centrální opatření zatím AMU neplánuje.
Za dobu působení současné děkanky DAMU (tj. 5 let) nebyly zaznamenány žádné kauzy
spojené se sexuálním obtěžováním, přestože zaměstnanci i studenti mají možnost v případě
jejich výskytu vedení fakulty informovat buď přímo či anonymně.

33

FAMU si je problematiky sexuálního a genderově podmíněného obtěžování dobře vědoma,
proto vedení v rámci interního PR šířilo informace o této problematice (např. iniciativy typu
Čtvrtá vlna). Děkan se aktivně zúčastnil odborného setkání na toto téma zaměřené na
umělecké vysoké školy v galerii tranzitdisplay. Klíčové pro celou oblast audiovize byla
iniciativa Metoo, která široce rezonovala jak mezi pedagogy, tak mezi studenty FAMU.
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7/ Internacionalizace
AMU v souladu s prioritním cílem 3 Aktualizace dlouhodobého záměru AMU na rok 2017
průběžně monitorovala cizojazyčné studijní programy. Zapojila se do práce konsorcia
pražských vysokých škol Study in Prague s cílem zvýšit povědomí a zájem zahraničních
studentů o studium v cizojazyčných akreditovaných i neakreditovaných programech školy
a své PR v zahraničí. Pokračovala v budování strategických partnerství, založených na
reciprocitě sdílení kapacit a dobré tvůrčí a výzkumné praxe. Zapojení doktorandů do tvůrčích
projektů v zahraničí bylo podpořeno z programu na podporu krátkodobých mobilit
doktorských mobilit. V rámci programu Erasmus+ byla podpořeno zvyšování jazykových
kompetencí pedagogů i administrativy. Mobility studentů a pedagogů v rámci tohoto
programu probíhaly ve stejné míře jako v předešlém roce. Fakulty byly motivovány k udržení
či navyšování počtu mobilit, především pedagogických a administrativních. Zahraniční
studenti – stážisté v rámci Erasmu i studenti v placených programech - se zapojili do chodu
instituce a napomáhali integraci nově přijatých kolegů ze zahraničí. Program IP Mezinárodní
spolupráce je zaměřen na podporu mobilit mimo země EU, působení zahraničních pedagogů
na AMU a na propagaci školy v zahraničí při organizaci projektů s mezinárodním dosahem.
V rámci zlepšování internacionálního prostředí na AMU byla zprovozněna anglická mutace
webových stránek AMU, fakultní anglické verze se začaly na podzim 2017 připravovat. Jejich
spuštění se předpokládá na jaře 2018. Řada pedagogů je zapojena do činnosti
mezinárodních profesních a uměleckých institucí (např. EUA, ELIA, AEC, CILECT, ENCATC
a d.).

7a/ Účast studentů na zahraničních mobilních programech
DAMU byla, co se mezinárodních aktivit týká, v posledním roce velmi aktivní, zvýšil se zájem
studentů o studijní pobyty a krátkodobé pracovní stáže v rámci programu Erasmus+. Jestliže
v minulosti docházelo k tomu, že se zájem zhruba kryl s finančními možnostmi fakulty a mohl
tak vyjet v podstatě každý zájemce, nyní je situace jiná. Komise jmenovaná proděkanem pro
mezinárodní záležitosti uchazeče vybírá a může tak zohlednit i období studia, ve kterém
studenti vyjíždějí. V bakalářském stupni preferuje DAMU čtvrtý, resp. pátý semestr. Zároveň
se také zvyšuje zájem o výjezdy doktorandů, zde má DAMU k dispozici speciální grant pro
doktorandy. Také projekty kateder financované z grantu IP Internacionalizace může DAMU
uspokojit jen z poloviny. V roce 2017 vyjelo několik studentů v rámci tohoto okruhu IP na stáž
do zemí mimo Evropskou unii, nejpopulárnější jsou USA.
DAMU podporuje účast studentů na zahraničních mobilitních programech, ať už pro to, aby
byli lépe připraveni na svůj profesní život, anebo proto, aby byla DAMU otevřená směrem
k zahraničí. Žádný problém, alespoň co se týká studijních plánů, není s pracovními stážemi,
zvláště poté, co DAMU do systému KOS zavedla nový předmět pracovní stáž, oceněný 5, 10
nebo 18 kredity, a to podle doby, kterou student v zahraničí stráví. DAMU se podařilo
stabilizovat přijatelný počet škol, se kterými reálná výměna probíhá a které jsou svými
studijními programy kompatibilní s katedrami DAMU.
Na základě dohody o spolupráci připravila DAMU k akreditaci společný mezinárodní
magisterský program PuppeTry (spolupráce AMU, VŠMU Bratislava, Akademia Teatralna
Bialystok, Univerzity of Theatre and Film Arts Budapešť). Konsorcium požádá na pilotní
rozběh společného programu o podporu z Erasmus+ KA1 - Erasmus Mundus Joint Master
Degree.
FAMU, pravidelně uváděná v žebříčku nejlepších světových škol, pokračuje v konceptu
budování zahraničních vztahů s dalšími prestižními světovými školami. Rozvíjí se spolupráce
s filmovou školou v Lodži (návštěva delegace z Lodži na FAMUFESTU 2017 v sekci Famu
Versus, spojená s prezentací prací studentů lodžské školy a dvěma masterclass pedagogů
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lodžské školy). Ve spolupráci s Lodžskou filmovou školou rovněž probíhají společné
semináře studentů střihové skladby. Pro rok 2018 pak FAMU zahájila přípravu společného
celoročního workshopu s Berlínskou DFFB, zaměřeného na vývoj projektu
nízkorozpočtového celovečerního filmu. Nadále jsou uzavírány a prodlužovány smlouvy
s partnerskými školami, o které mají studenti českých programů největší zájem. Stabilní
počet studentů FAMU vyjíždí na zahraniční stáže v rámci programu Erasmus a na výměny
do USA a dalších zemí.
Z programu IP Mezinárodní spolupráce byly podpořeny společné praktické projekty v rámci
evropských programů, například prestižního programu Writers for Europe, vznikajícího ve
spolupráci s britskou NFTS, holandskou Netherland’s Film Academy a barcelonskou
ESCAC. Pravidelná schůzka pracovní skupiny tohoto programu proběhla v listopadu 2017
v Praze. Byla podporována a systematizována modulová výuka zahraničních lektorů
a významných osobností, uskutečnilo se několik masterclass s uznávanými zahraničními
tvůrci, zejména pak s absolventkou FAMU a významnou režisérkou Agnieszkou Holland,
která se stala držitelkou čestného doktorátu AMU. S týdenním kursem v rámci výměny
Erasmus + hostovala na FAMU profesorka Deborah Klika z Midllesex Unhiversity. Pokračuje
spolupráce s projektem Filmové akademie v Ohridu (FIOFA), na které hostuje řada
pedagogů FAMU.
V říjnu byla kolekce filmů FAMU představena delegací pedagogů a studentů na Pekingské
filmové akademii v Číně, původně absolventský film Györgyho Kristófa OUT byl vybrán do
prestižní sekce Certain Regard festivalu v Cannes. Celkem se filmy studentů FAMU
zúčastnily více než dvaceti zahraničních festivalů.
V rámci aktivit projektu MIDPOINT se rozvíjela spolupráce s Visegrádským fondem, byl
organizován výukový program ve spolupráci s institucemi na Slovensku, Chorvatsku,
Islandu, v Makedonii, Polsku, Řecku a Slovinsku.
HAMU využívá k podpoře zahraničních aktivit svých studentů několik programů. V rámci
programu Erasmus+ vysílá své studenty do zahraničí a přijímá zahraniční studenty ke
studiu a na stáže. Studenti v programech, kteří mají méně příležitostí studia na vysokých
školách v Evropě (nonverbální divadlo, taneční pedagogika, choreografie atd.), mohou
využít prostředky z rozvojového programu IP Mezinárodní spolupráce, v rámci kterého
fakulta vysílá studenty na studium a stáže do zahraničí mimo EU a do institucí, které
nejsou zapojeny v programu Erasmus+. Další možnosti podpory jsou granty
Visegrádského fondu, Fulbrightovo stipendium, program CEEPUS a mezivládní dohody
mezi konkrétními zeměmi. Kratší zahraniční pobyty studentů v zahraničí (kurzy, soutěže,
semináře, masterclassy) jsou podporovány z prostředků Nadace HAMU.

7b/ Integrace zahraničních členů akademické obce
DAMU přirozeně integruje své zahraniční studenty do prostředí školy, jazyková výbava
pedagogů i podpůrné administrativy přispívá k hladkému průběhu studia v akreditovaných
i letních programech. K integraci přispívá i zapojení tzv. „buddies“.
Počet mezinárodních studentů FAMU v roce 2017 odpovídá předpokladům, do prvního
ročníku magisterského studia Cinema and Digital Media nastoupilo v akademickém roce
2016/2017 7 studentů a do prvního ročníku mezinárodního programu CINNK katedry kamery
5 studentů. Do ročního kurzu APP se v roce 2017/2018 se přihlásilo 21 studentů. Naplněny
byly rovněž programy v anglickém jazyce katedry fotografie, nadále pokračují semestrální
kursy ve spolupráci s organizacemi CIEE, CET a universitou NYU, proběhly tři pětitýdenní
letní kurzy pro zahraniční studenty.
Zahraniční studenti na HAMU studují v programech v českém jazyce (v případě splnění
jazykových požadavků), část zahraničních studentů studuje na HAMU v rámci programu
36

Erasmus+ a menší počet studentů studuje v anglických programech nebo jako placení
semestrální stážisté. Fakulta se snaží integrovat zahraniční studenty buď v rámci
přípravy a realizace společných uměleckých projektů (společná představení, společné
komorní soubory, zapojení zahraničních studentů do orchestrálních a operních projektů
a mimořádných specializovaných kurzů), nebo v rámci společných setkání. Nápomocné
jsou příslušné referentky zahraničního a studijního oddělení. Zahraniční studenti se
mohou zapojit do všech aktivit školy včetně studentských tvůrčích grantových projektů.
Na základě dotazníkového šetření a osobních setkání příslušného proděkana
a zahraniční referentky při příjezdu a před ukončením stáže jsou studium i zkušenosti
zahraničních studentů vyhodnocovány a případně jsou přijata opatření k řešení
vzniklých problémů. Někteří zahraniční studenti, kteří přijedou na studijní pobyt na
HAMU, přecházejí do anglického akreditovaného programu jako řádní studenti HAMU.
Administrativa fakulty (především studijní, zahraniční a projektové oddělení) a někteří
pedagogové využívají podpory mezinárodních programů ke zvýšení svých jazykových
kompetencí.
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8/ Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
8a/ Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti
Tvůrčí činnost je na AMU propojována s činností vzdělávací a výzkumnou ve všech
akreditovaných oborech. Jde o jeden ze základních principů, na kterém jsou činnosti školy
postaveny a které plynou ze samotného charakteru a náplně studia i poslání školy. Většina
pedagogů AMU se vedle svého pedagogického působení na škole věnuje i tvůrčí umělecké
práci mimo školu, což jim umožňuje bezprostředně předávat pracovní zkušenosti v rámci
pedagogické práce na škole. Škola za tímto účelem disponuje pro rozvoj tvůrčích aktivit
specializovanými pracovišti, která již řadu let úspěšně slouží propojování tvůrčí a vzdělávací
činnosti. Jedná se především o divadlo DISK, dále Studio FAMU, Studio TON (Tanec –
Opera – Nonverbální divadlo), divadlo Inspirace, zvuková studia na jednotlivých fakultách a
také Galerii AMU (GAMU). Tato pracoviště zajišťují profesionální podmínky pro uměleckou
činnost studentů, kteří se tak již během studií seznamují s reálnými podmínkami, které je
budou čekat v jejich profesním životě. Zmíněná pracoviště navíc pomáhají propojit umělecké
aktivity školy s kulturním životem hlavního města Prahy.
Během umělecko-výzkumné tvůrčí činnosti s praxí se nachází prostor i v pedagogické
činnosti doktorandů, kteří jsou důležitými hybateli rozvoje inovativního potenciálu školy
a transferu nejmodernějších uměleckých postupů do výukového procesu. Kromě zmíněných
aktivit vytvářených tvůrčími pracovišti je nutno vzpomenout také další uměleckou činnost
spojenou s jednorázovými kulturními akcemi, s festivaly či uměleckými setkáními, které se
tradičně těší velkému zájmu veřejnosti, jako například Zlomvaz, Nablízko, Děti-dramadivadlo, FAMUFEST či Jazzové nádvoří. Studenti se často společně s pedagogy zapojují do
projektů na podporu začleňování znevýhodněných skupin občanů (divadlo ve specifické
skupině) do každodenního života, kdy smíšené umělecké skupiny integrují postižené umělce.
Důležitou platformou výzkumu uměním a výzkumu založeného na umění je mezifakultní
pracoviště AMU a ČVUT Institut intermédií. Institut intermédií vytváří mezioborový model
vzdělávání a výzkumu, propojuje školy technických, uměleckých či humanitních oborů
a mimoakademické partnery, poskytuje prostor pro osvojení současných znalostí, vědomostí
a schopností v oblasti umění, výzkumu a technologie. Klade si za cíl vytvářet inspirativní
tvůrčí prostředí, zkoumat využití nekonvenčních inovativních uměleckých řešení, a pomáhá
tak rozvíjet nové formy spolupráce s veřejností i s výrobní sférou. V Institutu intermédií
probíhá výuka předmětů souvisejících se zaměřením na multimédia a dílny. Velmi důležitým
místem prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studentů je Galerie AMU, představující
významný tvůrčí prostor především pro Katedru fotografie FAMU a Centrum audiovizuálních
studií FAMU.
Základní a aplikovaný výzkum
Přestože je AMU především uměleckou školou k významným výstupům tvůrčí činnosti patří
rovněž výsledky základního a aplikovaného výzkumu. Zde dlouhodobě převažuje základní
výzkum v oblasti uměnovědy, metodicky opřený nejčastěji o historický, antropologický či
psychologický přístup a v oblasti hudebního zvuku, metodicky založený na
psychoakustických experimentech a fyzikálních analýzách příčin produkce zvuku jeho
zdrojem. Dominantními oblastmi výzkumných prací jsou divadlo, hudba, tanec, film,
fotografie a moderní audiovizuální formy, profesionální zpěvní a mluvní hlas a vnímání barvy
a kvality zvuku posluchačem. Základní výzkum je doplněn aplikovaným výzkumem na poli
hudební, prostorové a psychologické akustiky, akustických vlastností hudebních nástrojů
a lidského hlasu, optiky, ale i restaurování a v poslední době i archivace audiovizuálního
materiálu. V oblasti aplikovaného výzkumu byl také dokončován rozsáhlý projekt Metodiky
digitalizace národního filmového fondu. Dalším, metodicky prozatím komplikovaně
ukotvitelným výzkumným odvětvím je výzkum prostřednictvím umění. Na podporu rozvoje
výzkumné činnosti byl na AMU zřízen systém vnitřní podpory výzkumu – Projektová soutěž,
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prostřednictvím které jsou v otevřeném výběrovém řízení vybírány k podpoře projekty
základního i aplikovaného výzkumu realizované na jednotlivých pracovištích fakult AMU.
Projektová soutěž je financována z dotace na dlouhodobý a koncepční rozvoj vědecké
organizace poskytovaného MŠMT. Probíhá formou otevřených výzev, kdy se jednotlivci
a výzkumné týmy ucházejí o podporu svých vědeckých aktivit. Projektová soutěž je otevřena
nejen renomovaným vědeckým pracovníkům, ale i mladým výzkumníkům, kteří se mohou
ucházet o podporu svých krátkodobých postdoktorandských projektů. Kromě vnitřní podpory
vědy a výzkumu vědečtí pracovníci řeší pravidelně témata základního výzkumu v rámci
Standardních projektů GAČR, aplikovaný výzkum je podpořen většinou v rámci výzev
programu NAKI MK ČR.
I v roce 2017 škola realizovala na svých odborných pracovištích řadu vědeckých výstupů. Na
DAMU jsou nejvýznamnějšími pracovišti s vědeckým potenciálem Ústav teorie scénické
tvorby, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, Výzkumné pracoviště katedry
alternativního a loutkového divadla a katedra teorie a kritiky. Dílčím způsobem ale vědecká
činnost probíhá na všech akademických pracovištích fakulty.
Činnost Ústavu teorie scénické tvorby DAMU (i v souvislosti s doktorským programem
scénické tvorby a teorie scénické tvorby) se v roce 2017 soustředila především na tříletý
projekt Scéna a drama (řešitel J. Vostrý), který k 31. 12. 2017 dovršil druhý rok s výstupy
v podobě odborných knih věnovaných dvěma klíčovým dílům významného ruského herce a
pedagoga Michaila Čechova Hercova cesta / O herecké technice, uvedeným rozsáhlou studií
o Čechovově životě a díle od překladatelky obou textů Z. Pistoriusové. Výzkumný tým se
dále věnoval problematice analýzy a interpretace vybraných českých her, v nichž se objevují
hrdinové, jejichž příběhy a dramata souvisejí s příběhem a uzlovými momenty české historie.
Autory této studie České drama a český hrdina jsou vedoucí pracovníci ústavu prof. Jaroslav
Vostrý a doc. Zuzana Sílová. V rámci projektu byly ke konci roku 2017 připraveny dva
rukopisy odborných monografií: V prvé řadě se jedná o rukopis prof. Zdenky Švarcové
Legenda Komači, který sumarizuje dlouholetý výzkum této spolupracovnice ústavu
v souvislosti se středověkými hrami s námětem Ono no Komači, významné japonské
básnířky raného středověku, do podoby rozsáhlé studie a komentovaných překladů pěti her.
Dále jde o přípravu k vydání disertační práce Milana Šotka Komedie podle V. M. Klicpery,
které je připravováno na počátek roku 2018. Jako jeden z výstupů předchozích grantových
úkolů vyšla na závěr roku 2017 antologie textů Jindřicha Vodáka (Jindřich Vodák k historii
českého divadla). Studenti a čekatelé doktorského programu Scénická tvorba a teorie
scénické tvorby se spolu s výzkumnými pracovníky ústavu podíleli na výzkumu rešeršemi
a redakčními pracemi a připravovali vlastní odborné texty. Jitka Goriaux Pelechová
pokračovala ve výzkumu zdrojů, vývoje a současné podoby režisérismu jako specifického
fenoménu ve vývoji vztahu scény a dramatu, Pavel Bár a Petra Honsová se věnovali
výzkumu komediálního herectví v historii vývoje zábavně hudebního divadla a režisérské
osobnosti Ladislava Smočka. Nově příchozí pracovník ústavu Štěpán Pácl úspěšně dokončil
publikaci Slovo v prostoru.
Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU pokračoval ve výzkumu a vývoji
psychosomatických disciplín, zejména dialogického jednání s vnitřním partnerem,
v souvislosti s autorstvím. V rámci projektu Autorství a psychosomatika (doc. Michal
Čunderle) vznikly rukopisné studie: Michal Čunderle: Naše psychosomatika (česko-anglická
verze), Michaela Raisová: Minulost jako otevřená hra (česko-anglická verze), Přemysl Rut:
Nevyskočil aneb Vanutí ducha, Eva Slavíková: Tvořivost, fantazie, hra. V roce 2017 bylo
vydáno dvojCD: Přemysl Rut a Okolostola: Písně národního obrození, 1810–1850,
a Přemysl Rut a Okolostola: Od národních zpěváčků k Národnímu divadlu, 1850–1910.
Ústav dále uspořádal workshop a seminář dialogického jednání na univerzitě v Aalborgu
(Dánsko), 28. – 29. 11. 2017. V rámci festivalu Autorská tvorba Nablízko, 9. – 12. 3. 2017
proběhly workshopy Výchova k hlasu (Mgr. Ivana Vostárková), Feldenkraisova metoda
(MgA. Petra Oswaldová), Dílna dialogické jednání (MUDr. Eva Slavíková), Dílna latinsko39

amerických tanců (Isabel Mendosa), Dílna autorského čtení (Přemysl Rut), Divadelně
antropologický seminář (prof. Jana Pilátová) a Body and Voice (MgA., Mgr. Michaela
Raisová).
Výzkumné pracoviště katedry alternativního a loutkového divadla se zaměřilo na další
vyhranění a specializaci jednotlivých segmentů výzkumu interakce jevištních komponentů.
Akcenty jednotlivých pohledů garantují výzkumní pracovníci ve spolupráci s doktorandy.
V tomto procesu je zkoumána Divadelní tvorba ve specifických podmínkách (s lidmi se
znevýhodněním), kde vznikaly kolokvia, dílny festivalové prezentace apod. pod odborným
vedením K. Šplíchalové, V. Nováka, M. Dvořákové, T. Legierskiho či J. Čtvrtníka včetně
realizace dvou festivalů (Rynholecký divadelní festiválek, Menteatrál v Neratově zaměřených
na práci s lidmi s mentálním postižením).
Pracoviště se zabývá rovněž tzv. imerzivním divadlem a uměním, nebo loutkovým divadlem
pro dospělé i dětské diváky, kde odborní pracovníci pracoviště realizovali divadelní projekty
doplněné o teoretickou bázi formou publikací a článků. Významným polem působnosti je
výzkum antropologie divadla a metody hráčství, kde jedním z výstupů v roce 2017 byla
odborná publikace V. Mikeše Proč hrát: k divadelní antropologii doprovozená kolokviem za
účasti minulých a současných doktorandů. Důležitým odborným výstupem vycházejícím
z dlouholetého výzkumného projektu je Divadlo a interakce X: modré stránky podruhé, které
k vydání připravil M. Klíma a kolektiv. Pracoviště připravilo vědecké sympozium zaměřené na
téma Režie a dramaturgie v současném loutkovém divadle (ve spolupráci s Muzeem
loutkářských kultur v Chrudimi a časopisem Loutkář); sympozium Setkání Neratov,
zaměřené na výzkumnou divadelní práci s lidmi s postižením; symposium s praktickými
workshopy a teoretickými prezentacemi týkajících se divadelních aktivit pedagogů a studentů
DAMU a lidí s mentálním postižením. Kromě toho se výzkumné pracoviště podílelo na
prezentaci aktuálních vývojových trendů a současné podoby loutkářství v ČR a na
prezentace projektu Divadelní tvorba ve specifických skupinách v rámci pracovního pobytu v
Mariboru ve Slovinsku (Lutkovno gledališče Maribor, 9. – 12. 11. 2017).
FAMU v roce 2017 definovala svou výzkumnou strategii jak s ohledem na stávající
výzkumnou a publikační činnost, tak vzhledem k novým oblastem výzkumu, na které se
hodlá zaměřit v příštích letech. Výzkumné priority FAMU představují: osobnosti FAMU
(institucionální dějiny a kritické zhodnocení odkazu tvůrců, kteří na FAMU studovali či
pedagogicky působili); dějiny a teorie fotografie (zejm. výzkum estetických,
epistemologických a etických aspektů současných technických obrazů); dějiny a teorie
animace (s důrazem na českou a středoevropskou tradici oboru); herní studia (a nové
kulturní průmysly vůbec); filmová pedagogika na uměleckých školách (komparativní výzkum
didaktických metod a postupů, včetně jejich historického vývoje); experimentální výzkum
a vývoj audiovizuálních technologií (s důrazem na jejich využití v audiovizuální tvorbě).
Výzkumná činnost v těchto oblastech je realizována na příslušných katedrách FAMU
a současně se priority promítají do tematických oblastí akreditovaného doktorského
programu Teorie filmové a multimediální tvorby, u jehož studentů se předpokládá vědecký
přístup a systematická výzkumná činnost.
V roce 2017 byly završeny dva projekty aplikovaného výzkumu NAKI (Historický fotografický
materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana
v kontextu základních typů paměťových institucí, FAMU ve spolupráci s NTM, NPÚ, ČVUT
a MG v Brně a Metodiky hodnocení kvality filmového obrazu z pohledu zrakového vjemu
diváka s cílem vytvoření rovnocenné restaurované digitální kopie v porovnání s mateřskými
archivními filmovými obrazovými zdroji). V rámci těchto projektů bylo v roce 2017 uplatněno
9 metodik a 1 odborná kniha. Mezi nejvýznamnější výsledky v oblasti základního výzkumu
lze zařadit kolektivní monografii osmi akademických pracovníků a studentů FAMU (T. Dvořák
a kol., Fotografie, socha, objekt. Praha: NAMU, 2017), přehledovou studii Aleše Danielise,
“Česká filmová distribuce 2007–2016. Desetiletí změny.” (Iluminace 2017, roč. 29, č. 2,
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s. 25–63) či odborné studie doktorandek Ley Petříkové, “Umělecké filmy produkované
farmaceutickou společností Sandoz.” (Iluminace 2017, roč. 29, č. 1) a Elišky Děcké,
“Důležitost propojení animační teorie s praxí” (In: Ülo Pikkov, Animasofie. Praha: NAMU,
2017). Za účasti studentů a odborníků z řady českých institucí proběhla druhá výroční
konference katedry fotografie “Paratexty fotografie”, z níž vznikne kolektivní monografie
a bude vydána 2018. FAMU usiluje mj. o posílení internacionalizace své výzkumné činnosti
a v roce 2017 navázala spolupráci s řadou renomovaných osobností i zahraničních
pracovišť, s nimiž se bude v dalších letech podílet na pořádání vědeckých akcí i připravovat
společné vědeckovýzkumné projekty.
Na HAMU probíhá základní a aplikovaný výzkum ve Výzkumném centru hudební akustiky
MARC (pod vedením Ing. Zdeňka Otčenáška), které řeší obecnou problematiku vnímání
zvuku posluchačem, zákonitosti akustických vibrací různých typů zdrojů zvuku a vazbu
subjektivně vnímaných vlastností zvuku ovlivněných prostorem, ve kterém se zvuk šíří,
s objektivními vlastnostmi zdrojů zvuku. V r. 2017 byl výzkum MARC podpořen interními
výzkumnými projekty „Zvuková kvalita“ a „Varhany a jejich zvuk“. K nejvýznamnějším
dosaženým výsledkům v roce 2017 patří i patent a užitný vzor. Na výzkumech MARC HAMU
se podílejí studenti bakalářského a doktorského studijního programu katedry zvukové tvorby
a do výzkumu jsou zapojeni též studenti DAMU.
Dalším výzkumným týmem na HAMU byl projektový tým katedry hudební teorie, který
pokračoval ve výzkumu v projektu Vývoj evropského hudebního myšlení ve 20. a 21. století
z hlediska časové a strukturační artikulace hudební struktury. Výsledkem badatelské práce
tohoto projektu je kolektivní monografie Scelovací prostředky (autoři Vladimír Tichý, Tomáš
Krejča, Petr Zvěřina; předmluvou doplnil Jaromír Havlík). Významným počinem této pracovní
skupiny byla příprava vydání anglického překladu reprezentativního klasického hudebněteoretického díla Karla Janečka Základy moderní harmonie. Zmíněný ediční počin bude
představovat významnou zahraniční propagaci jmenovaného díla této výrazné osobnosti
a české hudební teorie obecně.
V roce 2017 byl též zahájen strukturální výzkum moderních koncertních melodramů, který
provádí Jiří Bezděk za spolupráce s dr. Věrou Šustíkovou z Českého muzea hudby. První
výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci Společnosti pro hudební vědu
a budou publikovány i ve sborníku z konference. Jiří Bezděk se pak podílel i na kolektivních
monografiích ke 100 letům české státnosti (byla připravena i výstava) a o Jiřím z Poděbrad.
Obě vznikly za kooperace s Katedrou společenských věd ČVUT v Praze.
Platformou pro publikační činnost v oboru hudební teorie a choreologie je časopis Živá
hudba. Přispívají do něj nejen pedagogové a studenti fakulty (v čísle 2017/8 doktorandi Sylva
Stejskalová, Natálie Nečasová a Josef Bartoš), ale i externisté. Tento rok byly otištěny dva
příspěvky amerických organologů – účastníků konference pořádané v rámci International
Shakuhachi Festival Prague, který probíhá již několik let na půdě HAMU (Tara Browner,
William Connor). S ročním odstupem jsou dostupné fulltexty všech čísel časopisu na
webových stránkách www.ziva-hudba.info.

8b/ Zapojení bakalářských a magisterských studentů do tvůrčí činnosti
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, umělecká činnost prostupuje vzděláváním
studentů v průběhu celého jejich studia a její výsledky jsou pravidelně ověřovány
prostřednictvím veřejných prezentací v rámci školních zařízení AMU: divadla DISK, Studia
FAMU, Galerie AMU (GAMU) a produkčního pracoviště Produkce HAMU, organizačně
zajišťující tvůrčí projekty 3 kateder (zpěvu a operní režie, tance a nonverbálního divadla).
Tato pracoviště zajišťují, že bude tvůrčí činnost studentů především v absolventských
ročnících, realizována v profesionálních podmínkách a v tomto smyslu se bude co nejvíce
podobat jejich budoucímu profesnímu působení.
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Součástí všech akreditovaných programů na DAMU – jak bakalářských, tak magisterských
(včetně navazujících magisterských), v prezenční i kombinované formě studia – je tvůrčí
činnost, která je prezentována v podobě interní (klauzury) i veřejné v divadle DISK a ve
studiu Řetízek. Tvůrčí činnost posluchačů DAMU je tak tradiční součástí divadelního života
hlavního města Prahy s velmi dobrým ohlasem. K důležitým akcím pořádaným posluchači
DAMU patří také festivaly (Zlomvaz, Nablízko, Děti-drama-divadlo). Kromě toho posluchači
DAMU prezentují své tvůrčí projekty i v jiných kulturních a vzdělávacích zařízeních.
Absolventi DAMU spolu s některými studenty úspěšně rozvíjejí netradiční divadelní aktivity
na dalších pražských scénách – Vila Štvanice, Venuše ve Švehlovce, Jatka78.
Všechny katedry DAMU spolupracují trvale s divadly, orchestry, hudebními skupinami
a kulturními a vzdělávacími institucemi po celém území České republiky. Tuto spolupráci
považují za nezbytnou součást výukového a badatelského procesu a využívají jí rovněž
k hodnocení své činnosti a k rozvíjení spolupráce se svými absolventy. Katedra výchovné
dramatiky se podílí na přípravě a vydávání jediného českého odborného periodika
o dramatické výchově Tvořivá dramatika (ISSN 1211-8001), v němž jsou publikovány mj.
studie pedagogů katedry výchovné dramatiky a posluchačů doktorského a magisterského
studia dramatické výchovy. Přípravě na vědeckou a výzkumnou činnost posluchačů nejen
doktorského studia napomáhá časopis pro kritiku a divadlo Hybris, který redigují a vydávají
posluchači katedry teorie a kritiky.
V širokém spektru tvůrčí činnosti coby veškerých aktivit směřujících k získávání nových
poznatků a dovedností a k jejich aplikaci pro potřeby společnosti zaujímá na FAMU klíčovou
roli umělecká tvorba, vnímaná jako relevantní přínos k obecnému rozvoji kultury
a společenských potřeb. FAMU podporuje tvůrčí aktivity studentů v plném rámci i nad rámec
studijních plánů, mimo jiné zdroji z Vnitřního grantu na realizaci mimořádných cvičení.
Mezi zásadní úspěchy roku 2017 patří Cena Magnesia pro Annu Lyubynetskou za film Kiev
Moscow, nominace filmu Out Györgyho Kristófa v sekci Un Certain Regard mezinárodního
filmového festivalu v Cannes či uvedení snímku Atlantida, 2003 Michala Blaška v soutěžní
sekci Cinéfondation na témže festivalu. Tento film vznikl v koprodukci FAMU a VŠMU.
Pražský školní štáb zastupoval Adam Mach (kamera), Petr Hasalík (střih), Veronika
Jelšíková (produkce), tutorem byl prof. Pavel Marek. Mezi další pozoruhodné úspěchy lze
počítat účast Damiána Vondráška se snímkem Vězení na Mezinárodním filmovém festivalu v
San Sebastianu, vítězství Haruny Honcoop s Built to Last na švédském festivalu
o architektuře Archfilm Lund a uvedení filmu Strip Kateřiny Tučkové na 12. ročníku
Mezinárodního ženského filmového festivalu Femina. Mnoho nominací a ocenění získaly
i animované filmy Malá Diany Cam Van Nguyen a Plody mraků Kateřiny Karhánkové.
Studenti Katedry fotografie FAMU uspořádali několik skupinových výstav mimo jiné Otroke
na Počitnicách v rámci Festivalu Fotopub Novo Mesto, Slovinsko či výroční výstavu
Famugrafie 3 v prostoru Holešovické šachty.
Tradicí posledních let se stalo, že veřejná činnost HAMU se soustřeďuje především na
koncertní praxi studentů. Počet uspořádaných ročníkových, bakalářských, magisterských,
doktorandských koncertů je vždy závislý na aktuálním složení studentů v jednotlivých
ročnících a interpretačních oborech, v roce 2017 činil 154 koncertů /doktorandské,
absolventské magisterské, absolventské bakalářské ročníkové a koncerty v rámci Erasmu/.
Tyto koncerty probíhaly v nejen v Sále Martinů a v Galerii, ale též v Respiriu a jejich
návštěvnost dosáhla cca 12.000 posluchačů
Celkový počet všech koncertů HAMU v roce 2017 činil 188 koncertů, kromě již výše
zmíněných též koncerty gratulační, výroční k 17. 11., katedry skladby, katedry dechových
nástrojů, katedry bicích nástrojů, katedry teorie a dějin hudby, katedry jazzu (na Letní scéně)
a především orchestrální cyklus 8 koncertů, který je každoročně pořádán pod názvem
TI NEJLEPŠÍ. Celková návštěvnost všech koncertů HAMU za rok 2017 činila cca 20.000
návštěvníků.
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Další tvůrčí aktivity studenů probíhají v rámci produkčního pracoviště HAMU, které
připravuje a realizuje ročníková a absolventská představení studentů zpěvu, operní
režie, nonverbálního divadla a tance. Na představeních se tvůrčím způsobem podílejí
také studenti skladby, dirigování nebo hudebníci či studenti choreografie a studenti
produkce, kteří tím zároveň plní své studijní povinnosti. HAMU v roce 2017 realizovala
celkem 20 ročníkových, bakalářských a magisterských představení a 23 repríz katedry
nonverbálního divadla, 8 operních představení a repríz katedry zpěvu a operní režie
a 10 představení katedry tance. Produkční pracoviště HAMU rovněž organizuje koncerty
studentů a pedagogů katedry jazzové hudby, kteří s vlastními ansámbly realizovali 16
jazzových koncertů.
Nejoblíbenějším místem prezentace tvůrčí činnosti studentů HAMU je divadlo Inspirace,
Ponec, DISK, Rubín, Mlejn a Mana. Výběr scény souvisí s potřebami daného
uměleckého oboru.
Studentské projekty byly úspěšně realizovány i na festivalu Jazzové nádvoří (HAMU
Praha a JAMU Brno). Kromě koncertů proběhla v průběhu roku 2017 v Respiriu,
v Orchestrálním sále, v Klubu, v Galerii HAMU a dalších prostorách celá řada speciálně
zaměřených přednášek, seminářů, kurzů a workshopů nejen s lektory z ČR, ale i ze
zahraničí.
Galerie AMU (GAMU)
V roce 2017 proběhlo v Galerii AMU tiřináct výstav. Autorem nového vizuálu výstavních
plakátů a dalších tiskovin je Jan Slabihoudek, student Ateliéru grafického designu a vizuální
komunikace na UMPRUM. U příležitosti mezinárodní výstavy Bezedno. Vilém Flusser
a umění byly spuštěny také samostatné webové stránky galerie (www.gamu.cz), které budou
postupně doplňovány o archiv výstav z předchozích let.
Nejambicióznější a divácky nejúspěšnější výstavou roku 2017 byl mezinárodní projekt
Bezedno. Vilém Flusser a umění, představující pomocí vzácných archivních dokumentů
a vizionářských uměleckých kolaborací život jednoho z nejvýznamnějších pražských rodáků
a intelektuálů 20. století. Na výstavě, koncipované původně pro ZKM v Karlsruhe
a reprízované v AdK Berlin a West Den Haag, se podíleli badatelé a kurátoři z Archivu
Viléma Flussera při UdK v Berlíně a jejich čeští kolegové z FAMU a FF UK.
Vedle studentských výstav Katedry fotografie FAMU (Ontologie setkání a final foto famu
2017) a Centra audiovizuálních studií FAMU (存储 a V tuto chvíli, právě dnes, teď) uvedla
GAMU také dvě zahraniční výstavy: kurátorskou prémiéru Niky Kupyrové z ateliéru
TransArts na vídeňské Vysoké škole umělecko-průmyslové a sólový výstavní projekt
nizozemské audiovizuální umělkyně Marloes van Son, věnovaný netradičním zvukovým
nástrojům a přístrojům. V letních měsících představila v GAMU Lea Petříková svůj autorský
soubor videí s tematikou mínojských býčích rituálů jakožto paralely tvůrčího aktu.
Doprovodný program GAMU, kterému v předchozím roce dominovaly audiovizuální
performance pod dramaturgickým vedením Martina Blažíčka z FAMU, byl postupně rozšířen
o množství komentovaných prohlídek, workshopů a dalších akcí, bezprostředně spjatých
s probíhajícími výstavami (např. autorská performance Ochočárna Venduly Guhové nebo
Secret Gig Ondreje Zajace v rámci letní výstavy Ley Petříkové).
Také v roce 2017 zaznamenala nejvyšší návštěvnost Pražská muzejní noc, spojená
s komentovanou prohlídkou výstavy Ontologie setkání, portrétním fotografickým ateliérem
a audiovizuálním doprovodem studentů a pedagogů FAMU.
Nakladatelství AMU (NAMU)
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Publikaci výsledků výzkumné činnosti pěstované na AMU zajišťuje vlastní akademické
nakladatelství NAMU, které se zabývá vydáváním kvalitní literatury z oblasti filmu, televize,
fotografie, vizuálních studií, game studies, divadla, hudby a tance. Podporuje vznik
teoretických i prakticky orientovaných knih, které rozvíjejí odborné prostředí v uměnovědné
i umělecké oblasti. Věnuje se sledování významných odborných konferencí, studentských
klauzurních prací a dalších obdobných aktivit, pro které slouží jako publikační platforma.
Jako specializované nakladatelství publikuje i notový materiál a edice historických
dokumentů. Vedle akademických pracovníků AMU zde publikují své knihy vynikající studenti,
ale i významní odborníci mimo akademickou obec AMU.
V roce 2017 vydalo NAMU 19 knih (včetně přepracovaných nových vydání, avšak mimo
dotisků) + 1 publikaci ve formě e-booku.
Mezi nejvýznamnější ediční počiny roku 2017 patřila historická monografie Dějiny AMU (eds.
Martin Franc – Lenka Krátká), která navazuje na knihu rozhovorů Dějiny AMU ve
vyprávěních, vydanou v roce 2016, a jejíž vydání je výstupem dlouhodobého
orálněhistorického projektu. Vedle toho nakladatelství vydalo v koedici s Kühnovým dětským
sborem monografii o zakladateli tohoto pěveckého sboru Jan Kühn od Miloše Pokory.
Z dalších významných publikací NAMU lze jmenovat teoretickou monografii o animovaném
filmu Üla Pikkova Animasofie nebo kolektivní monografii Horizonty evropského dramatu,
mapující současnou evropskou divadelní scénu.
Kniha Dějiny AMU získala nominaci v soutěži Nejkrásnější české knihy 2017, pořádané
Památníkem národního písemnictví.
Výstava oborové literatury Book Me, kterou NAMU každoročně pořádá, se v roce 2017
konala v prostorách pražského komunitního centra DUP32 a tentokrát spojila tematicky
všechny čtyři umělecké obory, které jsou na AMU pěstovány.

8c/ Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace
AMU získala v roce 2017 dotace na výzkum, vývoj a inovace ve výši 25.529 tis. Kč. Tyto
finanční prostředky poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo
kultury ČR.
Prostředky MŠMT získané v rámci podpory Specifického vysokoškolského výzkumu
a v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace jsou
na AMU rozdělovány ve dvou samostatných soutěžích, přičemž Studentská grantová soutěž
je otevřená především pro doktorandské projekty a má sloužit zároveň jako příprava na
řešení finančně a koordinačně náročnějších grantů, zatímco Projektová soutěž AMU je
určená akademickým pracovníkům a jejich týmům. V obou soutěžích AMU rozdělila v roce
2017 přes 15,5 mil. Kč mezi 17 projektů akademických pracovníků a 7 postdoktorandských
projektů a dále 42 projektů studentských.
Finančně méně náročné projekty studentů doktorského studia umožnily podpořit jako
obvykle především jejich heuristickou práci, přípravu, zpracování a publikaci jejich prvních
odborných prací, dále badatelské pobyty v zahraničních odborných pracovištích, knihovnách
a archivech a též v nejrůznějších světových uměleckých institucích. Kromě tohoto jsou
některé projekty zaměřeny na otázky uměleckého výzkumu, což představuje též přípravu
řady uměleckých výstupů. Akademické granty sloužily zejména k podpoře soustavnější
publikační činnosti základního i aplikovaného výzkumu a k sestavení stabilnějších
badatelských týmů na všech třech fakultách AMU. Víceleté granty Projektové soutěže AMU
se stávají zárukou kontinuity badatelské práce týmů sestavených nejúspěšnějšími řešiteli.
V rámci jednotlivých fakult bylo na DAMU řešeno celkem 7 projektů akademických
pracovníků, 2 projekty postdoktorandské a 24 studentských. V rámci FAMU byly úspěšně
řešeny 3 projekty akademických pracovníků, 2 postdoktorandské projekty a 7 studentských
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projektů podpořených v rámci SVV. Na HAMU probíhalo řešení 7 projektů akademických
pracovníků, 3 projekty postdoktorandské a 8 projektů bylo řešeno v rámci studentské
grantové soutěže.
Vedle projektů podpořených interní soutěží probíhalo řešení 2 pokračujících projektů
aplikovaného výzkumu (NAKI, MK ČR), kde FAMU vystupovalo 1x v roli jediného řešitele
projektu (výzkumný tým pod vedením prof. Jíchy) a 1x v roli spoluřešitele ve spolupráci
s NTM + MG Brně + ČVUT + NPÚ) /viz bod. 8a/.

8d/ Podpora studentů doktorských
postdoktorandských pozicích

studijních

programů

a

pracovníků

na

AMU dlouhodobě vnímá podporu studentů v doktorském studiu a postdoktorandů jako
prioritu, která vždy byla součástí dlouhodobých záměrů AMU a jejich aktualizací. Již
pravidelně na podporu postdoktorandů je vyčleňována speciální částka v rozpočtu AMU
a díky této strategii se podařilo na AMU udržet řadu tzv. startovních pozic akademických
pracovníků a obecně posílit vědeckovýzkumnou platformu AMU. Již od roku 2015 působí na
škole Centrum pro doktorská studia, které poskytuje základní metodologickou podporu
studentům doktorského studijního programu formou přednáškových cyklů podpory
doktorských konferencí, podpory krátkodobých výzkumných mobilit pro doktorandy
a v neposlední řadě péčí o rozšíření publikačních platforem.
Významným impulzem pro rozvoj doktorských aktivit je podpora badatelských projektů
doktorandů v rámci Studentské grantové soutěže, která je řízena přímo fakultami. Odborné
aktivity doktorandů jsou podporovány rovněž začleňováním mladých badatelů do
pedagogického působení a do stávajících vědeckých týmů. Studenti doktorských studijních
programů AMU v prezenční formě studia jsou stále více zapojování do výuky, do vedení
seminářů, či do realizace různých uměleckých a tvůrčích projektů. Fakulty uplatňují
motivační systém hodnocení posluchačů doktorského studia. Kromě základního stipendia
jsou posluchačům přiznávána po každém semestru nadstavbová stipendia za mimořádnou a
kvalitní práci a výsledky dosažené v rámci doktorského studia v publikační, pedagogické
činnosti na AMU či v dalších oblastech prioritního zájmu školy. Studenti doktorských
programů se rovněž aktivně účastní workshopů pořádaných AMU a zaměřených na
umělecký výzkum i na podporu specifických znalostí a dovedností doktorandů.
V rámci DAMU se studenti doktorských programů podíleli na řešení 24 projektů studentské
grantové soutěže (SGS). Doktorandi se rovněž pravidelně zapojují do výuky jako
pedagogové. Fakulta uplatňuje motivační systém hodnocení posluchačů doktorského studia.
Kromě základního stipendia jsou posluchačům přiznávána po každém semestru
nadstavbová stipendia za mimořádnou a kvalitní práci a výsledky dosažené v rámci
doktorského studia v publikační, pedagogické činnosti na DAMU či v dalších oblastech
prioritního zájmu fakulty. Systematicky je podporováno zapojování posluchačů doktorského
studia do výuky.
Doktorandi FAMU se aktivně zúčastnili cyklu přednášek pořádaných Centrem doktorských
studií AMU, zaměřeného na podporu specifických znalostí a dovedností doktorandů,
i dalšího ročníku celoškolní konference doktorandů Teritoria umění, kterou pořádá AMU ve
spolupráci s dalšími uměleckými školami. Odborné působení doktorandů je dále
podněcováno zejména začleňováním mladých badatelů do pedagogického působení a do
odborných týmů a podporu specifického vysokoškolského výzkumu (SVV, na AMU formou
SGS) v rámci jednotlivých projektů.
Také HAMU dlouhodobě vnímá podporu studentů v doktorském studiu a postdoktorandů
jako prioritu, která je a byla součástí dlouhodobých záměrů AMU a jejich aktualizací,
studenti doktorandského stupně podílejí na výuce vybraných předmětů, zajišťují část
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organizační činnosti, zejména přípravu koncertů. Škola podporuje jejich uměleckou
a výzkumnou činnost zejména tím, že mají k dispozici vybavení laboratoře
elektroakustické a multimediální hudby, které využívají jak k výzkumným, tak
k uměleckým projektům. V rámci slaďování pracovního, osobního a studijního života
jsou u studentů vždy zohledněny specifické podmínky studujících rodičů.

8e/ Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů
Studium uměleckých studijních programů je na všech fakultách AMU těsně provázáno
s aplikační sférou, rozhodující část pedagogického sboru tvoří aktivní umělci. Na DAMU
kromě aktivních umělců vyučuje řada ředitelů a uměleckých šéfů českých profesionálních
divadel či funkcionářů zaštiťujících organizací (Asociace profesionálních divadel, Asociace
nezávislých divadel, UNIMA, ASSITEJ, ITI, atd.) Tato skutečnost vytváří komplexní
předpoklady pro průběžnou evaluaci studijních programů v závislosti na měnící se praxi
a estetickém vývoji českého i evropského divadla. DAMU spolupracuje s vybranými českými
divadly a organizacemi (festivaly, agenturami), kam své studenty vysílá na odborné stáže
v rámci povinných předmětů. Divadla a další organizace poskytují DAMU zpětnou vazbu
a hodnotí případné výkony (lektorát, rešerše, příprava dílčích materiálů, produkční
spolupráce atd.) studentů při procesu zkoušení inscenace nebo během realizačních příprav.
V rámci aplikovaného divadla vycházejí studenti při tvorbě svých projektů mnohdy ze znalosti
a průzkumu cílové instituce či skupiny. Některé projekty vznikají přímo na základě impulzu,
zakázky ze strany konkrétní instituce, a reagují tak na aktuální potřebu z praxe (výstavy
v muzeu, galerijní programy, projekty pro školy apod.).
Rovněž na FAMU působí v pedagogickém procesu řada špičkových odborníků z aplikační
sféry. Většinu pedagogického sboru tvoří opět uznávaní umělci, mezi kterými najdeme
světově známé režiséry, scenáristy, kameramany, střihače či produkční, kteří často působí
též na renomovaných pozicích v mediální sféře. Klíčovou pozici ve spolupráci FAMU
s aplikační sférou zaujímá i nadále Česká televize. Filmové centrum České televize ve
spolupráci s FAMU a dalšími filmovými školami (FAMO, UTB) pořádalo v březnu 2017
tradiční prezentaci - Filmový akcelerátor - dosud nerealizovaných synopsí a scénářů
studentských hraných filmů za účasti zástupců ČT, pedagogů a studentů příslušných škol
s cílem přivést mladé talenty české kinematografie ke spolupráci s veřejnoprávní televizí
a podpořit zajímavé a progresivní studentské projekty. Nejlepším projektům byla nabídnuta
koprodukce s Českou televizí. Významným místem střetávání studentů s odborníky
z aplikační sféry je rovněž Studio FAMU, které se v druhé polovině prosince 2017 po
náročné rekonstrukci přesunulo zpět do svých prostor v Klimentské 4 a které tradičně
poskytuje kvalitní služby včetně možnosti natáčení ve dvou ateliérech a nabízí komplexní
služby studentům i postprodukčních kapacitách (gradingové pracoviště, zvuková a obrazová
střižna), stejně jako v učebnách pro katedru FAMU International.
Podobně jako na ostatních fakultách také na HAMU většina interních pedagogů
i externistů/odborníků působí v aplikační sféře, a to zejména jako aktivní hudebníci,
pedagogové a aktivní umělci v oblasti scénických umění. Díky vazbám pedagogů na
umělecké instituce mají studenti možnost vykonávat svou praxi v profesionálním prostředí již
v průběhu studia. Partnery školy jsou festivaly, divadla, orchestry, vzdělávací instituce
a nezávislá sféra. Propojení výzkumné činnosti školy s aplikační sférou v případě
Výzkumného centra MARC navazovalo na řešené výzkumné projekty a rozpracování
získaných poznatků (spolupráce s houslařským ateliérem J. B. Špidlena, se Společností
Věnceslava Metelky o.s., s firmou Organa s.r.o., s CESNET z. s. p. o., s Hlasové centrum,
o.p.s., s FN Hradec Králové).
Ze spolupráce s NPÚ vznikla odborná publikace vydaná touto institucí.
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HAMU dlouhodobě spolupracuje s Fakultní základní uměleckou školou Hudební a taneční
fakulty AMU v Praze Stodůlkách. Studentům HAMU před vstupem do profese pedagoga
poskytuje právě fakultní základní umělecká škola možnost seznámit se s pedagogickým
prostředím a získat zkušenosti z pedagogické a didaktické praxe. Studenti hudební produkce
jsou zapojeni do organizace projektů profesionálních orchestrů, divadel, institucí
a samosprávných institucí. Průběh a realizace projektů je sledován příslušným pedagogem
a po ukončení projektů probíhá hodnocení zástupců aplikační sféry s pedagogy. Tato zpětná
vazba umožňuje reagovat pružně na reálné potřeby aplikační sféry.

8f/ Spolupráce s aplikační sférou
Propojení s aplikační sférou je v případě uměleckých vysokých škol velmi těsné, neboť
spočívá v takřka každodenním přenosu nových teoretických poznatků a tvůrčích podnětů
a nápadů do uměleckého prostředí. Škola proto periodicky pořádá setkání s představiteli
aplikační sféry, které napomáhají dalšímu směřování školních výukových aktivit. Jak je
známo, inovace v oblasti divadla jsou ověřovány až v praxi, neboť teprve přímý kontakt
s diváky činí divadelní dílo kompletním. Osvědčuje se úzká spolupráce DAMU s institucemi
přístupnými alternativní tvorbě (MeetFactory, La Fabrika, NoD, Eliadova knihovna, Studio
Alta, divadlo Ponec, Alfred ve dvoře, festival 4 + 4 dny v pohybu, Open Air festival v Hradci
Králové apod.) s aktivní účastí studentů. Studenti nebo čerství absolventi DAMU se podíleli
v roce 2017 na chodu řady divadelních či kulturních nezávislých center – Studio Alta, Alfréd
ve dvoře, Vila Štvanice, Venuše ve Švehlovce, Jatka 78, Nákladové nádraží Žižkov a dalších
– která zásadně proměňují kulturní mapu hlavního města. V rámci studia některých oborů
vznikají didaktické projekty, které jsou konzultovány i se zaměstnanci institucí, pro něž
vznikají (divadla, školy, galerie, muzea, knihovny). Často tak dochází k přímému ovlivnění
dalších projektů a aktivit těchto institucí. Odborníci z aplikační sféry pomáhají přizpůsobit
metodiku projektového řízení divadelním projektům, u kterých se v ČR zatím příliš
nepoužívá. Komercionalizace a inovace na základě získaných poznatků probíhá též na
úrovni placených kurzů celoživotního vzdělávání, organizovaných především Katedrou
výchovné dramatiky, Katedrou autorské tvorby a pedagogiky a Katedrou činoherního divadla.
Klíčovou pozici ve spolupráci FAMU s aplikační sférou zaujímá i nadále Česká televize.
Filmové centrum České televize ve spolupráci s FAMU a dalšími filmovými školami (FAMO,
UTB) pořádalo v březnu 2017 tradiční prezentaci - Filmový akcelerátor - dosud
nerealizovaných synopsí a scénářů studentských hraných filmů za účasti zástupců ČT,
pedagogů a studentů příslušných škol s cílem přivést mladé talenty české kinematografie ke
spolupráci s veřejnoprávní televizí a podpořit zajímavé a progresivní studentské projekty.
Nejlepším projektům byla nabídnuta koprodukce s ČT, již tradičně ČT nabízí studentům také
dlouhodobé i krátkodobé stáže v rámci jejích provozů.
Některá pracoviště HAMU již pravidelně uskutečňují svoji výzkumnou a další tvůrčí činnost
v úzké spolupráci s aplikační sférou a technicky zaměřenými pracovišti ostatních vysokých
škol. Zde je nutno zmínit především Výzkumné centrum hudební akustiky MARC, které
dlouhodobě spolupracuje s řadou představitelů aplikační sféry (firmy Petrof s.r.o., Aveton
s.r.o., Organa s.r.o., houslařský ateliér J. B. Špidlena), ale rovněž s kolegy z akademického
prostředí jako je např. pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.
V roce 2017 bylo Výzkumné centrum MARC HAMU spolupořadatelem odborného výukového
semináře se specializovanými komerčními workshopy „Praktický kurz hlasové reedukace
a rehabilitace (Hradec Králové). Důležitá spolupráce probíhá také na základě smluv
o spolupráci s významnými uměleckými tělesy, jako například s Pražskou komorní
filharmonií nebo KPH Buštěhrad. Vzhledem k tomu, že výzkum ve Výzkumném centru
MARC HAMU je zaměřen především na základní poznání (základní výzkum) a pro jeho další
pokračování výzkumu je nezbytné získávat data přímo z aplikační sféry (s těmito daty jsou
prováděny analýzy v základním výzkumu), jsou poskytovány licence k využívání výsledků
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v aplikační sféře bezúplatně za podmínky, že odběratelé výzkumu zpětně bezúplatně
poskytují data potřebná pro další výzkum (např. data z použití výsledků při restaurování
varhan, data z foniatrických pracovišť apod.). Komercionalizace zpracovaných teoretických
výsledků v praxi probíhá v placených kurzech. Pro zavedení výsledků do výroby byl
vypracován projekt v programu MPO TRIO „Monitoring citlivých předmětů prostřednictvím
Internetu věcí“, který byl přijat a v jeho rámci dojde ke komerčnímu uplatnění výsledků
projektu NAKI I.

8g/ Podpora horizontální mobility studentů a akademických pracovníků a jejich
vzdělávání
Pro performativní uměleckou činnost je nezbytné, aby měla přímý kontakt s publikem, neboť
teprve tím vzniká skutečné umělecké dílo. Proto je také veřejná prezentace hlavním
výstupem výsledků učení v jednotlivých studijních programech. Veškeré veřejné prezentace
se zde konají v rámci autorského zákona, a tedy v profesionálních podmínkách. Všechny
inovace, novinky a objevy jsou přirozeně aplikovány v celé umělecké sféře přímo jako
inspirace k dalšímu rozvoji. Převod výsledků studia a výzkumu tedy nelze chápat v případě
umělecké školy jako předmět komerčního využití, jak je tomu přirozeně v neuměleckých
oborech.
Pedagogové DAMU se podílejí na práci českého střediska ITI (International Theatre
Institute), na práci českého střediska mezinárodní loutkářské organizace UNIMA
a českého střediska mezinárodní organizace divadel pro děti a mládež ASSITEJ.
Pedagogové DAMU jsou členy Herecké asociace, dále mezinárodní organizace
dramatické výchovy IDEA (International Drama/Theatre and Education), celostátní
organizace Sdružení pro tvořivou dramatiku, Teatrologické společnosti atd,
Rovněž pedagogové FAMU jsou aktivní v řadě profesních organizací v AČK – Asociaci
českých kameramanů, v Asociaci producentů v audiovizi, v Asociaci profesionálních
fotografů, v Asociace režisérů a scenáristů, v České filmové a televizní akademii, v Radě
Státního fondu kultury, ve Státním fondu kinematografie, v České společnosti pro filmová
studia, ve spolku Skutek, v České komisi pro UNESCO nebo v Asociaci filmových střihačů
a střihaček.
Mezisektorová spolupráce studentů a pedagogů HAMU probíhá odlišně v jednotlivých
programech. Studenti a pedagogové interpretačních oborů jsou přímo propojeni
s aplikační sférou v rámci práce v divadlech, orchestrech, pedagogického působení na
uměleckých školách nižšího typu, působení v uměleckých institucích, porotách
a komisích, čímž dochází k jejich rozvoji a vzdělávání a k přímému předávání zkušeností
a nových poznatků z profesionální sféry do sféry akademické a naopak. Pedagogové
a
výzkumní
pracovníci
školy
jsou
zapojeni
do
řady
mezinárodních
i národních projektů společně s dalšími partnery z akademické i komerční sféry.
Příkladem je projekt „Pokročilé prvky pro nové aplikace Internetu Věcí“, podaný
Výzkumným centrem MARC do programu MPO TRIO, dokončený projekt „Interaktivní
výzkumné a vzdělávací psychoakustické analýzy se zaměřením na hlas“ (ve spolupráci
s CESNETem, DAMU, PF UJEP, ORL FN Hradec Králové).
Přehled konferencí (spolu)pořádaných AMU je vyčíslen v tab. 8.1, počty odborníků
u aplikační sféry podílejících se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech
jsou uvedeny v tab. 8.2.,studijní programy, které mají ve své obsahové náplni povinné
absolvování odborné praxe po dobu aspoň jednoho měsíce, ukazuje tab. 8.3.
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9/ Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
V roce 2017 proběhlo z hlediska zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
několik klíčových událostí:
-

-

-

-

-

byla jmenována Rada pro vnitřní hodnocení AMU, která byla na svém prvním
zasedání 28. 6. 2017 seznámena s principy systému zajišťování kvality;
na několika plénech byly principy systému zajišťování kvality představeny
relevantním orgánům AMU (zejména vedení AMU, vedení fakult, AS AMU)
vznikla a byla připomínkována první verze vnitřního předpisu Pravidla systému
zajišťování kvality a vnitřního hodnocení činností AMU;
v souladu s Pravidly vnitřního hodnocení vznikly tři fakultní Komise pro vnitřní
hodnocení, v jejichž gesci je zejména agenda týkající se hodnocení vzdělávací
činnosti jednotlivých fakult;
proběhlo první plošné sebehodnocení studijních oborů AMU, které je jakousi bilanční
výroční zprávou za každý obor a má být podkladem jednak pro každoroční výroční
zprávu fakulty, jednak pro vlastní vnitřní hodnocení studijních programů (to podle
metodiky Národního akreditačního úřadu má proběhnout u každého studijního
programu minimálně jednou za dobu trvání akreditace); součástí sebehodnocení bylo
i mapování způsobů, jakými na AMU probíhá sběr zpětné vazby ze strany studentů;
v rámci OPVVV, jehož řešení bylo na AMU zahájeno v září 2017, byla spuštěna
aktivita KA08 zaměřená na systém zajišťování kvality a vnitřního hodnocení činností
AMU; vedle pozice referentky pro kvalitu, jež vznikla na rektorátě již v roce 2016, tak
mohly být vytvořeny pozice fakultních referentek, dále fakultních metodiků kvality,
a pozice metodika kvality AMU; cílem je jednotné metodické vedení ze strany
rektorátního Oddělení kvality, nicméně zároveň decentralizace maximálního počtu
vlastních hodnotících činností na fakulty tak, aby byla průběžně reflektována jejich
specifika;
v rámci řešení Centralizovaného rozvojového projektu zaměřeného na koordinaci
činností vedoucích k vtvoření systému zajišťování kvality byly předány standardy
tematických oblastí divadelního umění, hudebního umění, tanečního umění
a filmového/televizního umění partnerským výtvarným školám (UMPRUM a AVU),
probíhaly konzultace a předávání zkušeností;
byla uzavřena smlouva se zahraniční agenturou EQ-Arts, která v roce 2018 provede
na AMU mezinárodní evaluaci jako podklad pro podání žádosti o institucionální
akreditaci v roce 2019.

Detailní a konkrétní údaje týkající se hodnocení činností AMU jsou obsaženy ve Zprávě
o vnitřním hodnocení AMU za rok 2017, která byla schválena a/nebo projednána
relevantními orgány (Rada pro vnitřní hodnocení, Umělecká rada AMU, Akademický senát
AMU) v květnu 2017.
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10/ Národní a mezinárodní excelence AMU
10a/ Mezinárodní a významná národní výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost, integrace
výzkumné infrastruktury do mezinárodních sítí a zapojení AMU do profesních či
uměleckých sítí
DAMU je stále členem ENCATC, mezinárodní organizace pro kulturní politiku
a management. DAMU byla v březnu 2017 spolupořadatelem a partnerem mezinárodního
sympozia The S Word: Merging Methodologies. V květnu 2017 Teatrologická společnost ve
spolupráci s Katedrou teorie a kritiky DAMU v Praze, Katedrou divadelní vědy FF UK,
Národním muzeem, Kabinetem pro studium českého divadla IDU a časopisem Divadelní
revue uspořádala konferenci Perspektivy teatrologie I. a v červnu 2017 DAMU ve spolupráci
s Filosofickým ústavem Akademie věd a platformou Performance Philosophy uspořádala
konferenci How does Performance Philosophy Act? Ethos, Ethics, Ethnography.
V listopadu 2017 se uskutečnil již třetí ročník Mezinárodního sympozia Katedry produkce
DAMU - tentokrát na téma Data v umění - umění v datech.
V roce 2017 se na Katedře výchovné dramatiky DAMU uskutečnilo setkání členů evropské
sekce IDEA (mezinárodní organizace, sdružující pedagogy dramatické výchovy, vedoucí
dětských a mladých divadelních souborů a další odborníky a zájemce o dramatickou
výchovu a aplikované divadlo z více než 50 zemí).
Mezi nevýznamnější tvůrčí počiny pedagogů patří film Křižáček Václava Kadrnky z Katedry
režie FAMU. Film získal hlavní cenu na festivalu v Karlových Varech, čímž započala jeho
pouť po mnoha dalších světových festivalech. Na scénáři filmu se podílel pedagog katedry
scenáristiky a dramaturgie Vojtěch Mašek, zvuk měl na starosti pedagog katedry zvukové
tvorby Jan Čeněk. Neméně významným počinem byl další film pedagoga katedry režie
Bohdana Slámy Bába z ledu, který získal cenu za nejlepší scénář na mezinárodním festivalu
Tribeca. Film byl mimo jiné zahrnut do užšího výběru na Evropskou filmovou cenu.
Jednoho z nevýraznějších úspěchů dosáhl Adam Brothánek z katedry střihové skladby. Film
Out byl uveden na filmovém festivalu v Cannes v sekci Un Certain Regard. Na filmu se
významně podílel student katedry zvukové tvorby Jan Richter.
Mezi studenty vynikala především studentka katedry režie Tereza Nvotová, a to hned dvěma
počiny - dokumentárním portrétem Mečiar a hraným celovečerním debutem Špína. Zatímco
Mečiar se dostal do relevantní, tedy české i slovenské distribuce, Špína byla uvedena na
mnoha mezinárodních festivalech. Premiéru si film odbyl na prestižním festivalu
v Rotterdamu a bude jedním z favoritů českých výročních cen.
Excelentní výsledky dosahovala tradičně tvorba studentů katedry animované tvorby.
Mezinárodního věhlasu dosáhly snímky Plody mraků Kateřiny Karhánkové a Malá Diany
Cam Van Nguyen. Malá byla přijata na množství zahraničních festivalů, Plody mraků byly
uvedeny na jednom z nejprestižnějších mezinárodních festivalů animované tvorby v Annecy.
Za zvuk odpovídal opět student katedry zvukové tvorby Jan Richter.
Výborného výsledku dosáhla též studentka Centra audiovizuálních studií Haruna
Honcoopová se snímkem Na věčné časy - relikty architektury socialistické éry. Film získal
cenu za nejlepší dokument o architektuře ve švédském Lundu.
Neméně úspěšný byl snímek studenta katedry produkce Jana Syrůčka Bo Hai, režírovaný
bývalým studentem Dužanem Duongem. Snímek byl uveden na mezinárodním festivalu
dokumentárních filmů v Jihlavě a získal ocenění pro mladé filmaře na festivalu v Cottbusu.
HAMU byla v roce 2017 zapojena do řady výzkumných a tvůrčích projektů a do řady
dalších se přihlásila. Výzkumné centrum MARC dokončilo projekt FR CESNET 552
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R1/2014 (ve spolupráci s DAMU, PF UJEP a ORL oddělením FN Hradec Králové). Byl
podán nový projekt EPANET (European Performing Arts Education Network) v programu
Creative Europe, kde je MARC jedním z řešitelů projektu. HAMU se zapojila do
mezinárodního projektu EASY – projektu elektronického zpracování mobilit v rámci
programu Erasmus+, který organizuje Mezinárodní asociace konzervatoří, akademií
a vysokých hudebních škol (AEC). Dále byla HAMU pořadatelem několika odborných
konferencí, zaměřených na intepretaci soudobé hudby a na problematiku výzkumu
varhan. HAMU je členem Evropské asociace konzervatoří, akademií a vysokých
hudebních škol (AEC) a má své zastoupení i v Radě AEC. Katedra nonverbálního
divadla je zakladatelem a členem Federace evropského mimu (FEM). Katedra tance
byla partnerem a spoluřešitelem mnoha mezinárodních projektů a konferencí. Ústav
taneční vědy s Etnologickým ústavem AV ČR - International Symposium Folklore
Revival Movement of the Second Half of the 20th Century.
V červnu 2017 organizovala HAMU ve spolupráci s MHF Pražské jaro International
Shakuhashi Festival Prague 2017 a mezinárodní interpretační kurzy Pražské klarinetové
dny 2017, či mezinárodní jazzový festival Jazzové nádvoří.

10b/ Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy
Řadu ocenění doma i v zahraničí získali studenti a pedagogové jednotlivých fakult,
především v oblasti tvůrčí činnosti. Umělecké výkony hodnotily odborné komise a poroty
a odborná kritická veřejnost. AMU jako instituce v roce 2017 nezískala národní ani
mezinárodní ocenění.
DAMU
Pedagogové DAMU:
Cena divadelní kritiky
Inscenace roku: Jean Genet, Bedřich Bridel, Miloslav König: Deník zloděje Režie: Jan
Nebeský
Nominace na Cenu divadelní kritiky
Poprvé uvedená česká hra roku 2017 - Jiří Havelka a DD (Babčáková – Jeřábek – Melíšková
–Myšička – Suková – Trojan - Žádníková): Vražda krále Gonzaga – uvedlo Dejvické divadlo
Praha, režie Jiří Havelka, dramaturgie Eva Suková
Natálie Kocab: Pohřeb až zítra – uvedlo Švandovo divadlo na Smíchově Praha, režie Daniel
Hrbek, dramaturgie Martina Kinská
Cena divadelních novin za sezonu 2016/2017
Činoherní divadlo: Jan Nebeský za režii inscenace Nora (Domeček pro panenky) - (Divadlo
pod Palmovkou, Praha)
Nominace Cen Divadelních novin za sezonu 2016/2017
Loutkové a výtvarné divadlo
Matija Solce za autorství a režii inscenace Dášenka čili Život pod psa (Teatro Matita v Paláci
Akropolis, Praha)
Nominace na publikační počin v oblasti divadla
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Zuzana Augustová, Jan Jiřík, Daniela Jobertová za publikaci Horizonty evropského
dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi
Nominace na cenu DOSKY (SR)
Najlepšia inscenácia - Jiří Havelka: Elity, Činohra Slovenského národného divadla
Bratislava, réžia Jiří Havelka
Nominace na Cenu Thálie a nominace na Cenu divadelní kritiky
Eva Salzmannová – za roli Raye v inscenaci Sary Baume Jasno lepo podstín zhyna v režii
Viktorie Čermákové v MeetFactory
Ceny 24. ročníku festivalu Mateřinka
Cena za originální zpracování scénáře Norské pohádky: Divadlo Buchty a loutky, Praha –
Marek Bečka
Český lev
Cena za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli filmu Bába z ledu – Petra Špalková
Nominace za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli filmu Po strništi bos – Ondřej
Vetchý

Studenti DAMU:
Cena divadelních novin za sezonu 2016/2017
Alternativní divadlo – Lukáš Brychta, Kateřina Součková a Štěpán Tretiag za projekt
Pomezí (Pomezí, Praha)
Nominace Cen Divadelních novin za sezonu 2016/2017
Alternativní divadlo Michal Hába za inscenaci Ferdinande! (Lachende Bestien, Praha)
55. Poděbradské dny poezie 2017
Cena Českého rozhlasu: Dan Kranich
Cena SLOVO a HLAS: Kryštof Bartoš
Ceny Evalda Schorma za původní hru či dramatizaci: Kateřina Jandáčková za hru Ve dne
v noci, čestné uznání získal Adam Skala za hru Zářez. Na třetím místě získal ocenění Oskar
Bábek za překlad hry Davida Johnstona Busted Jesus Comix.
Cena Josefa Hlávky – Tereza Terberová

HAMU
Pedagogové HAMU:
prof. Ivan Štraus

Medaile Josefa Hlávky

prof. Ivan Klánský

Cena Antonína Dvořáka
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MgA. Ivo Kahánek Ph.D.

Prague Classic Awards 2017 - kategorie sólistický výkon

doc. Jana Boušková
Jiří Slavík

užší nominace na Prague Classic Awards
Cena Anděl za album roku 2017 „Mateřština“ v kategorii
world music

Studenti HAMU:
Martina Bálková

Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2017

Martina Bálková

Mezinárodní interpretační kurzy ISA 2017, Soutěž Ignaze Pleyela

Kateřina Horká

Společnost dechové hudby AHUV III. ročník Soutěžní přehlídky nové
tvorby pro dechový symfonický orchestr – 1. cena

Nikola Uramová

52. Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, 3. Místo
v kategorii Junior

Jana Kubicová

Ansámblová soutěž Stonavská Barborka společně se sopranistkou
Lucií Vagenknechtovou 1. místo v kategorii Duo VUŠ
další ceny: absolutní vítěz - Cena Stonavské Barborky,
Cena poroty za mimořádnou vokální interpretaci dueta W. A. Mozarta
z opery Cosi fan tutte,
Cena Slezského divadla Opava
Mimořádná cena prof. Mathiase Behrendse spojená s účastí na
Mezinárodní letní akademii v Biel/Bienne (Švýcarsko)

Roxana Hädler

h2. ročník mezinárodní harfové soutěže prof. Karla Patrase (v 6.
kategorii) 1. místo

Tatiana Ivanshina

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně - obor varhany 3. cena,

Aneta Šudáková

Soutěž Nadace Bohuslava Martinů – 1. cena v oboru violoncello

Kristina Vocetková Zvláštní cena za nejlepší provedení skladby Viktora Kalabise v soutěži
Nadace Bohuslava Martinů
Matouš Pěruška

Cena Josefa Hlávky

Alena Grešlová, Michal Grešl (klavírní duo)
Natalie Schwamová

Jan Mráček

Suzana Szörenyi International
Competition, Bukurešť – finalisté

Duo

Aarhus International Piano Competition, Dánsko – finalistka
1. cena v soutěži International Yamaha Music Foundation of
Europe, Praha
nominace na cenu Classic Prague Awards

FAMU
Pedagogové FAMU
Václav Kadrnka

Křišťálový glóbus IFF Karlovy Vary za film Křižáček
Cena české filmové kritiky – nejlepší režie filmu Křižáček
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Bohdan Sláma

Tribeca Film Festival – nejlepší scénář v zahraničním filmu Bába z ledu
Český lev – nejlepší režie filmu Bába z ledu
Cena české filmové kritiky – nejlepší scénář filmu Bába z ledu

David Jařab

Nominace Cen Divadelních novin za sezonu 2016/2017 v kategorii
Činoherní divadlo za režii inscenace Macbeth – Too Much Blood
(Divadlo Na zábradlí, Praha)
Cena divadelní kritiky 2017 - nejlepší inscenace Macbeth – Too Much
Blood

Vladimír Smutný

Český lev – nejlepší kamera filmu Po strništi bos

Aurel Klimt

Český lev – nejlepší scénografie za animovaný film Lajka

Jan Daňhel

Český lev – nominace na nejlepší střih za filmy Bába z ledu a Kvarteto

Jan Čeněk

Český lev – nominace na nejlepší zvuk za film Křižáček

Vít Klusák

Český lev – nominace na nejlepší dokumentární film Svět podle
Daliborka

Vojtěch Mašek

Český lev – nominace na nejlepší scénář za film Křižáček

Adam Brothánek

Cannes International Film Festival – uvedení filmu Out v soutěžní sekci
Un Certain Regard

Studenti FAMU
Tereza Nvotová

Cena české filmové kritiky – za nejlepší film Špína a objev roku
MFDF Jihlava - Nejlepší český dokumentární film a Cena
diváků za film Hranice práce

Apolena Rychlíková
Lucie Navrátilová

MFDF Jihlava - Nejlepší český experimentální dokumentární film za
film Konzerva

Haruna Honcoop

Arch Film Lund, Švédsko - Award for the Best Feature Architecture
Documentary Film za film Na věčné časy – relikty architektury
socialistické éry

Dužan Duong

Nominace na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film Bo Hai

Kateřina Karhánková

MFAF Anifilm Třeboň - speciální uznání za film Plody mraků

Barbora Námerová Nominace na Cenu filmové kritiky a Českého lva za nejlepší scénář za
film Špína
Peter Badač

Cena české filmové kritiky – za nejlepší film Špína a objev roku

Adam Mach

Cena Josefa Hlávky

54

10c/ Mezinárodní hodnocení AMU
V roce 2017 mezinárodní hodnocení AMU neproběhlo, byla však zahájena jednání
k uskutečnění evaluace AMU agenturou EQ-Arts v roce 2018; je uzavřena smlouva
o evaluaci, stanoven tým hodnotitelů, stanoven tým AMU, který připraví sebeevaluační
zprávu a bude hodnocení koordinovat, dohodnut průběh a harmonogram.
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11/ Třetí role AMU
AMU je školou úzce propojenou s profesionální sférou, školou spoluvytvářející podobu
veřejného prostoru. AMU spolupracuje s partnery v profesní sféře, se státní správou,
potenciálními zaměstnavateli, s městskou samosprávou, vzdělávacími institucemi nižších
stupňů a dalšími vysokými uměleckými školami. Spoluprací s absolventy, formou kulatých
stolů a zapojením expertů a profesionálů z praxe do chodu školy přímo komunikuje s praxí,
čímž se jí dostává okamžité zpětné vazby o vývoji a měnících se požadavcích profesní sféry.
Je významným pořadatelem mnoha kulturních akcí v hlavním městě. Její nadregionální
charakter se odráží především v mezinárodních tvůrčích a vzdělávacích projektech.

11a/ Přenos poznatků studentů do praxe
DAMU pořádá tradičně po celý rok přednášky pro Univerzitu 3. věku, na nichž se podílejí
všechny katedry a jejich pedagogové a doktorandi. Pedagogové působí jako členové porot a
lektorských sborů celostátních přehlídek a dílen (Skupova Plzeň 2017, Jiráskův Hronov,
Dětská scéna, atd.). Podílejí se také na festivalech Rynholecký divadelní festiválek
(prezentace praktických i teoretických výstupů z výzkumných projektů pedagogů
a doktorandů KALD zaměřených na práci s lidmi s mentální retardací) a Menteatrál (festival
divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením za mezinárodní účasti v Neratově).
Katedra výchovné dramatiky DAMU spolupracuje na dílnách celostátních přehlídek
Dramatická výchova ve škole v Jičíně a Tvorba-tvořivost-hra a na celostátní dílně
středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení. V rámci odborného periodika Tvořivá
dramatika, na jehož přípravě a vydávání Katedra výchovné dramatiky DAMU participuje, jsou
publikovány texty (divadelní hry a scénáře) pro výuku dramatické výchovy v základních
školách, základních uměleckých školách, atd. Někteří pedagogové DAMU působí
v grantových komisích Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
Klíčovou pozici ve spolupráci FAMU s aplikační sférou zaujímá Česká televize. Filmové
centrum České televize ve spolupráci s FAMU a dalšími filmovými školami (FAMO, UTB)
pořádá pod názvem Filmový akcelerátor prezentaci dosud nerealizovaných synopsí
a scénářů studentských hraných filmů za účasti zástupců ČT, pedagogů a studentů
příslušných škol s cílem přivést mladé talenty české kinematografie ke spolupráci
s veřejnoprávní televizí a podpořit zajímavé a progresivní studentské projekty. Nejlepším
projektům je nabídnuta koprodukce s ČT. Ve čtvrtém ročníku "Filmového akcelerátoru"
neuspěl film žádné školy, nicméně na jeho základě bylo zahájeno jednání o koprodukci
bakalářského projektu "Hranice" studenta katedry režie Damiána Vondráška. S veřejnoprávní
televizí byla dále domluvena spolupráce v oblasti animace a přímých přenosů, která bude
realizována v roce 2018 a rozjednána spolupráce na novém předmětu katedry scenáristiky
a dramaturgie “Writers room”.
Pokračovala spolupráce České televize a řešitelů projektu NAKI DF13P01OVV006 Metodiky
digitalizace národního filmového fondu, jehož výsledkem bylo mj. restaurování filmu Petra
Weigla „Radúz a Mahulena“.
HAMU je významným pořadatelem koncertních a scénických projektů v hlavním městě.
Pedagogové a studenti působí svou činností rovněž na regionální úrovni. Řada studentů
vykonává svou praxi v orchestrech, divadlech a kulturních institucích, kde mohou využít
znalosti a dovednosti nabyté na půdě fakulty. Studentské festivaly, konference
a semináře, kterých se účastní zástupci profesní sféry, umožňují přímou konfrontaci
poznatků studentů s požadavky praxe. Soutěže a konkurzy slouží také k ověření
znalostí a dovedností v národní i mezinárodní konkurenci.
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11b/ Působení v regionu
DAMU se významně podílí na kulturním životě hlavního města Prahy jak díky programu
divadla DISK a studia Řetízek, tak díky festivalům, které v Praze pořádá (Zlomvaz, Nablízko,
Děti-výchova-divadlo) nebo na nichž se podílí (přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti
a mládež pořádaná ve spolupráci s českým centrem ASSITEJ a Sdružení pro tvořivou
dramatiku). Kromě toho posluchači a absolventi DAMU, zejména z Katedry výchovné
dramatiky DAMU, spolupracují jako divadelní pedagogové s pražskými i mimopražskými
divadly na tvorbě edukačních programů (divadlo Minor, divadlo DRAK, Buranteatr, Divadlo
pod Palmovkou atd.) a v roce 2017 se podíleli na divadelně-vzdělávacích programech pro
Muzeum hl. města Prahy.
Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU (KALD) dlouhodobě spolupracuje
s několika zařízeními, kde studenti doktorského, magisterského i bakalářského studia
společně s pedagogy realizují své tzv. sociální projekty. Vznikají tak integrovaná představení
a další umělecké výstupy, které prezentují společnou tvorbu lidí z tzv. specifických skupin
a studentů a absolventů DAMU v profesionálních podmínkách. Tyto divadelní projekty svým
významem a zaměřením přesahují do širších kulturně – sociálních vazeb a souvislostí.
V současné době jsou hlavními cílovými skupinami lidé s mentální retardací, lidé nevidomí,
senioři, děti s problematickým chováním a lidé se schizofrenií. Předávání praktických
zkušeností a teoretických znalostí zájemců z řad studentů DAMU probíhá v rámci třech
volitelných předmětů v celofakultní nabídce: Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve
specifické skupině, Scénografická tvorba ve specifické skupině a Základy speciální
pedagogiky a antropologie. Podstatou divadelní práce a výzkumu ve specifických skupinách
je hledat možnosti adaptace a integrace lidí se specifickými potřebami prostřednictvím
divadelní tvorby a také tvůrčí spolupráce těchto lidí a profesionálních herců, kteří se stávají
rovnocennými partnery na jevišti. Výzkumné pracoviště KALD dlouhodobě spolupracuje
s organizacemi VZHŮRU NOHAMA, z. s. a Jiným jevištěm, z. s., které se zabývají
integračními divadelními aktivitami a ve spolupráci s DAMU pořádají dva festivaly zaměřené
na problematiku divadelní tvorby ve specifických skupinách. Jedná se o Rynholecký
divadelní festiválek – jednodenní integrační divadelní happening, kde se vedle integrovaných
představení prezentují i teoretické výstupy z výzkumných projektů pedagogů a doktorandů
KALD zaměřených na práci s lidmi s mentální retardací -, a dále o festival Mentetrál Neratov
v Orlických horách, kde se setkávají divadelníci pracující se specifickými skupinami z Čech,
Slovenska a Polska. Tým Výzkumného pracoviště KALD a studenti doktorského studia
nadále rozvíjí spolupráci s Divadlem z Pasáže z Bánské Bystrice, jehož soubor tvoří herci
s mentálním postižením.
Již tradičně se zásadním výročním počinem FAMU na kulturní scéně hlavního města stal
festival studentských filmů Famufest, tentokrát s tématem Inferno. Festival byl rozkročen
mezi kino Světozor a kampus Hybernská.
HAMU působí nejen v regionu svého sídla, ale prostřednictvím svých absolventů
a pedagogů ve všech regionech ČR. Absolventi školy se vracejí do svých regionů
v rámci svého uměleckého působení, jako pedagogové konzervatoří a ZUŠ, jako hráči
v orchestrech a umělečtí pracovníci v divadlech. Někteří pedagogové, absolventi
a studenti v doktorských programech zakládají a řídí v regionech festivaly (Mahler
Jihlava, Hudební léto Kuks, Mezinárodní hudební festival F. L. Věka), orchestry
(Filharmonie Zlín), kulturní instituce (UFFO Trutnov) či specializovaná oddělení
v uměleckých školách nižších stupňů. V rámci svého orchestrálního cyklu Ti nejlepší
v roce 2017 HAMU spolupracovala s PKF Prague Philharmonia. Studenti HAMU
reprezentují své umění i vzdělávací instituci na několika soutěžích a festivalech
konaných jak v Praze tak v jiných českých a moravských regionech. Nejinak tomu bylo
i v roce 2017. Pro příklad uveďme Mezinárodní hudební festival a hudební soutěž
Pražské Jaro, Pěveckou soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech, Interpretační
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dechovou soutěž v Brně, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně, varhanní soutěž
v Lužici či festival divadelních žánrů Nultý bod a MIME FEST Polička.

11c/ Nadregionální působení a význam
Díky uměleckému působení napříč ČR mohou pedagogové v přímé zpětné vazbě
sledovat úroveň uměleckého školství v regionech, vyměňovat si zkušenosti s kolegy z
regionů a v případě potřeby ovlivňovat proces vzdělávání na nižších stupních a inovovat
studijní plány na fakultě v souladu s trendy v příslušných uměleckých oblastech.
V rámci mezinárodních tvůrčích projektů, sdíleného studia či dalšího vzdělávání
absolventů v rámci mezinárodních projektů mají aktivity AMU výrazně nadregionální a
nadnárodní charakter. Řada jejich pedagogů se aktivně podílí na uměleckých projektech
v zahraničí, účastní se mezinárodních akcí, konferencí a sympozií či jsou členy
mezinárodních profesních a uměleckých institucí.
V roce 2017 proběhla na DAMU příprava sdíleného studijního programu Puppetry ve
spolupráci fakulty DAMU a partnerských škol na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
Mimo prostory hlavního města představuje FAMU tvůrčí výstupy studentů na regionálních
projekcích, přehlídkách a festivalech (Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava,
Finále Plzeň, Mezinárodní festival Zlín, Brněnská 16, Letní filmová škola v Uherském
Hradišti, prezentace FAMU v rámci Future frames na MFF Karlovy Vary), a vstupuje tak do
kontextu kulturního života v mimopražských regionech.
Mezinárodní působení FAMU se nejlépe realizuje skrze tvorbu pedagogů a studentů, viz
kapitola excelence. Do aktivit mezinárodního programu na podporu dramaturgů a scénáristů
MIDPOINT bylo zapojeno v roce 2017 6 absolventů FAMU, kteří se zúčastnili dílen
a workshopů v 7 zemích světa.
Absolventi HAMU pracují v kulturních institucích a vytvářejí umělecká díla celonárodního
významu, resp. se po absolutoriu vracejí do regionů a působí v nich. Akademičtí
pracovníci i samotní studenti HAMU svou prací a působením výrazně spoluvytvářejí
podobu české kultury. Spolupracují trvale s divadly, orchestry, hudebními skupinami
a kulturními a vzdělávacími institucemi po celém území České republiky. Tato
spolupráce tvoří přirozenou součást tvůrčího a vzdělávacího procesu.
Výše popsané působení pedagogů v rámci odborných porot soutěží, přehlídek
a festivalů umožňuje udržovat vysokou úroveň amatérského uměleckého života v České
republice jako podhoubí pro umělecký růst mladých lidí, kteří se posléze profesionalizují
a napomáhají kultivaci úrovně veřejného života a obecné kulturní úrovně v ČR.
Pedagogové jsou zváni k uspořádání mistrovských kurzů a k vedení kurzů v zahraničí.
Pedagogové i studenti působí jako sóloví, komorní či orchestrální hráči a dirigenti,
pedagogové a studenti zpěvu a tanečního umění působí v profesionálních divadlech
v celé České republice. AMU dlouhodobě spolupracuje jednak se vzdělávacími
institucemi podobného zaměření v rámci celé ČR (HF JAMU, FU OSU v Ostravě,
dramatické, hudební a taneční konzervatoře), jednak s regionálními divadly a orchestry
a s divadly (ND v Praze, Divadlo J.K. Tyla v Plzni, Divadlo F.X.Šaldy v Liberci)
a orchestry na území hl. m. Prahy (PKF, FOK, SOČR, Česká filharmonie). Důležitá je
spolupráce s Českou televizí.
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TABULKOVÁ ČÁST

VÝROČNÍ ZPRÁVX O ČINNOSTI
A HOSPODAŘENÍ AMU ZA ROK 2017

Tab. 2.1: Akreditované studijní programy (počty)
Akademie múzických umění v
Praze

Bakalářské studium
P
K/D
P

Divadelní fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Filmová a televizní fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Hudební a taneční fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Akademie múzických umění v
Praze
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
VŠ CELKEM

Magisterské
studium
K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

P

CELKEM

Doktorské studium
K/D

KKOV
X

X

X

81,82

KKOV
81,82

KKOV
81,82

KKOV
81,82
X

2
2

1
1

1
1

0
0

2
2

2
2

2
2

2
2

12
12

1
1

0
0

0
0

0
0

4
4

0
0

1
1

1
1

7
7

2
2

0
0

0
0

0
0

2
2

0
0

2
2

2
2

8
8

5
5

1
1

1
1

0
0

8
8

2
2

5
5

5
5

27
27

P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program

Tab. 2.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty)
Akademie múzických umění v
Praze

Bakalářské studium
P
K/D
P

Divadelní fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Filmová a televizní fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Hudební a taneční fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Akademie múzických umění v
Praze
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
VŠ CELKEM

Magisterské
studium
K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

P

Doktorské studium
K/D

CELKEM

KKOV
X

X

X

81,82

KKOV
81,82

KKOV
81,82

KKOV
81,82
X

1
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

2
2

1
1

0
0

0
0

0
0

3
3

0
0

0
0

0
0

4
4

2
2

0
0

0
0

0
0

2
2

0
0

2
2

2
2

8
8

4
4

0
0

0
0

0
0

6
6

0
0

2
2

2
2

14
14

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Tab. 2.3: Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ
Akademie múzických umění v Praze
Název programu 1
Partnerské organizace
Přidružené organizace
Počátek realizace programu
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský,
doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?
Počet aktivních studií k 31. 12.
Název programu 2
Partnerské organizace
Přidružené organizace
Počátek realizace programu
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský,
doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu?
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?
Počet aktivních studií k 31. 12.

Souhrnné informace k tab. 2.3
Akademie múzických umění v Praze
Počet studijních programů
Počet aktivních studií v těchto programech

Navazující
Bakalářské Magisterské magisterské
studium
studium
studium

Doktorské
studium

Celkem
0
0

Tab. 2.4: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou

nebo s veřejnou výzkumnou institucí* se sídlem v ČR
Akademie múzických umění v Praze
Název studijního programu 1
Skupina KKOV
Partnerská vysoká škola/ instituce*
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a
ukončení
Počet aktivních studií k 31. 12.
Název studijního programu 2
Skupina KKOV
Partnerská vysoká škola/ instituce*
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a
ukončení
Počet aktivních studií k 31. 12.
Pozn.: *= Jedná se například o akreditované studijní programy uskutečňované společně s AV ČR či s jinými veřejnými výzkumnými
institucemi se sídlem v ČR.

Souhrnné informace k tab. 2.4

Akademie múzických umění v Praze
Počet studijních programů
Počet aktivních studií v těchto programech

Navazující
Bakalářské Magisterské magisterské
studium
studium
studium

Doktorské
studium

Celkem
0
0

Tab. 2.5: Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou

školou
Akademie múzických umění v Praze
Název studijního programu 1
Skupina KKOV
Partnerská vyšší odborná škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a
ukončení
Počet aktivních studií k 31. 12.
Název studijního programu 2
Skupina KKOV
Partnerská vyšší odborná škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a
ukončení
Počet aktivních studií k 31. 12.

Souhrnné informace k tab. 2.5
Akademie múzických umění v Praze
Počet studijních programů
Počet aktivních studií v těchto programech

Navazující
Bakalářské Magisterské magisterské
studium
studium
studium

Doktorské
studium

Celkem
0
0

Tab. 2.6: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)
Kurzy orientované na výkon
povolání
Kurzy zájmové
od 16 do více než
od 16 do více než
do 15 hod 100 hod 100 hod do 15 hod 100 hod 100 hod

Akademie múzických umění v
Praze
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
CELEKM

U3V

CELKEM

KKOV
81,82

0

0

4
4

0

0

0

2
2

6
6

Tab. 2.7: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)
Kurzy orientované na výkon
povolání

Akademie múzických umění v
Praze

Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a
umění
CELKEM*

do 15
hod

od 16 do více než do 15
100 hod 100 hod hod

Kurzy zájmové
od 16 do
100 hod

více než
100 hod

U3V

CELKEM*

Z toho počet účastníků, jež
byli přijímaní do
akreditovaných studijních
programů podle § 60 zákona
o vysokých školách

KKOV
81,82

81
81

53
53

134
134

Pozn.: * = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které se mohou účastnit i více kurzů není údaj celkem součtem předcházejících řádků či sloupců, ale odráží stav
reálného celkového počtu účastníků kurzů.

Tab. 3.1: Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií)

Bakalářské studium
P
K/D
P

Akademie múzických umění v Praze

Magisterské
studium
K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

P

Doktorské studium
K/D

CELKEM

Divadelní fakulta
Skupiny akreditovaných studijních
programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Z toho počet žen na DAMU
Z toho počet cizinců na DAMU
Filmová a televizní fakulta
Skupiny akreditovaných studijních
programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Z toho počet žen na FAMU
Z toho počet cizinců na FAMU
Hudební a taneční fakulta
Skupiny akreditovaných studijních
programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Z toho počet žen na HAMU
Z toho počet cizinců na HAMU
Akademie múzických umění v Praze
Skupiny akreditovaných studijních
programů
vědy a nauky o kultuře a umění
VŠ CELKEM
Z toho počet žen celkem
Z toho počet cizinců celkem

X
X
X

X
X
X

X
X
X

KKOV
81,82

KKOV
81,82

KKOV
81,82

KKOV
81,82
X
X
X

176
176
122
24

26
26
24
2

52
52
22
2

0
0
0
0

164
164
115
47

18
18
13
0

55
55
37
6

9
9
6
2

500
500
339
83

281
281
139
76

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

187
187
86
71

0
0
0
0

13
13
4
3

7
7
3
0

488
488
232
150

263
263
151
38

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

180
180
111
35

0
0
0
0

29
29
15
4

10
10
9
2

482
482
286
79

720
720
412
138

26
26
24
2

52
52
22
2

0
0
0
0

531
531
312
153

18
18
13
0

97
97
56
13

26
26
18
4

1470
1470
857
312

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Tab. 3.2: Studenti - samoplátci** (počty studií)
Akademie múzických umění v
Praze

Bakalářské studium
P
K/D
P

Magisterské
studium
K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

P

Doktorské studium
K/D

CELKEM

Divadelní fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Filmová a televizní fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Hudební a taneční fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Akademie múzických umění v
Praze
Skupiny akreditovaných
studijních programů
vědy a nauky o kultuře a umění
VŠ CELKEM

KKOV
X

81,82

2
2

0
0

0
0

0
0

32
32

0
0

0
0

0
0

34
34

17
17

0
0

0
0

0
0

42
42

0
0

0
0

0
0

59
59

1
1

0
0

0
0

0
0

3
3

0
0

0
0

0
0

4
4

20
19

0
0

0
0

0
0

77
74

0
0

0
0

0
0

97
97

KKOV
X

81,82

KKOV
X

81,82

KKOV
81,82
X

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
Pozn.: **= Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium v cizojazyčném studijním hradí v plné výši sama a vysoká škola ji nevykazuje v
počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost.
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Tab. 3.3: Studijní neúspěšnost* 1. ročníku** studia (v %)
Akademie múzických umění v
Praze
P
Divadelní fakulta
Filmová a televizní fakulta
Hudební a taneční fakulta
VŠ CELKEM

Bakalářské studium
K/D
CELKEM
8,0%
8,0%
8,4%
8,4%
7,9%
7,9%
7,6%
7,6%

P

Magisterské studium
K/D
CELKEM
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

Navazující magisterské studium
P
K/D
CELKEM
3,8%
3,8%
4,6%
4,6%
1,6%
1,6%
5,4%
5,4%

P

Doktorské studium
K/D
CELKEM
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

CELKEM
5,7%
6,6%
4,0%
6,5%

Pozn.: * = Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v kalendářním roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty v kalendářních letech n a n+1. Viz Metodika.
Pozn.: ** = Jedná se o všechny studenty, kteří se zapsali ke studiu na dané vysoké škole v kalendářním roce n, ať jde o poprvé zapsané na vysokou školu či nikoliv.
Pozn.: *** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
Hodnota CELKEM není součet ani průměr předešlých hodnot (např. pro P a K/D v určitém typu studia). Pro každé pole v tabulce je třeba provést samostatný výpočet.
Příklad:
V roce 2016 (v období od 1.1. do 31.12.) bylo na fakultu zapsáno 500 prezenčních bakalářských studií. V témže a následujícím roce jich bylo z této kohorty neúspěšně ukončeno 180. Studijní
neúspěšnost této kohorty v 1. ročníku je 180/500=0,36, tedy 36 %.

Tab. 3.4: Stipendia* studentům podle účelu stipendia

(počty fyzických osob)
Akademie múzických umění v Praze
Účel stipendia
za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a)

Počty studentů Průměrná výše stipendia**
43
2731,7

za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky dle § 91 odst. 2 písm. b)

246

4134,98

na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu, § 91 odst.2 písm. c)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3
v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
z toho ubytovací stipendium
na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)
jiná stipendia
CELKEM***

121
0
3
976
687
56
3
89
485
2022

24077,88
0
21083,33
4864,87
3867,36
16394,8
69000
65050,56
6585,36
9 381

Pozn.: * = Bez ohledu na zdroj prostředků, netýká se pouze prostředků z MŠMT.
Pozn.: ** = Podíl celkové sumy vyplacené na daný typ stipendia za rok a celkového počtu fyzických osob, kterým bylo dané
stipendium za rok alespoň jednou vyplaceno. Pokud bylo stipendium jedné osobě vyplaceno vícekrát, je osoba započtena
pouze jednou, ale do výpočtu vstoupí součet částek této osobě vyplacených.
Pozn.: *** = Jelikož jsou vykazovány fyzické osoby, které mohou být příjemcem více stipendií počty studentů celkem nejsou
součtem předcházejících sloupců, ale odráží stav reálného počtu studentů.
Příklad: Vysokou školou bylo za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 písm. a) vyplaceno studentům za rok celkově 15
000 Kč. Toto stipendium pobírali celkem 3 studenti, přičemž dva ho získali jedenkrát a třetí student třikrát. Průměrná výše
tohoto stipendia činila 5 000 Kč (= 15 000/3).

Tab. 4.1: Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií)
Bakalářské
studium

Akademie múzických umění v
Praze
P
Divadelní fakulta
Skupiny akreditovaných studijních
programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Z toho počet žen na DAMU
Z toho počet cizinců na DAMU
Filmová a televizní fakulta
Skupiny akreditovaných studijních
programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Z toho počet žen na FAMU
Z toho počet cizinců na FAMU
Hudební a taneční fakulta
Skupiny akreditovaných studijních
programů
vědy a nauky o kultuře a umění
Fakulta celkem
Z toho počet žen na HAMU
Z toho počet cizinců na HAMU
Akademie múzických umění v
Praze
Skupiny akreditovaných studijních
programů
vědy a nauky o kultuře a umění
VŠ CELKEM
Z toho počet žen celkem
Z toho počet cizinců celkem

X
X
X

X
X
X

X
X
X

KKOV
81,82

KKOV
81,82

KKOV
81,82

KKOV
81,82
X
X
X

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

P

Navazující
magisterské
studium
K/D

Doktorské studium
P

CELKEM

K/D

49
49
33
13

11
11
6
0

19
19
12
4

0
0
0
0

63
63
46
29

2
2
2
0

5
5
3
2

3
3
1
1

152
152
103
49

80
80
36
37

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

41
41
22
13

0
0
0
0

4
4
3
0

1
1
0
0

126
126
61
50

72
72
41
18

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

52
52
31
12

0
0
0
0

5
5
2
0

1
1
1
0

130
130
75
30

201
201
110
68

11
11
6
0

19
19
12
4

0
0
0
0

156
156
99
54

2
2
2
0

14
14
8
2

5
5
2
1

408
408
239
129

P = prezenční, K/D = kombinované/ distanční; vykazují se počty úspěšně absolvovaných studií (nikoliv fyzické osoby) v období 1. 1. – 31. 12.
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.

Tab. 5.1: Zájem o studium na vysoké škole
Akademie múzických umění v
Praze

Bakalářské studium
Počet
uchazečů
(fyzické
osoby)

Počet
přihlášek

Počet
přijetí

Magisterské studium
Počet
zápisů ke
studiu

Divadelní fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
KKOV
vědy a nauky o kultuře a
umění
81,82
470
536
67
60
Fakulta celkem
X
470
536
67
60
Filmová a televizní fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
KKOV
vědy a nauky o kultuře a
umění
81,82
584
584
83
80
Fakulta celkem
X
584
584
83
80
Filmová a televizní fakulta
Skupiny akreditovaných
studijních programů
KKOV
vědy a nauky o kultuře a
umění
81,82
348
348
100
88
Fakulta celkem
X
348
348
100
88
Akademie múzických umění v
- celkový údaj za VŠ není součtem údajů za jednotlivé fakulty!
Praze
Skupiny akreditovaných
studijních programů
KKOV
vědy a nauky o kultuře a
umění
81,82
1 402
1 468
250
228
Vysoká škola CELKEM
X
1 402
1 468
250
228
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční

Počet
uchazečů
(fyzické
osoby)

Počet
přihlášek

Navazující magisterské studium
Počet
zápisů ke
studiu

Počet
přijetí

Počet
uchazečů
(fyzické
osoby)

Doktorské studium

Počet
uchazečů
Počet
Počet
(fyzické zápisů ke
přihlášek osoby)
studiu

Počet
uchazečů
(fyzické
Počet
osoby) přihlášek

Počet
zápisů ke
studiu

Počet
přijetí

272
272

277
277

12
12

12
12

161
161

164
164

89
89

82
82

17
17

17
17

8
8

8
8

0
0

0
0

0
0

0
0

90
90

90
90

44
44

43
43

15
15

15
15

5
5

5
5

0
0

0
0

0
0

0
0

110
110

110
110

67
67

60
60

20
20

20
20

13
13

13
13

272
272

277
277

12
12

12
12

361
361

364
364

200
200

185
185

52
52

52
52

26
26

26
26

Tab. 6.1: Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (průměrné přepočtené počty*)
Akademičtí pracovníci

Akademie múzických umění v Praze

CELKEM
akademičtí
pracovníci

Odborní
asistenti

Vědečtí,
výzkumní a
vývojoví
pracovníci
podílející se na
pedagog.
činnosti

Fakulta FAMU
Počty žen na fakultě FAMU

78,1
37,1
81,7
15,5

11,7
2,2
11,3
0,7

19,8
6,3
18,1
3,4

44,7
27,6
52,2
11,5

1,0
1,0
0,0
0,0

1,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Vědečtí
pracovníci**
3,0
1,6
0,5
0,3

Fakulta HAMU
Počty žen na fakultě HAMU

87,3
24,9

22,9
4,5

20,5
4,9

43,9
15,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5,4
0,0

32,9
21,9

125,6
46,8

Ostatní pracoviště celkem

15,1

1,0

13,1

0,5

0,5

0,0

0,6

58,7

74,4

0,0

0,0

36,2

44,1

1,5
0,0

0,0
0,0

9,5
1,8

188,7
116,9

460,4
204,1

Fakulta DAMU
Počty žen na fakultě DAMU

Počty žen na ostatních pracovištích
CELKEM
Celkem žen

Profesoři

Docenti

Asistenti

8,0

0,0

0,0

7,5

0,5

262,2
85,4

45,9
7,3

59,4
14,6

153,9
62,0

1,5
1,5

Lektoři

Ostatní
CELKEM
zaměstnanci***
zaměstnanci
42,8
123,9
24,3
62,9
54,3
136,5
34,5
50,3

Pozn.: * = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii;
vč. DPČ, mimo DPP) a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
Pozn.: *** = Ostatními zaměstnanci se rozumí všichni další pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na vzdělávání a výzkumu. Jedná se tedy zejména o administrativní, technické a jiné zaměstnance.
Pozn.: **** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program

Tab. 6.2: Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
Akademie múzických umění
v Praze

do 29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
nad 70 let
CELKEM

Akademičtí pracovníci

Profesoři
CELKEM
ženy
0
0
0
9
27
24
60

0
0
0
2
3
4
9

Docenti
Odborní asistenti
Asistenti
CELKEM
ženy
CELKEM
ženy
CELKEM
ženy
0
0
5
2
0
1
0
46
14
0
9
3
74
23
1
28
8
60
26
1
28
4
41
19
0
10
2
13
4
0
76
17
239
88
2

0
0
1
1
0
0
2

Lektoři
CELKEM
ženy
0
0
0
1
1
0
2

0
0
0
0
0
0
0

Vědečtí, výzkumní a
vývojoví pracovníci
podílející se na pedagog.
činnosti
Vědečtí pracovníci*
CELKEM
ženy
CELKEM
ženy
0
0
2
0
0
5
1
0
0
5
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
3

Kontrola s údaji z tab. 6.3
Pozn.: * = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

CELKEM

z toho ženy

PRAVDA

PRAVDA

7
52
89
100
98
47
393

2
15
29
37
26
10
119

Tab. 6.3: Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

(počty fyzických osob dle rozsahu úvazků)
Akademie múzických umění v
Praze

Akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci*

CELKEM

z toho ženy

Divadelní fakulta
Rozsahy úvazků
do 0,3
0,31–0,5
0,51–0,7
0,71–1
více než 1
CELKEM
Filmová a televizní fakulta
Rozsahy úvazků
do 0,3
0,31–0,5
0,51–0,7
0,71–1
více než 1
CELKEM
Hudební a taneční fakulta
Rozsahy úvazků
do 0,3
0,31–0,5
0,51–0,7
0,71–1
více než 1
CELKEM
Ostatní pracoviště celkem**
Rozsahy úvazků
do 0,3
0,31–0,5
0,51–0,7
0,71–1
více než 1
CELKEM
Akademie múzických umění v
Praze
Rozsahy úvazků
do 0,3
0,31–0,5
0,51–0,7
0,71–1
více než 1
CELKEM
VŠ CELKEM
Kontrola s údaji z tab. 6.2

prof.
doc.
CELKEM
ženy
CELKEM ženy
1
1
2
0
4
1
2
0
3
0
2
1
7
1
12
3
0
0
0
0
15
3
18
4

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.
CELKEM
ženy
5
3
1
14
0
23

prof.
doc.
CELKEM
ženy
CELKEM ženy
2
0
1
0
4
0
4
0
1
0
3
1
7
1
11
1
0
0
0
0
14
1
19
2

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.
CELKEM
ženy
6
4
0
7
0
17

prof.
doc.
CELKEM
ženy
CELKEM ženy
6
2
2
0
1
0
7
2
0
0
0
16
2
7
3
0
0
0
0
23
4
16
5

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.
CELKEM
ženy
5
12
1
19
0
37

prof.
doc.
CELKEM
ženy
CELKEM ženy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.
CELKEM
ženy
0
1
0
1
0
2

prof.
doc.
CELKEM
ženy
CELKEM ženy
9
3
5
0
9
1
13
2
4
0
5
2
30
4
30
7
0
0
0
0
52
8
53
11
52
8
53
11

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.
CELKEM
ženy
16
20
2
41
0
79
79

1
2
0
8
0
11

ostatní
CELKEM
ženy
7
0
19
9
2
0
22
17
0
0
50
26

1
0
0
1
0
2

ostatní
CELKEM
ženy
12
3
22
3
7
1
30
8
0
0
71
15

3
3
0
5
0
11

ostatní
CELKEM
ženy
5
3
24
6
3
2
21
8
0
0
53
19

0
1
0
1
0
2

ostatní
CELKEM
ženy
4
2
8
4
1
1
8
4
0
0
21
11

5
6
0
15
0
26
26

ostatní
CELKEM
ženy
28
8
73
22
13
4
81
37
0
0
195
71
195
71

CELKEM

CELKEM

CELKEM

CELKEM

0
3
1
1
0
5

2
0
0
0
0
2

0
0
1
5
0
6

0
0
1
0
0
1

CELKEM

2
3
3
6
0
14
14

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
Pozn.: * = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

ženy

ženy

ženy

ženy

ženy

0
1
0
1
0
2

15
31
9
56
0
111

2
13
1
30
0
46

1
0
0
0
0
1

23
34
11
55
0
123

5
3
2
11
0
21

0
0
0
0
0
0

18
44
5
68
0
135

8
11
2
18
0
39

0
0
0
0
0
0

4
9
2
9
0
24

2
5
1
5
0
13

1
1
0
1
0
3
3

60
118
27
188
0
393
393
PRAVDA

17
32
6
64
0
119
119
PRAVDA

Tab. 6.4: Vedoucí pracovníci (fyzické osoby)
Akademie múzických umění v Praze

Akademie múzických umění v Praze
z toho ženy
Divadelní fakulta
z toho ženy
Filmová a televizní fakulta
z toho ženy
Hudební a taneční fakulta
z toho ženy
Fakulty* celkem
z toho ženy
Vysoká škola CELKEM***
z toho ženy

Rektor/D Prorektor/P Akademický
ěkan
roděkan
senát
1
3
15
0
2
2
1
3
13
1
0
5

Vědecká/u
mělecká/a
kademická Kvestor/
rada
Tajemník*
16
1
2
0
21
1
4
1

Správní rada
15
3

Ředitel ústavu,
vysokoškolského
zemědělského nebo
lesního statku

Vedoucí
katedry/institutu/
výzkumného
pracoviště
0
0
2
7
1
1

Vedoucí
pracovníci
CELKEM ***
51
9
48
13

1
0

3
0

9
3

13
3

1
0

3
0

9
3

39
9

1
0

3
0

13
3

19
5

1
1

5
1

13
0

55
10

3
1

9
0

35
11

53
12

3
2

0

10
1

29
4

142
32

4
1

12
2

50
13

69
14

4
2

15
3

10
1

29
4

193
41

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy.
Pozn.: ** = podle zákona o vysokých školách, § 25. čl. 2.
Pozn.: *** = Údaj celkem nemusí odrážet reálný stav fyzických osob (jedna osoba může v rámci VŠ či fakulty zastávat více pozic), jedná se o prostý součet buňek.

Tab. 6.5: Akademičtí a vědečtí pracovníci
s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty***)

Akademie múzických umění v Praze
Divadelní fakulta
v tom: Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
ostatní státy EU
ostatní státy mimo EU
ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství)
Filmová a televizní fakulta
v tom: Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
ostatní státy EU
ostatní státy mimo EU
ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství)
Hudební a taneční fakulta
v tom: Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
ostatní státy EU
ostatní státy mimo EU
ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství)

Akademičtí pracovníci
2

Vědečtí pracovníci**
0

1
1
2
2

1

Ostatní pracoviště celkem
v tom: Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
ostatní státy EU
ostatní státy mimo EU
ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství)
VŠ CELKEM
v tom: Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
ostatní státy EU
ostatní státy mimo EU
ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství)

0

0

19
1
0
1
6
5
6
8

1
0
0
0
1
0
0
0

2

1
12
1
3
4
4
5
5
1

0

1

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
Pozn.: ** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem dle §
70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Pozn.: *** = Průměrným přepočteným počtem se rozumí podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za
sledované období od 1. 1. do 31. 12. všemi pracovníky (ve sledované kategorii; vč. DPČ, mimo DPP) a celkového
ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu.

Tab. 6.6: Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta
Profesoři jmenovaní v roce 2017
z toho ženy
Docenti jmenovaní v roce 2017
z toho ženy
Filmová a televizní fakulta
Profesoři jmenovaní v roce 2017
z toho ženy
Docenti jmenovaní v roce 2017
z toho ženy
Hudební a taneční fakulta
Profesoři jmenovaní v roce 2017
z toho ženy
Docenti jmenovaní v roce 2017
z toho ženy
CELKEM profesoři
z toho ženy
CELKEM docenti
z toho ženy

Počet
Věkový průměr
Na dané VŠ*
nově
Kmenoví zaměstnanci
Z toho
jmenovaných***
VŠ jmenovaní na jiné
kmenoví
Celkem
VŠ**
zaměstnanci
dané VŠ

1

79

2

1

60

3
1
3

3
1
1

58
58
63

3
1

3
1

58
58

Pozn.: *= Zahrnuty jsou veškeré habilitace a jmenování, které proběhly v daném kalendářním roce na
dané VŠ, bez ohledu na to, zda nově jmenovaní docenti a profesoři kmenově spadali pod tuto VŠ.
Pozn.: **= Uvádí se počty docentů a profesorů, kteří kmenově spadají pod danou VŠ, ale byli jmenováni
na jiné VŠ.
Pozn.: *** = Věkový průměr se vypočítá z celkového počtu nově jmenovaných na dané VŠ (fakultě nebo
celkového počtu).
Pozn.: **** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program

Tab. 7.1: Zapojení vysoké školy do programů mezinárodní spolupráce (bez

ohledu na zdroj financování)
Akademie múzických umění v H2020/ 7. rámcový program
EK
Praze

Počet projektů*
Počet vyslaných studentů**

CELKEM

Z toho MarieCurie Actions

Ostatní

CELKEM

0
0

Počet přijatých studentů***

0

Počet vyslaných akademických
a vědeckých pracovníků****

0

Počet přijatých akademických
a vědeckých pracovníků*****
Dotace v tis. Kč******

0
0

Pozn.: *= Jedná se o v daném roce probíhající projekty.
Pozn.: ** = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2017 absolvovali zahraniční pobyt; započítávají
se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4
týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2017; započítávají se i ti studenti, jejichž
pobyt začal v roce 2016. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ
uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty výjezdů) – kteří v roce 2017 absolvovali zahraniční
pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2016.
Pozn.: ***** = Přijíždějící akademičtí pracovníci (tj. počty příjezdů) – kteří přijeli v roce 2017; započítávají se i ti
pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2016.
Pozn.: ****** = Uvedené částky představují celkové finanční zdroje projektů, včetně spolufinancování MŠMT.

Tab. 7.2: Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí***** (bez ohledu na zdroj financování) (vysoká škola bez dalšího zásahu

pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)
Akademie múzických umění v Praze

Země
Argentinská republika
Ázerbájdžánská republika
Belgické království
Bulharská republika
Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Čínská lidová republika
Dánské království
Egyptská arabská republika
Ekvádorská republika
Estonská republika
Finská republika
Francouzská republika
Gruzie
Chilská republika
Chorvatská republika
Indická republika
Íránská islámská republika
Irsko
Islandská republika
Italská republika
Japonsko
Kanada
Kolumbijská republika
Kosovská republika
Kubánská republika
Kyperská republika
Libanonská republika
Litevská republika
Lotyšská republika
Maďarsko
Nizozemsko
Norské království
Polská republika
Portugalská republika
Rakouská republika
Republika Kazachstán
Rumunsko
Ruská federace
Řecká republika
Senegalská republika
Slovenská republika
Slovinská republika
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spojené státy americké
Spojené státy mexické
Spolková republika Německo
Srbská republika
Stát Izrael
Španělské království
Švédské království
Švýcarská konfederace
Turecká republika
Ugandská republika
Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong
CELKEM

Počet vyslaných studentů*
Z toho
absolventské
Celkem
stáže******

Počet
přijatých
studentů**

Počet vyslaných
akademických
pracovníků***

1
1

1
1
1
4
8
2

2
3
8

2
4
7
14

3

1
1
11
1
3
4
5

3
1

3
1
3

1

5
1
3
1
3
7
5
6
1

2
4
3
4
5
5
1

9
4
4
6
16
12
2
11
3
1
8

1
17
6
20
7
2
5

3
3

2
107

0

1
192

Počet přijatých
akademických
pracovníků****

Počet vyslaných
ostatních
pracovníků***

Počet přijatých
ostatních
pracovníků****

1

1

1

2
1
1
13
3

1
1
1
5
3

1
1
6
3

1
2

1
2
1
1
1
2
4
5
1
2
1
3
1
2
4
4
5
9
4
1
1
3

2

2

1
30
1
9
10
2

1

6

2

3

2

93

81

3
6

CELKEM za
zemi
1
1
4
2
5
9
5
1
2
7
12
36
3
1
6
14
1
8
5
13
4
3
1
3
1
3
5
1
2
6
7
10
18
13
13
1
1
14
4
1
36
12
47
33
4
40
9
5
16
3
13
6
7
1
0
479

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti (tj. počty výjezdů) – studenti, kteří v roce 2017 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt
trval alespoň 2 týdny (14 dní).
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti (tj. počty příjezdů) – studenti, kteří přijeli v roce 2017; započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval alespoň 2 týdny (14 dní).
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty výjezdů) – pracovníci, kteří v roce 2017 absolvovali (ukončili) zahraniční pobyt; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se
pouze pracovníci, jejichž pobyt trval alespoň 5 dní.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí/ostatní pracovníci (tj. počty příjezdů) – pracovníci, kteří přijeli v roce 2017; započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2016. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt
trval alespoň 5 dní.
Pozn.: ***** = V tabulce 12.3 Mobilita studentů a akademických a ostatních pracovníků podle zemí je uveden výčet všech zemí; účelem je usnadnění zpracování získaných údajů MŠMT. Současně by neměl představovat
dodatečnou zátěž pro vysoké školy při vyplňování. V případě neexistence mobility z dané země nevyplňujte prosím buňku.
Pozn.: ****** = Absolventskou stáží se rozumí praktická stáž v zahraničním podniku nebo organizaci v délce 2-12 měsíců, která je započatá po úspěšném absolvování studia a ukončená do jednoho roku od absolvování
studia. Absolventská stáž je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem.

Tab. 7.3: Mobilita absolventů** (podíly absolvovaných studií)
Akademie múzických umění v Praze

Bakalářské studium

Divadelní fakulta
Podíl absolventů, kteří během svého
studia vyjeli na zahraniční pobyt v
délce alespoň 14 dní [%]

8,0%

Podíl absolventů doktorského studia, u
nichž délka zahraničního pobytu
dosáhla alespoň 1 měsíc (tj. 30 dní) [%]
Filmová a televizní fakulta
Podíl absolventů, kteří během svého
studia vyjeli na zahraniční pobyt v
délce alespoň 14 dní [%]
Podíl absolventů doktorského studia, u
nichž délka zahraničního pobytu
dosáhla alespoň 1 měsíc (tj. 30 dní) [%]
Hudební a taneční fakulta
Podíl absolventů, kteří během svého
studia vyjeli na zahraniční pobyt v
délce alespoň 14 dní [%]

Magisterské
studium

0,0%

Navazující
magisterské
studium

19,6%

Doktorské studium

0,0%

CELKEM**

11,2%

0,0%

22,2%

9,5%

0,0%

0,0%

34,1%

23,4%

20,0%

27,0%

20,0%

20,0%

16,7%

15,5%

Podíl absolventů doktorského studia, u
nichž délka zahraničního pobytu
dosáhla alespoň 1 měsíc (tj. 30 dní) [%]
Akademie múzických umění v Praze
Podíl absolventů, kteří během svého
studia vyjeli na zahraniční pobyt v
délce alespoň 14 dní [%]

13,2%

0,0%

25,2%

10,5%

17,3%

Podíl absolventů doktorského studia, u
nichž délka zahraničního pobytu
dosáhla alespoň 1 měsíc (tj. 30 dní) [%]
Akademie múzických umění v Praze

5,2%

5,2%

13,2%

0,0%

25,2%

5,2%

0,0%

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program.
Pozn.: ** = Celkové hodnoty za fakultu (poslední pole ve vrchním řádku u každé fakulty) i za vysokou školu (všechna prázdná pole za
vysokou školu ve struktuře VZ) nejsou součtem či průměrem za předcházející údaje v řádcích či sloupcích. Hodnoty do těchto buněk je
potřeba vypočítat zvlášť.

Tab. 8.1: Konference (spolu)pořádané vysokou školou

(počty)
Akademie múzických umění v Praze
Divadelní fakulta
Filmová a televizní fakulta
Hudební a taneční fakulta
Ostatní pracoviště celkem
CELKEM

S počtem účastníků
vyšším než 60
3
0
1
4

Mezinárodní
konference**
0
0
3
3

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program
Pozn.: ** = Mezinárodní konference je taková konference, které se účastní
alespoň jeden zahraniční řečník a jejíž všechny příspěvky jsou lokalizované do
alespoň jednoho z následujících jazyků - angličtina, francouzština, němčina,
nebo do jazyka vlastního oborovému zaměření dané konference, např. pro
filologické obory.

Tab. 8.2: Odborníci* z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty)
Akademie múzických umění v
Praze

Divadelní fakulta
z toho ženy
Filmová a televizní fakulta
z toho ženy
Hudební a taneční fakulta
z toho ženy
CELKEM
z toho ženy

Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí
Počet osob podílejících Počet osob podílejících se na Počet osob podílejících
se na výuce
se na praxi
vedení závěrečné práce
245
15
0
103
3
0
122
122
0
17
17
0
239
96
35
81
19
4
606
233
35
201
39
4

Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou školou nebo její součástí
Počet osob podílejících se na
výuce

Počet osob podílejících se na
vedení závěrečné práce

Počet osob podílejících
se na praxi***

1
0
0

0

0

0

1
0

0
0

0

Pozn.: * = Odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho kurzu nebo jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud daný pracovník je kmenovým
zaměstnancem dané VŠ/fakulty, měl by mít minimálně stejně velký úvazek i mimo VŠ/fakultu.
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor.
Pozn.: *** = Jedná se o osoby mající přímou zodpovědnost za výkon odborné praxe studenta.

0
0

Tab. 8.3: Studijní obory/programy****, které mají ve své obsahové

náplni povinné absolvování odborné praxe*** po dobu alespoň 1
měsíce* (počty)
Akademie múzických umění v Praze
Divadelní fakulta
Filmová a televizní fakulta
Hudební a taneční fakulta
CELKEM

Počty studijních
oborů/programů****
2
0
1
3

Počty aktivních
studií

23
23

Pozn.: * = Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být i kratší, ale v součtu musela dosahovat
alespoň 1 měsíce.
Pozn.: ** = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: *** = Povinnou praxí se rozumí taková, která je součástí akreditace daného studijního oboru,
přičemž se může jednat o součást některého z předmětů či o samostatný předmět. Jedná se o
odborné profesní praxe.
Pozn.: **** = VŠ uvede údaj vztahující se k nejnižší akreditované jednotce - promírně studijní obor,
pokud studijní program se nedělí na studijní obory, tak údaj za studijní program

Tab. 8.4: Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe

Souhrnné informace k tab. 8.4

Akademie múzických umění v Praze
V ČR

V zahraničí

Počet CELKEM

Příjmy CELKEM

Počet nových spin-off/start-up podniků*
0

Patentové přihlášky podané
Udělené patenty**

1

1

Zapsané užitné vzory

1

1
0

Licenční smlouvy platné k 31. 12.
Licenční smlouvy nově uzavřené

5

5

10 000 Kč

Smluvní výzkum***, konzultace a poradentství***
Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry***
Pozn.: *= Jedná se o nově vzniklé spin-off/start-up podniky podpořené vysokou školou v roce 2017 (počty).
Pozn.: **= V položce "V zahraničí" se v případě Evropského patentu tento v tabulce vykazuje pouze jednou, bez ohledu na počet designovaných zemí.
Pozn.: ***= Definice položek týkajících se příjmů a hodnoty v tabulce u těchto položek odpovídají Výroční zprávě o hospodaření pro rok 2017 pro VVŠ (tab. č. 6). SVŠ vyplní
tyto položky dle uvážení.
Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a
průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii polovodičových
výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na
sjednaném území k výkonu práv z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) nebo jiné majetkové
hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či autorského práva ze strany poskytovatele.
Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská
instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle jeho požadavků a potřeb. Za tento výzkum jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky zahrnuje
rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda
finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní výzkum nelze považovat případ,
kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum.
Placené vzdělávací kurzy prohlubující kvalifikaci zaměstnanců subjektů aplikační sféry (např. podnikové vzdělávací kurzy). Subjektem aplikační sféry se zde rozumí právnická
osoba, jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj. Může se jednat o podnikatelský subjekt, orgán veřejné správy, neziskovou organizaci, apod. - vždy s podmínkou, že hlavní
činnost není výzkumná. Výnosy budou zahrnuty z těch vzdělávacích kurzů, které jsou "na zakázku", tzn. po dohodě s danou organizací pro její zaměstnance. Nejedná se zde
o vyčíslení nákladů účastníků vzdělávacích kurzů, kteří jsou zaměstnaní ve společnosti, která splňuje výše uvedenou definici. Naopak, jedná se o kurzy, jež vznikly po dohodě
s vybranou společností, neboť tato chtěla školit své zaměstnance.
Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce
ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním požadovaným
výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení určitého stavu.

Nově uzavřené licenční smlouvy,
smluvní výzkum, konzultace,
poradentství a placené vzdělávací
kurzy pro zaměstnance subjektů
aplikační sféry

Celkový počet

Celkové příjmy
5

10 000 Kč

Průměrný příjem na 1 zakázku
2 000 Kč

Tab. 12.1: Ubytování, stravování
Akademie múzických umění v
Praze
Lůžková kapacita kolejí VŠ
celková
Počet lůžek v pronajatých
zařízeních
Počet podaných žádostí/rezervací
o ubytování k 31/12/2017
Počet kladně vyřízených
žádostí/rezervací o ubytování k
31/12/2017
Počet lůžkodnů v roce 2017 mimo letní provoz
Počet hlavních jídel vydaných v
roce 2017 studentům
Počet hlavních jídel vydaných v
roce 2017 zaměstnancům vysoké
školy
Počet hlavních jídel vydaných v
roce 2017 ostatním strávníkům

Počet
129
X
162
127
34808
X

X
X

Tab. 12.2 Vysokoškolské knihovny

Akademie múzických umění v Praze
Přírůstek knihovního fondu za rok
z toho přírůstek fyzických jednotek
z toho přírůstek e-knih v trvalém nákupu
Knihovní fond celkem
z toho přírůstek fyzických jednotek
z toho přírůstek e-knih v trvalém nákupu
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky

Počet

3355
3355
0
202650
202650
0

- elektronicky (odhad)*
- v obou formách**

67
2
67

Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama
předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické
verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny
přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje.
Pozn.: ** = Do počtu titulů v obou formách se uvádějí pouze tituly, kde
jsou obě formy placené zvlášť (tzn. v případě, že je předplácena tištěná
forma a elektronická je jako bonus zdarma, uvádí se pouze tištěná forma
atd.).
Pozn.: = Elektronické jednotky zahrnují pouze jednotlivě nakupované
tituly, nikoliv knihy a periodika, která jsou součástí předplácených
„balíků“ od vydavatelů odborné a vědecké literatury.

Tab. 12.3: Institucionální plán vysoké školy v roce 2017
(pouze veřejné vysoké školy)
Akademie múzických umění v Praze

Institucionální rozvojový plán
1. Vnitřní soutěž AMU - 3 letý projekt
2. Podpora internacionalizace - 3 letý projekt
3. Příprava institucionální akreditace - 3 letý projekt
4. Implementace komunikační strategie - 3 letý projekt
5. Podpora prezentace tvůrčí činnosti - 3 letý projekt
6. Inovace informačního prostředí AMU jako podpora studia - 3 letý projekt neinvestiční část
6. Inovace informačního prostředí AMU jako podpora studia - 3 letý projekt investiční část
7. Podpora dostupnosti vzdělávání - 3 letý projekt
8. Relevance a metodologie výzkumu v umění - 3 letý projekt
9. Strategické priority fakult - 3 letý projekt
CELKEM
Pozn.: * = V případě potřeby přidejte řádky.

Poskytnuté finanční prostředky v
tis. Kč
Naplňování stanovených cílů/indikátorů
Investiční

Neinvestiční
4 500
2400
1100
1450
1050
180

1704

1704

0
500
400
1450
13 030

Výchozí stav

Cílový stav

