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AKREDITAČNÍ ŘÁD
AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
ZE DNE …………
Díl 1 Úvodní ustanovení
Článek 1
Oblast vzdělávání Umění
1. Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“) je vysoká umělecká škola, která
uskutečňuje studijní programy (dále jen „SP”) v oblasti vzdělávání Umění podle části třicáté první
písm. A nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, v těchto
tematických okruzích: hudební umění, divadelní umění, taneční umění, filmová tvorba, televizní
tvorba, multimediální tvorba, restaurování, teorie a historie uměleckého oboru, organizace a řízení
umělecké praxe, pedagogika a didaktika uměleckého oboru; dále AMU uskutečňuje SP v oblasti
vzdělávání Umění v kombinaci s jinou oblastí vzdělávání.
Článek 2
Terminologická ujednání
1. Akreditace znamená oprávnění uskutečňovat SP na AMU nebo dané fakultě podle pravidel
stanovených v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), tedy přijímat
uchazeče do studia, vyučovat a konat státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky.
2. Budoucí garant SP je akademický pracovník uvedený ve věcném návrhu SP a akreditačním spisu
SP jako garant splňující podmínky stanovené čl. 4, který bude jmenován děkanem do role garanta
SP po schválení akreditačního spisu SP.
3. Věcný záměr SP je dokument shrnující základní charakteristiky SP určený k projednání před
přípravou samotného akreditačního spisu SP.
4. Akreditační spis SP je návrhem SP ve smyslu zákona, který obsahuje veškeré relevantní informace
o plánovaném uskutečňování SP.
5. Studijní předmět (dále jen „předmět“) profilujícího základu SP je povinný nebo povinně volitelný
předmět, jehož absolvováním student získává znalosti nebo dovednosti, které jsou podstatné pro
dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a které odpovídají,

souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních tematických okruhů ověřované
státní zkouškou.
6. Základní teoretický předmět profilujícího základu SP, patřící mezi předměty profilujícího základu
SP, je předmět související s historickým, teoretickým a metodologickým základem SP, jehož
absolvováním student získává klíčové znalosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných
znalostí uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti ze
základních tematických okruhů ověřované teoretickou částí státní zkoušky.
7. Studijní zátěž se skládá z přímé výuky a samostatné přípravy a vyjadřuje se v kreditech
Evropského systému převodu kreditů (dále jen „ECTS”).
8. Specializace je jeden ze studijních plánů v rámci SP, přičemž jako společný základ se označují ty
studijní předměty, které sdílejí všechny studijní plány tohoto SP, a jako specializační část se
označují ty studijní předměty, ve kterých se studijní plány liší.
Článek 3
Principy Akreditačního řádu
1. Akreditační řád upravuje garanci SP, akreditační procesy, akreditační dokumentaci a schvalování
akreditačních spisů v Radě pro vnitřní hodnocení AMU.
2. Akreditační řád se ve svých ustanoveních řídí těmito principy:
a) Vychází z § 78 až 82a a § 85 zákona a nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro
akreditace ve vysokém školství (dále jen „nařízení vlády o standardech“).
b) Sjednocuje akreditační procesy pro akreditaci v rámci institucionální akreditace
a akreditaci jednotlivých SP; v případě akreditace SP stanoví kroky pro následné
postoupení akreditačního spisu SP Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství
(dále jen „Národní akreditační úřad“) po jeho schválení v Radě pro vnitřní hodnocení AMU.
c) Určuje časový rámec akreditačních procesů jako základní předpoklad kvality obsahové
přípravy SP a zpracování návazné akreditační dokumentace.
d) Vymezuje kompetence orgánů činných v akreditačních procesech.
e) Vymezuje vztah akreditačních procesů a procesů vnitřního hodnocení vzdělávací
činnosti.
f)

Formuluje standardy studijních programů AMU a z nich odvozuje kritéria posuzování
akreditační dokumentace.

g) Vymezuje soulad uskutečňování SP s udělenou akreditací skrze vymezení změn, které
podléhají projednání a případně schválení příslušnými orgány AMU v rámci akreditačních
procesů.
3. Soulad uskutečňování SP s udělenou akreditací znamená zachování
a) akreditačním spisem SP popsaného obsahu a rozsahu předmětů profilujícího základu,
vymezení státních zkoušek a profilu absolventa,
b) osoby garanta SP uvedené v akreditačním spisu SP,
c) nejméně poloviny garantů předmětů profilujícího základu uvedených v akreditačním spisu
SP,
d) nejméně dvou třetin členů oborové rady doktorského studijního programu (dále jen
„oborová rada DSP“) uvedených v akreditačním spisu SP,
e) smluvního uspořádání s právnickou osobou nebo zahraniční vysokou školou, se kterou je
SP uskutečňován ve spolupráci doložené s akreditačním spisem SP,
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f)

úhrnného rozsahu přímé výuky povinných předmětů SP uvedených v akreditačním spisu
SP; dále udržování náročnosti podmínek pro individuální studijní plány, zejména
požadavků na studijní povinnosti, tvůrčí činnost a absolvování stáží v případě
doktorského SP.

Díl 2 Personální zajištění SP
Článek 4
Garant SP
1. Garanta SP jmenuje děkan v souladu s čl. 25 odst. 1 Statutu AMU a s čl. 19. odst. 1 Pravidel
systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčích a s nimi souvisejících činností a hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčích a s nimi souvisejících činností AMU (dále jen „Pravidly vnitřního hodnocení
AMU”) po udělení akreditace SP. Schválení akreditačního spisu SP uměleckou radou fakulty
a Radou pro vnitřní hodnocení AMU je zároveň považováno za souhlasné vyjádření k návrhu
garanta SP. Změnu garanta SP schvaluje umělecká rada fakulty a Rada pro vnitřní hodnocení
AMU.
2. Garantem bakalářského SP může být akademický pracovník AMU, který byl jmenován profesorem
nebo jmenován docentem anebo má vědeckou hodnost „kandidáta věd“ (ve zkratce „CSc.“) nebo
vzdělání získané absolvováním doktorského SP (dále jen „vědecká hodnost“) a splňuje podmínky
stanovené zákonem a nařízením vlády o standardech.
3. Garantem magisterského a doktorského SP může být akademický pracovník AMU, který byl
jmenován profesorem nebo jmenován docentem a splňuje podmínky stanovené zákonem
a nařízením vlády o standardech.
4. Garantem SP může být podle § 70 odst. 2 věty první zákona mimořádný profesor, který je
akademickým pracovníkem AMU. Pracovní místo mimořádného profesora může AMU zřídit
pouze za předpokladu, že získala institucionální akreditaci. Návrh na zřízení tohoto místa
předkládá děkan spolu s odůvodněným návrhem na jeho personální obsazení, včetně rámcové
kalkulace mzdových nákladů, umělecké radě fakulty ke schválení. Pokud je návrh uměleckou
radou fakulty schválen, předkládá jej děkan prostřednictvím rektora k projednání Umělecké radě
AMU.
5. V oblasti vzdělávání umění může být akademický pracovník garantem nejvýše jednoho
bakalářského SP a zároveň jednoho magisterského SP a zároveň jednoho doktorského SP
programu téhož, blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření uskutečňovaných v českém
jazyce ve všech formách a v případě SP téhož obsahového zaměření v českém a cizím jazyce ve
všech formách.
6. Garanta SP odvolává děkan, pokud garant
a) přestal plnit povinnosti vyplývající z jeho funkce, nebo
b) přestal splňovat formální požadavky dané nařízením vlády o standardech.
7. Funkce garanta SP dále zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byla akreditace SP udělena,
b) zrušením SP,
c) ukončením pracovního poměru garanta SP k AMU,
d) žádostí garanta SP o uvolnění z této funkce,
e) zánikem institucionální akreditace, byl-li garantem SP mimořádný profesor podle § 70,
odst. 2 zákona, nebo
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f)

úmrtím garanta SP.

8. Děkan o odvolání garanta SP či zániku funkce garanta SP informuje uměleckou radu fakulty a
Radu pro vnitřní hodnocení AMU.
9. Přímým nadřízeným garanta SP je vedoucí katedry, která SP uskutečňuje; pokud je SP
uskutečňován na více katedrách, je garant přímým podřízeným vedoucího té katedry, na které
vykonává činnosti akademického pracovníka. Garant SP je podřízený a odpovědný děkanovi.
10. Garant SP, respektive budoucí garant bakalářského a magisterského SP
a) odpovídá za uskutečňování SP v souladu s udělenou akreditací a vývojem profesní sféry,
dále v oblasti pedagogické a vztahů se studenty a péče o úroveň bakalářských
a diplomových prací (dále jen „kvalifikační práce“);
b) vymezuje charakteristiku SP podle § 44 odst. 2 zákona, odpovídá za její zveřejnění
v elektronickém informačním systému AMU (KOS) a její správnost a aktuálnost;
c) odpovídá za přípravu akreditační dokumentace podle čl. 14 a 15;
d) předkládá děkanovi návrhy na podstatné změny podle čl. 10; schvaluje a realizuje ostatní
změny při uskutečňování SP;
e) společně s vedoucím katedry provádí pravidelné sebehodnocení SP a poskytuje
součinnost procesům vnitřního hodnocení SP v souladu s Pravidly vnitřního hodnocení
AMU a dalšími vnitřními předpisy a normami AMU;
f)

odpovídá za rozvoj SP na základě výsledků jeho vnitřního hodnocení;

g) v případě sdílených části kurikula spolupracuje s garanty dalších SP, případně vedoucími
dalších pracovišť;
h) účastní se jednání příslušných orgánů AMU a jejích součástí o SP.
11. Garant, respektive budoucí garant doktorského SP
a) odpovídá za uskutečňování SP v souladu s udělenou akreditací a vývojem profesní sféry,
dále v oblasti pedagogické a vztahů se studenty a péče o úroveň disertačních prací;
b) vymezuje charakteristiku SP podle § 44 odst. 2 zákona, odpovídá za její zveřejnění
v elektronickém informačním systému AMU (KOS) a její správnost a aktuálnost;
c) odpovídá za přípravu akreditační dokumentace podle čl. 14 a 15;
d) předkládá děkanovi návrhy na podstatné změny podle čl. 10; realizuje ostatní změny při
uskutečňování SP;
e) ve spolupráci s oborovou radou DSP provádí pravidelné sebehodnocení SP a poskytuje
součinnost procesům vnitřního hodnocení SP v souladu s Pravidly vnitřního hodnocení
AMU a dalšími vnitřními a interními předpisy AMU;
f)

odpovídá za rozvoj SP na základě výsledků jeho vnitřního hodnocení;

g) účastní se jednání příslušných orgánů AMU a jejích součástí o SP.
h) je předsedou oborové rady DSP, v případě společné oborové rady DSP pro několik SP je
jejím předsedou nebo jedním z jejích místopředsedů;
i)

obsahově a metodicky rozvíjí SP v souladu s aktuální úrovní poznání;

j)

předkládá oborové radě DSP ke schválení návrhy na změny témat disertačních prací;

k) předkládá oborové radě DSP ke schválení návrhy na školitele, případně na jejich změny;
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l)

prostřednictvím děkana předkládá umělecké radě fakulty ke schválení návrhy na školitele
z řad akademických pracovníků nebo dalších odborníků, kteří nebyli jmenováni docenty
nebo profesory, nebo neabsolvovali doktorský SP;

12. Oborová rada DSP
a) je ustavena na AMU u každého doktorského SP s platnou akreditací;
b) má nejméně 7 členů, které jmenuje děkan na čtyřleté funkční období, přičemž nejméně
jeden z nich není akademickým pracovníkem zařazeným na fakultě, která doktorský SP
uskutečňuje.
Článek 5
Plénum garantů SP
1. Děkan může ustavit plénum garantů jako poradní orgán (dále jen „plénum garantů”),
jehož členy jsou garanti všech studijních programů uskutečňovaných na fakultě. Způsob
ustavení pléna garantů je zakotven ve statutu dané fakulty, který také vymezuje jak jeho
vztah k děkanovi, tak jeho případné schvalovací pravomoci ve vztahu ke struktuře a
obsahu studijních programů.
2. Plénum garantů je platformou pro jednání garantů ve věcech týkajících se zejména
společných fakultních pravidel pro kreditové hodnocení předmětů, společných předmětů,
existence a realizace předmětů historicko-teoretického základu a spolupráce učitelů mezi
jednotlivými studijními programy v oblasti tvůrčích výstupů studentů.
Článek 6
Garant předmětu profilujícího základu
1. Jmenování garanta předmětu profilujícího základu probíhá uvedením do akreditačního
spisu SP a do elektronického informačního systému AMU (KOS) po dohodě garanta SP
s vedoucím pracoviště. Odvolání garanta předmětu profilujícího základu probíhá
výmazem garance z elektronického informačního systému AMU (KOS) po dohodě
garanta SP s vedoucím pracoviště. Garantem předmětu profilujícího základu je
akademický pracovník s titulem docent, profesor, s akademickým titulem doktor (Ph.D.),
nebo akademický pracovník s odpovídající uměleckou erudicí.
2. Garant studijního předmětu profilujícího základu odpovídá za kvalitu výuky a soulad
obsahu předmětu s obsahem státní zkoušky a s profilem absolventa. Pokud výuku
zajišťují i další pedagogové, koordinuje jejich činnost, metodicky je vede, případně se
podílí na hodnocení studentských prací, zejména uměleckých a dalších tvůrčích výstupů.
3. Jeden akademický pracovník může garantovat více předmětů profilujícího základu, vždy
však s ohledem na stanovenou týdenní pracovní dobu a míru zapojení do výuky.

Díl 3 Akreditační procesy
Článek 7
Principy tvorby SP
1. Na AMU jsou uskutečňovány tyto typy SP se standardní dobou studia:
a) Bakalářské se standardní dobou studia tři roky (180 ECTS kreditů),
b) Magisterské, které nenavazují na bakalářské SP (dále jen „nenavazující magisterský SP“)
se standardní dobou studia čtyři roky (240 ECTS kreditů),
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c) Magisterské SP navazující na bakalářské SP (dále jen „navazující magisterský SP“) se
standardní dobou studia dva roky (120 ECTS kreditů),
d) Magisterské SP navazující na bakalářské SP (dále jen „navazující magisterský SP“) se
standardní dobu studia tři roky (180 ECTS kreditů),
e) Doktorské se standardní dobou studia tři roky,
f)

Doktorské se standardní dobou studia čtyři roky.

2. Studium v bakalářských a magisterských SP uskutečňovaných AMU je kvantifikováno kreditním
systémem založeným na zásadách Evropského systému převodu kreditů. Kredity přidělené
jednotlivým studijním předmětům vyjadřují studijní zátěž, kterou musí student zvládnout, aby
mohl daný předmět úspěšně absolvovat. Jeden ECTS kredit odpovídá 25 až 30 hodinám
studentovy práce spojené s přímou výukou a samostatnou přípravou. Plánovaná celková studijní
zátěž za jeden akademický rok odpovídá 60 ECTS kreditům; studijní zátěž za jeden semestr
zpravidla odpovídá 30 ECTS kreditům.
3. SP se může členit na specializace. V tom případě činí společný základ všech studijních plánů
v daném SP minimálně 40% všech ECTS kreditů za povinné a povinně volitelné předměty
studijního plánu, specializační část pak minimálně 25 % ECTS kreditů. Jak společný základ, tak
specializační část musí obsahovat předměty profilujícího základu.
4. Povinné hlavní předměty v bakalářských a magisterských SP podle Studijního a zkušebního řádu
AMU jsou vždy předměty profilujícího základu a mají garanty předmětu. Absolventský výkon je
zpravidla součástí kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky, respektive státní doktorské
zkoušky, a ověřuje se jím dosažení stanoveného profilu absolventa.
5. Příprava písemné kvalifikační práce je součástí studijního plánu a je jí přidělen stanovený počet
ECTS kreditů, rovněž s ohledem na to, zda je doplněním absolventského výkonu.
6. V souladu s Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání je součástí všech studijních plánů
bakalářských a magisterských SP výuka odborné angličtiny v rozsahu minimálně dvou semestrů
a 3 ECTS kreditů za semestr. O zařazení další výuky cizích jazyků rozhoduje garant SP po
projednání možností jejího zajištění s vedoucím Centra jazykové přípravy AMU.
Článek 8
Schvalování věcného záměru SP
1. Věcný záměr SP je dokument shrnující základní charakteristiky SP určený k projednání před
přípravou samotného akreditačního spisu SP. Předmětem oponentury a projednávání podle
tohoto článku je vždy věcný záměr v rozsahu stanoveném v čl. 14.
2. Budoucí garant SP zpracuje věcný záměr akreditace SP ve spolupráci s vedoucím pracoviště,
které má uskutečňování SP zajišťovat, a postoupí jej k oponentuře děkanovi, a to nejpozději rok
před plánovaným zveřejněním podmínek přijímacího řízení do studia podle schváleného
akreditačního spisu SP navazujícího na věcný záměr; v případě prodlužování akreditace SP na
sebe musí původní a nová akreditace bezprostředně navazovat.
3. Při oponentuře věcného záměru akreditace SP bere děkan zřetel zejména na profil a
uplatnitelnost absolventů, nároky na personální zajištění SP, dále spolupracuje s předsedou
komise pro vnitřní hodnocení fakulty v otázkách dosavadních sebehodnocení a vnitřních
hodnocení existujícího SP, případně hodnocení jiných SP realizovaných na pracovišti, které má
uskutečňování SP zajišťovat, a s tajemníkem fakulty v otázkách prostorového, materiálního a
finančního zabezpečení SP.
4. Děkan iniciuje projednání věcného záměru SP na kolegiu děkana, které projednává věcný záměr
SP zejména s ohledem na tvůrčí výstupy a spolupráci mezi katedrami, nároky na finanční a
prostorové zajištění SP a duplicity s jinými SP uskutečňovanými na fakultě. Podle charakteru
navrhovaného SP iniciuje děkan projednání věcného záměru SP na zasedání kolegia rektora AMU,
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zejména s ohledem na nároky na finanční a prostorové zajištění SP a duplicity s jinými SP
uskutečňovanými na ostatních fakultách.
5. Rektor zařazuje návrh na projednání věcného záměru SP na zasedání kolegia rektora AMU, které
jej projednává zejména s ohledem na případný mezifakultní charakter SP nebo duplicity s jinými
SP na jiné fakultě.
6. Rektor postupuje věcný záměr akreditace SP Radě pro vnitřní hodnocení AMU pro stanovení data
zasedání, na němž bude akreditační spis SP v návaznosti na stanovený harmonogram přípravy
schvalován.
7. Garant, respektive budoucí garant SP ve spolupráci s vedoucím pracoviště, které má
uskutečňování SP zajišťovat, následně zpracuje akreditační spis SP v intencích projednaného
věcného záměru SP a doporučení plynoucích z jeho projednání jednotlivými orgány fakulty a
AMU.
8. Pro jednotlivé typy akreditačních procesů platí toto:
a) v případě prodloužení platnosti akreditace SP prochází věcný záměr SP oponenturou
podle odstavce 2 a 3; projednáním na kolegiu děkana podle odstavce 4 a kolegiu rektora
AMU podle odstavce 5 již věcný záměr SP neprochází, nerozhodne-li děkan jinak.
Oponovaný věcný záměr SP obsahující plánovaný harmonogram schvalování
akreditačního spisu SP postupuje děkan prostřednictvím rektora Radě pro vnitřní
hodnocení AMU ke stanovení data zasedání podle odstavce 6;
b) v případě rozšíření existujícího SP o novou prezenční nebo kombinovanou nebo distanční
formu studia prochází věcný záměr SP oponenturou podle odstavců 2 a 3, a projednáním
na kolegiu děkana podle odstavce 4, ale nikoliv již projednáním kolegiem rektora AMU
podle odstavce 5. Oponovaný a projednaný věcný záměr SP obsahující plánovaný
harmonogram schvalování akreditačního spisu SP postupuje děkan prostřednictvím
rektora Radě pro vnitřní hodnocení AMU ke stanovení data zasedání podle odstavce 6.
Článek 9
Schvalování akreditačního spisu SP
1. Akreditační spis SP je návrh SP obsahující relevantní informace o plánovaném uskutečňování SP.
Předmětem projednávání a schvalování podle tohoto článku je akreditační spis SP včetně příloh
v rozsahu podle čl. 15, a to v návaznosti na předchozí projednání věcného záměru téhož SP podle
čl. 8.
2. Děkan předkládá akreditační spis SP akademickému senátu fakulty k projednání podle § 27 odst.
2 písm. a) zákona. Podněty uvedené v zápisu ze zasedání akademického senátu fakulty předá
budoucímu garantovi SP. Akademický senát fakulty může schválit podmínky přijímacího řízení do
SP ve znění podle akreditačního spisu SP při jeho projednávání.
3. Děkan předkládá akreditační spis SP umělecké radě fakulty ke schválení, a to včetně vyjádření
obsaženého v zápisu z jednání akademického senátu fakulty. Obsahuje-li akreditační spis SP
předměty profilujícího základu garantované akademickými pracovníky na základě jejich umělecké
erudice a nikoli na základě řádného ukončení doktorského SP, habilitačního řízení nebo řízení ke
jmenování profesorem, jsou schválením akreditačního spisu SP schváleni i garanti těchto
předmětů. Je-li uměleckou radou fakulty schvalováno prodloužení platnosti akreditace
existujícího SP, probíhá zpravidla na zasedání, v případech odůvodněných děkanem per rollam.
Umělecká rada fakulty přijímá usnesení obsahující stanovisko k akreditačnímu spisu SP:
a) schváleno s návrhem na schválení Radou pro vnitřního hodnocení AMU, nebo
b) schváleno s doporučením a s návrhem na schválení Radou pro vnitřní hodnocení AMU
poté, co budoucí garant SP zapracuje doporučení do akreditačního spisu SP, nebo
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c) neschváleno a vráceno budoucímu garantovi SP k přepracování s odůvodněním
a rozhodnutím, zda je nutné znovu projednat věcný záměr SP.
4. V návaznosti na schválení akreditačního spisu SP uměleckou radou fakulty předloží děkan
akreditační spis SP prostřednictvím rektora Radě pro vnitřní hodnocení AMU, a to spolu se
zápisem ze zasedání umělecké rady fakulty obsahujícím záznam o hlasování.
5. Rada pro vnitřní hodnocení AMU projednává a schvaluje akreditační spis SP podle ustanovení
čl. 16. Rada pro vnitřní hodnocení AMU může za účelem projednání a schvalování spisu jmenovat
v předstihu na návrh rektora konzultanta.
a) Je-li akreditační spis SP na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení AMU předkládán jako
žádost o akreditaci SP k Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, postoupí jej
rektor v návaznosti na schválení Radou pro vnitřní hodnocení AMU Národnímu
akreditačnímu úřadu.
b) Je-li akreditační spis SP předkládán Radě pro vnitřní hodnocení AMU v rámci
institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Umění, je schválením Radou pro vnitřní
hodnocení AMU udělena akreditace SP; v usnesení Rady pro vnitřní hodnocení AMU je
uveden název SP, typ, profil a forma SP, jméno garanta SP, jazyk výuky, standardní doba
studia, název oprávněné fakulty, případně názvy fakult, popřípadě subjektů, ve spolupráci
se kterými je společný SP uskutečňován, a datum, do něhož je akreditace udělena. V
případě navrácení akreditačního spisu SP k dopracování rozhodne Rada pro vnitřním
hodnocení AMU o potřebě opětovného schválení dopracované verze akreditačního spisu
SP uměleckou radou fakulty. Pokud Rada pro vnitřní hodnocení AMU přepracovaný
akreditační spis při druhém projednávání neschválí podle čl. 16 odst. 8 písm. d), je její
rozhodnutí konečné; návrh lze znovu předložit fakultním orgánům k projednání a ke
schválení nejdříve po uplynutí jednoho roku po jeho prvním projednání v umělecké radě
příslušné fakulty.
6. Děkan v návaznosti na udělení akreditace SP jmenuje garanta SP v souladu se schváleným
akreditačním spisem SP.
Článek 10
Změny akreditace SP
1. Při uskutečňování akreditovaných SP provádí akademičtí pracovníci pracovišť, která SP zajišťují,
změny v obsahu výuky v souladu s vývojem umělecké a odborné sféry, a to po schválení
garantem SP, vyhrazení odpovídajících zdrojů vedoucím katedry a zanesení změn do sylabů
předmětů v elektronickém informačním systému AMU (KOS). Tímto způsobem lze realizovat
změny v uskutečňování SP, které nejsou podstatnými změnami podle odstavce 2, přičemž fakulta
může stanovit vlastní postup pro schvalování změn nad rámec pravidel stanovených v tomto
odstavci.
2. Podstatné změny SP ve smyslu § 85 písm. c) zákona jsou
a) změna garanta SP,
b) změny v předmětech profilujícího základu, nebo kumulativní obměna více než jedné
poloviny garantů předmětů profilujícího základu,
c) změny ve struktuře státní závěrečné a státní doktorské zkoušky, okruzích ke státní
závěrečné zkoušce a požadavcích na absolventský tvůrčí výkon,
d) změna profilu absolventa,
e) změna ve složení více než třetiny členů oborové rady DSP,
f)

změny smlouvy s právnickou osobou nebo zahraniční vysokou školou, se kterou je SP
uskutečňován ve spolupráci,
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g) snížení celkového rozsahu přímé výuky u povinných předmětů (tedy zrušení bez plné
náhrady hodinové dotace v jiném předmětu); v případě doktorského SP změkčení
podmínek pro individuální studijní plány, zejména snížení požadavků na studijní
povinnosti, tvůrčí činnost a absolvování stáží.
3. Změny podle odstavce 2 předkládá na návrh garanta SP děkan umělecké radě fakulty v podobě
akreditačního spisu SP obsahujícího pouze identifikaci SP podle čl. 15 odst. 2 písm. a) a části
uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. b) až h), jichž se změna týká, včetně vyznačení plánovaného data
účinnosti změny.
4. Změny podle odstavce 2 písm. a) schvaluje umělecká rada fakulty a v případě platné
institucionální akreditace též Rada pro vnitřní hodnocení AMU. Účinnosti nabývá změna
jmenováním nového garanta SP děkanem podle čl. 4
5. Změny podle odstavce 2 písm. b) až g) projednává umělecká rada fakulty a v případě platné
institucionální akreditace též Rada pro vnitřní hodnocení AMU. Účinnosti nabývá změna podle
návrhu garanta SP. Umělecká rada fakulty a Rada pro vnitřní hodnocení AMU mohou v návaznosti
na projednání přijmout usnesení, kterým navrženou změnu SP zruší, a to i po datu plánované
účinnosti. Děkan společně s garantem SP uplatní zrušení změny do uskutečňování SP nejpozději
od dalšího akademického roku, není-li možné zrušení změny uplatnit do uskutečňování SP již
v akademickém roce, ve kterém k projednání změny došlo.
6. Projednané či schválené podstatné změny podle odstavce 2 písm. a) až f) u SP, které nejsou
uskutečňovány v rámci institucionální akreditace, podléhají povinnosti hlášení podle metodiky
Národního akreditačního úřadu.
Článek 11
Omezení a odejmutí akreditace SP a návaznost na hodnotící procesy
1. Nedostatky v uskutečňování SP ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. b) Pravidel vnitřního hodnocení jsou:
a) uskutečňování SP je v rozporu se Standardy studijních programů AMU podle přílohy 1
tohoto Akreditačního řádu, což je skutečnost, kterou je nutné ověřit pomocí vnitřního
hodnocení SP uskutečněného podle čl. 24 Pravidel vnitřního hodnocení AMU
a navazujících metodik v potřebném rozsahu, není-li nesoulad zřejmý z existující
dokumentace SP, respektive fakulty;
b) uskutečňování SP v rozporu s udělenou akreditací v oblastech upravených čl. 10;
c) uskutečňování SP v rozporu s vnitřními předpisy AMU nebo s právním řádem České
republiky, což je skutečnost, kterou je nutné ověřit pomocí vnitřního hodnocení SP
uskutečněného podle čl. 24 Pravidel vnitřního hodnocení AMU a navazujících metodik
v potřebném rozsahu, není-li nesoulad zřejmý z existující dokumentace SP, respektive
fakulty;
d) neprovádění sebehodnocení SP ze strany garanta SP, nebo neposkytování součinnosti
pracovištěm zajišťujícím uskutečňování SP při vnitřním hodnocení SP podle čl. 23 a 24
Pravidel vnitřního hodnocení AMU a navazujících metodik.
2. V době platnosti institucionální akreditace udělené AMU navrhuje rektor na základě důvodů podle
odstavce 1 a podle míry závažnosti nedostatku Radě pro vnitřní hodnocení AMU přijetí usnesení
a) o omezení akreditace SP, tedy zákazu přijímání studentů do SP při zachování možnosti
studentů SP dostudovat, nebo
b) o návrhu na odejmutí akreditace SP, tedy zrušení SP při zachování možnosti studentů
dostudovat jiný SP na AMU nebo jiné vysoké škole; tento návrh předkládá rektor
Umělecké radě AMU ke schválení podle § 12 odst. 1 písm. f) zákona.
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3. Na základě důvodů podle odstavce 1 navrhují členové komise pro vnitřní hodnocení fakulty nebo
členové Rady pro vnitřní hodnocení AMU přijetí usnesení Radou pro vnitřního hodnocení AMU
vyzývající příslušnou fakultu, aby ve stanovené lhůtě zjednala nápravu.
Článek 12
Institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Umění
1. Akreditační procesy pro SP v jiných oblastech vzdělávání nebo pro kombinované SP v oblasti
vzdělávání Umění a dalších oblastech vzdělávání probíhají podle § 79 až 81 zákona.
2. Záměr podat žádost o udělení institucionální akreditace v oblasti vzdělávání Umění předkládá
rektor ke schválení kolegiu rektora AMU a Umělecké radě AMU a k projednání Akademickému
senátu AMU; tento záměr musí být zakotven ve strategických dokumentech AMU, zejména
Strategickém záměru AMU a plánech realizace Strategického záměru AMU.
3. Žádost o institucionální akreditaci obsahuje tyto části:
a) označení typů SP, v nichž chce AMU v rámci institucionální akreditace působit,
b) zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) a s nimi souvisejících
činností a případné dodatky k této zprávě,
c) sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků
vyplývajících z příslušných standardů pro akreditace, včetně požadavků týkajících se
finančního, materiálního a dalšího zabezpečení činnosti AMU a jejího rozvoje,
d) další náležitosti stanovené v § 81a zákona a nařízením vlády o standardech.
4. Přípravu žádosti o udělení institucionální akreditace řídí Rada pro vnitřní hodnocení AMU, která
rovněž pověřuje rektora jejím předložením Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství.
5. Institucionální akreditace zaniká, pokud
a) uplyne doba, na kterou byla udělena,
b) je AMU odejmuta, nebo
c) se AMU rozhodne institucionální akreditace vzdát na návrh rektora, který schvaluje
Umělecká rada AMU a projednává Akademický senát AMU.
Článek 13
Akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
1. Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na AMU zpravidla odpovídají
tematickým okruhům podle nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství. Za přípravu a podání žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke
jmenování profesorem odpovídá děkan příslušné fakulty.
2. Návrh na podání žádosti o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem
v daném oboru (dále jen „Řízení“) předkládá rektorovi děkan příslušné fakulty po vyjádření
umělecké rady fakulty.
3. Není-li návrh na podání žádosti o akreditaci řízení úplný anebo vykazuje-li jiné nedostatky, které
brání jeho dalšímu projednávání, vyzve rektor děkana k odstranění závad před jeho předložením
Radě pro vnitřní hodnocení AMU.
4. Návrh na podání žádosti o akreditaci řízení schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení AMU. V případě
schválení návrhu předloží rektor žádost o akreditaci řízení Národnímu akreditačnímu úřadu
nejpozději do jednoho měsíce po jejím schválení. V případě neschválení vrátí rektor návrh na
akreditaci řízení děkanovi s odůvodněním Rady pro vnitřní hodnocení AMU. Pokud děkan návrh
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doplní nebo jinak změní, znovu jej předloží k vyjádření umělecké radě fakulty; setrvání na
původním návrhu je zapotřebí odůvodnit a znovu předložit k vyjádření umělecké radě fakulty.
5. Záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení pro jmenování profesorem schvaluje
Umělecká rada AMU na návrh rektora.

Díl 4 Akreditační dokumentace
Článek 14
Věcný záměr SP
1. Úplný věcný záměr SP obsahuje tyto části:
a) identifikace SP: název nového SP a součást, která bude uskutečňování SP zajišťovat, typ,
profil a forma SP a standardní doba studia,
b) plánovaný harmonogram schvalování akreditačního spisu SP na fakultě podle čl. 9 odst.
2 a 3,
c) budoucí garant SP,
d) požadované vzdělání uchazečů,
e) příklady návazností na další typy SP pro absolventy SP,
f)

plánovaný profil absolventa, příklady uplatnění v praxi, zdůvodnění potřebnosti SP,

g) rámcová struktura SP: hlavní předměty, specializace, tvůrčí výstup, spolupráce s dalšími
katedrami, možnosti mobility (obecně upřednostňované formy internacionalizace),
h) předpokládaný počet studentů v ročníku,
i)

nároky na personální, materiální a finanční zajištění formou kalkulace mzdových
i nemzdových nákladů na realizaci standardní doby studia, včetně finančních nároků na
tvůrčí výstupy,

j)

SP na AMU s překrývajícím se obsahem výuky a odlišnost od nich,

k) popis podstatných změn oproti předešlé akreditaci podle čl. 10, a popis jejich
personálního, materiálního a finančního zabezpečení, pokud již nebyly uměleckou radou
fakulty, případně Radou pro vnitřní hodnocení AMU v minulosti projednány bez
připomínek, respektive schváleny,
l)

shrnutí plánovaného smluvního uspořádání s partnerskou právnickou osobou.

2. Ustanovení pro jednotlivé typy akreditačních procesů:
a) věcný záměr SP v případě akreditace nového SP obsahuje věcný záměr části podle
odstavce 1 písm. a) až j); dále v případě, že se jedná o náhradu existujícího SP, obsahuje
věcný záměr SP i název nahrazovaného SP; dále v případě, že se jedná o akreditaci
společného SP realizovaného ve spolupráci s jinou vysokou školou, nebo jinou
právnickou osobou, obsahuje věcný záměr SP i shrnutí plánovaného smluvního
uspořádání podle odstavce 1 písm. l);
b) v případě prodloužení akreditace existujícího SP obsahuje věcný záměr SP části podle
odstavce 1 písm. a) až c) a dále popis změn podle písmene k); dále v případě, že se jedná
o prodloužení akreditace SP uskutečňovaného v cizím jazyce, obsahuje věcný záměr SP
i finanční kalkulaci podle odstavce 1 písm. i), a to včetně návrhu poplatku za studium;
c) v případě rozšíření existujícího SP o novou prezenční nebo kombinovanou nebo distanční
formu studia obsahuje věcný záměr SP části podle odstavce 1 písm. a) až j);
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d) v případě rozšíření existujícího SP o nový studijní plán (specializaci) obsahuje věcný záměr
SP části podle odstavce 1 písm. a) až j).
3. U doktorských SP se jako součást věcného záměru SP
a) nedokládají příklady návazností na jiné typy SP pro absolventy SP podle odstavce 1 písm.
e) a dále předpokládaný počet studentů v ročníku podle odstavce 1 písm. h),
b) dokládají nároky na personální zajištění podle odstavce 1 písm. i) návrhem složení
oborové rady DSP a seznamem nejméně tří školitelů.
Článek 15
Akreditační spis SP
1. Je-li akreditační spis SP předkládán jako žádost o akreditaci SP k Národnímu akreditačnímu
úřadu, řídí se příprava žádosti a jejích příloh platnými metodikami Národního akreditačního úřadu.
V této podobě je akreditační spis SP pro účely schvalování a projednávání orgány AMU doplněn
závěrečnou zprávou z posledního vnitřního hodnocení SP a souborem sebehodnocení SP
uskutečněných od této závěrečné zprávy jako dalšími přílohami.
2. Je-li akreditační spis SP předkládán v rámci institucionální akreditace pro oblast vzdělávání
Umění, obsahuje úplný akreditační spis SP tyto části:
a) identifikace SP: název SP a pracoviště, které bude uskutečňování SP zajišťovat, typ, profil
a forma SP a standardní doba studia,
b) jméno garanta SP, respektive budoucího garanta SP,
c) profil absolventa: výsledky učení a možnosti uplatnění,
d) studijní plán: přehled předmětů po jednotlivých typech, rozsahu přímé výuky, kreditového
ohodnocení, formy kontroly studia a pedagogického zajištění,
e) státní závěrečné zkoušky: požadavky, struktura, vazba na předměty profilujícího základu
a požadavky na kvalifikační práce,
f)

popis přijímacího řízení určený ke zveřejnění,

g) předmětové karty: sylaby z elektronického informačního systému AMU (KOS),
h) personální zabezpečení oboru: přehled pedagogů zajišťujících SP se stanovenou týdenní
pracovní dobou akademického úvazku (resp. hodinovým ekvivalentem u práce pedagogů
konané na základě dohod mimo pracovní poměr) na příslušné fakultě, dosaženým
vzděláním a výčtem vyučovaných předmětů SP, garance předmětů profilujícího základu,
souhrnný přehled tvůrčí činnosti pedagogů podle Registru informací o výsledcích
a Registru uměleckých výstupů,
i)

závěrečnou zprávu z posledního vnitřního hodnocení SP a soubor sebehodnocení SP
uskutečněných od této závěrečné zprávy,

j)

popis podstatných změn oproti předešlé akreditaci podle čl. 10, pokud již nebyly Radou
pro vnitřní hodnocení AMU v minulosti schváleny,

k) dohodu s pracovištěm Akademie věd České republiky, které má postavení veřejné
výzkumné instituce, schválená rektorem.
3. Ustanovení pro jednotlivé typy akreditačních procesů:
a) v případě akreditace nového SP obsahuje akreditační spis SP části podle odstavce 2
písm. a) až h), přičemž přílohu podle odstavce 2 písm. i) nahrazuje poslední vnitřní
hodnocení ostatních oborů pracoviště, které má uskutečňování SP zajišťovat, jakož i
soubor sebehodnocení těchto SP uskutečněných od této závěrečné zprávy, nejedná-li se
o nové pracoviště; dále v případě, že se jedná o akreditaci společného SP realizovaného
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ve spolupráci s pracovištěm Akademie věd České republiky, obsahuje akreditační spis SP
i dohodu s daným pracovištěm Akademie věd ČR podle odstavce 2 písm. k);
b) v případě prodloužení akreditace existujícího SP obsahuje akreditační spis SP části podle
odstavce 2 písm. a) a b), personální zabezpečení podle písmene h), zprávy z hodnotících
procesů podle písmene i) a přehled změn podle písmene j), ze kterého může vyplynout
potřeba doložit změnu v částech podle písmen c) až g);
c) v případě rozšíření existujícího SP o novou prezenční nebo kombinovanou nebo distanční
formu studia obsahuje akreditační spis SP části podle odstavce 2, písm. a) až i) pouze
pro novou formu studia;
d) v případě rozšíření existujícího SP o nový studijní plán (specializaci) obsahuje akreditační
spis SP části podle odst. 2, písm. a) až i) tohoto článku pouze pro novou specializaci;
dále v případě, že došlo ve společném základu SP ke změnám podle odst. 2. písm. j)
tohoto článku, tak obsahuje akreditační spis SP i části dotčené změnami společného
základu SP.
4. U doktorských SP se jako součást akreditačního spisu SP
a) dokládá studijní plán podle odstavce 1 písm. d) i informací o předpokládané přímé účasti
studenta na mezinárodní spolupráci,
b) nedokládá popis státní závěrečné zkoušky podle odstavce 1 písm. e), který je nahrazen
popisem státní doktorské zkoušky a informací o zaměření disertačních prací
a požadavcích na ně kladených,
c) dokládají nároky na personální zajištění podle odstavce. 1 písm. h) návrhem seznamu
členů oborové rady DSP s informacemi o jejich pedagogické a tvůrčí (umělecké
i výzkumné) činnosti, seznamem nejméně tří navrhovaných školitelů s informacemi o
jejich pedagogické a tvůrčí činnosti a zkušenostech s vedením disertačních prací, a
shrnutím výzkumné činnosti navrhujícího pracoviště,
d) dokládá soubor sebehodnocení SP podle odstavce 1 písm. e) formou zápisů z výročního
zasedání oborové rady DSP obsahujících zhodnocení činnosti studentů v doktorském SP
a uskutečňování tohoto SP za příslušný akademický rok,
e) dokládá seznam disertačních prací obhájených v posledních pěti letech a informace
o dosavadní přímé účasti studentů na mezinárodní spolupráci, jedná-li se o prodloužení
akreditace existujícího SP.

Díl 5 Schvalování akreditačního spisu Radou pro vnitřní hodnocení AMU
Článek 16
Posuzování, rozprava a hlasování o akreditačním spisu SP v případě udělené institucionální akreditace
1. Pro akreditační spis SP je v návaznosti na přijetí věcného záměru SP stanoven zpravodaj z členů
Rady pro vnitřní hodnocení AMU. Zpracovává posudek akreditačního spisu SP, ve kterém se
vyjádří k tomu, co stanoví odstavec 8 písm. b).
2. Schvalování akreditačního spisu SP probíhá na zasedání Rady pro vnitřní hodnocení AMU, nelze
o něm hlasovat per rollam. Rozpravy před schvalováním akreditačního spisu se účastní garant SP,
respektive jím pověřený akademický pracovník, případně děkan, nebo vedoucí příslušného
pracoviště.
3. Předmětem posuzování akreditačního spisu SP je soulad se Standardy studijních programů AMU
podle přílohy 1 a standardy podle nařízení vlády o standardech. Standardy interpretuje Rada pro
vnitřní hodnocení AMU přiměřeně tomu, že posuzuje návrh budoucího uskutečňování SP. Rada
pro vnitřní hodnocení AMU zvlášť přihlíží k uskutečněným hodnocením daného SP; v případě
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schvalování nového SP přihlíží k hodnocením jiných SP uskutečňovaných pracovištěm, které má
nový SP zajišťovat. Zároveň Rada pro vnitřní hodnocení AMU přihlíží ke stavu implementace
opatření přijatých vedením katedry a fakulty.
4. Po přijetí akreditačního spisu SP schváleného uměleckou radou fakulty zařazuje předseda Rady
pro vnitřní hodnocení AMU jeho schvalování jako bod programu nadcházejícího či dalšího
nejbližšího zasedání Rady pro vnitřní hodnocení AMU.
5. Podle povahy akreditačního spisu SP, zejména u rozšíření akreditace SP, nebo v případě, že
dosavadní realizace SP vykazovala nedostatky, Rada pro vnitřní hodnocení AMU zváží, zda je
třeba vyžádat si jako podklad pro rozhodování další podklady od garanta SP, děkana či fakultní
komise pro vnitřní hodnocení, případně posudek konzultanta. Schvalování akreditačního spisu SP
je v tomto případě přesunuto na další zasedání Rady pro vnitřní hodnocení AMU.
6. O udělení, rozšíření či prodloužení akreditace SP Rada pro vnitřní hodnocení AMU vždy hlasuje,
s výjimkou těchto případů:
a) SP nesplňuje formální požadavek na personální zabezpečení v osobě garanta SP:
budoucí garant SP nemá požadovaný akademický titul, nemá stanovenou týdenní
pracovní dobu podle § 79 zákoníku práce na AMU, má součet pracovní doby na
jednotlivých vysokých školách vyšší 1,5 krát než stanovená týdenní pracovní doba podle
§ 79 zákoníku práce případné pracovní nebo služební poměry akademického pracovníka
sjednané na dobu nejvýše jednoho roku s rozsahem týdenní pracovní doby nepřesahující
0,2 násobek stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce se při
posuzování požadavků na délku týdenní pracovní doby akademického pracovníka
nezohledňují), garantuje jiný SP stejného typu;
b) uskutečňovaný SP neprovádí sebehodnocení a neposkytuje součinnost při vnitřním
hodnocení, respektive pracoviště, které navrhuje nový SP, rozšíření stávajícího SP o
novou formu studia či novou specializaci, neprovádí u ostatních uskutečňovaných SP
sebehodnocení a neposkytuje součinnost při vnitřním hodnocení;
c) akreditační spis SP neobsahuje všechny části podle čl. 15.
7. Pokud akreditační spis SP naplňuje na základě názorů všech členů Rady pro vnitřní hodnocení
AMU projevených v rámci rozpravy standardy podle odstavce 3 a další náležitosti stanovené
tímto akreditačním řádem, schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení AMU akreditační spis SP podle
čl. 9 odst. 5.
8. Pokud akreditační spis SP nenaplňuje podle názoru alespoň jednoho člena Rady pro vnitřní
hodnocení AMU projeveného v rámci rozpravy standardy podle odstavce 3, hlasuje Rada pro
vnitřní hodnocení AMU o těchto možnostech:
a) schválení akreditačního spisu podle čl. 9 odst. 5, přičemž, je-li akreditační spis
schvalován v rámci institucionální akreditace podle čl. 9 odst. 5 písm. b), je akreditace
udělena na dobu 10 let; jsou-li zároveň součástí výsledku hlasování hlasy pro další
možnosti podle písmen b) až d), je odůvodnění uvedeno v zápisu z jednání, nebylo-li
hlasování tajné;
b) vrácení akreditačního spisu navrhovatelům s odůvodněním a stanovením termínu pro
jeho přepracování, a to pokud:
A. návrh není v souladu se strategickými cíli AMU, zejména Strategickým záměrem
AMU a dané fakulty, respektive plány realizace Strategického záměru AMU,
B. návrh není v souladu se zákonem, nařízením vlády o standardech a nařízením
vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a vnitřními
předpisy AMU, zejména Standardy SP AMU a Studijním a zkušebním řádem AMU,
C. z návrhu není patrný soulad předmětů profilujícího základu, státní zkoušky a
profilu absolventa,
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D. navrhované personální zajištění neposkytuje záruku uskutečňování SP po dobu
akreditace;
c) schválení návrhu a udělení akreditace na období kratší, pokud navrhované personální
zajištění neposkytuje záruku uskutečňování SP po dobu akreditace;
d) neschválení návrhu a neudělení akreditace, pokud přepracovaný akreditační spis nadále
nesplňuje standardy podle odstavce 3.
9. Rada pro vnitřní hodnocení AMU o výsledku schvalování informuje uměleckou radu fakulty
a děkana.
10. V případě, kdy AMU nemá udělenu institucionální akreditaci, použije se postup popsaný

v odstavcích 1 až 9 přiměřeně.

Díl 6 Přílohy, přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 17
Přílohy
1. Součástí tohoto akreditačního řádu je tato příloha:
a) Standardy studijních programů AMU.
Článek 18
Přechodná ustanovení
1. Pro účely tohoto akreditačního řádu jsou stávající akreditované studijní obory AMU označované
jako SP ve smyslu § 44 zákona. Za předměty profilujícího základu se u bakalářských
a magisterských studijních oborů považují ty povinné a povinně volitelné předměty, které se
bezprostředně váží k obsahu státní závěrečné zkoušky a naplnění profilu absolventa.
Článek 19
Závěrečná ustanovení
1. Tento akreditační řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým
senátem AMU dne 22.5.2019.
2. Tento akreditační řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona a účinnosti dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
3. Tento akreditační řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
4. Tento akreditační řád je uložen na rektorátu AMU, děkanátech fakult AMU, ve fakultních
knihovnách a uveřejněn na www.amu.cz.
doc. Jan Hančil, v. r.
rektor
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Příloha 1
Standardy studijních programů AMU
Tyto standardy slouží jednak pro posouzení uskutečňování studijních programů v rámci vnitřního
hodnocení, jednak jsou v návaznosti na čl. 16, odst. 3 použity při posuzování akreditačního spisu
studijního programu Radou pro vnitřní hodnocení AMU přiměřeně tomu, že jeho předmětem je budoucí
uskutečňování studijního programu.
A) Soulad výuky s akreditací a s vývojem umělecké praxe
1. Obsah a rozsah, jakož i umístění předmětů profilujícího základu ve studijním plánu odpovídá
udělené akreditaci.
2. Obsah státní zkoušky je obsahově svázán s předměty profilujícího základu, respektive povinnými
odbornými předměty v případě studia v doktorském studijním programu, a reálně ověřuje
deklarovaný profil absolventa.
3. Úhrn rozsahu přímé výuky v povinných předmětech odpovídá udělené akreditaci.
4. Sylaby obsahují výsledky učení, obsah předmětu, jasně formulované povinnosti studentů, způsob
a kritéria hodnocení a přehled klasických i novějších studijních zdrojů, a to podle parametrů
předepsaných Studijním a zkušebním řádem AMU.
5. Studijní plán obsahuje konkrétní předměty, které svým obsahem reflektují vývoj umělecké praxe,
případně i předměty umožňující studentům získat vlastní uměleckou, respektive odbornou
zkušenost mimo AMU.
B) Studenti a pedagogika
6. Podmínky přijímacího řízení jsou nastavené v jeho vyhlášení, včetně popisu jednotlivých kol, jejich
dílčích částí a rámcových parametrů hodnocení (zejména u talentové části přijímací zkoušky).
7. U uměleckých předmětů jsou studenti hodnoceni především na základě uměleckého výkonu a
jejich tvůrčího a osobnostního rozvoje.
8. Všichni studenti mají zajištěné srovnatelné podmínky pro tvůrčí činnost v rámci výuky.
9. Katedra zjišťuje uplatnění svých absolventů.
10. Katedra zjišťuje zpětnou vazbu od studentů.
11. Studijní program podporuje různé formy internacionalizace (zahraniční mobility, návštěvy
zahraničních umělců a odborníků, mezinárodní tvůrčí nebo odborné akce); v případě studia
v doktorském studijním programu je standardem přímá účast studentů na mezinárodní
spolupráci.
C) Pedagogické zajištění studijního programu
12. U předmětů profilujícího základu je zajištěna návaznost obsahu, způsobu hodnocení a výsledků
učení (profilu absolventa); garanti předmětů profilujícího základu odpovídají udělené akreditaci
nejméně v nadpoloviční většině. V případě doktorského studijního programu odpovídá složení
oborové rady udělené akreditaci, změny ve složení více než třetiny členů oborové rady DSP byly
hlášeny v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c); školitelé bez akademických titulů docent nebo
profesor byli schváleni uměleckou radou fakulty.
13. Personální zajištění studijního programu (docenti, profesoři, pedagogové s akademickým titulem
Ph.D.) poskytuje záruku pro střednědobou kontinuitu jeho garantování.
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14. Výuka ve studijním programu je pedagogicky zajištěna jak v předmětech uměleckých, respektive
tvůrčích, tak v předmětech historických, teoretických a metodologických. Personální zajištění
poskytuje záruku uskutečňování SP po dobu platnosti akreditace.
D) Úroveň kvalifikačních prací
15. Zaměření a úroveň umělecké i písemné části kvalifikační práce odpovídá profilu absolventa.
16. Kvalifikační práce jsou hodnoceny podle předem známých kritérií; disertační práce splňují
všeobecně platné požadavky kladené na výzkumné práce z hlediska etiky, metodologie,
samostatnosti výzkumu a přínosu k poznání.
E) Další rozvoj studijního programu a jeho potřeby v kontextu fakulty
17. Existuje plán rozvoje pracoviště, který směřuje k rozvoji studijního programu, případně navázání
dalších spoluprací uvnitř AMU, a vedení katedry přijímá opatření plynoucí ze sebehodnocení
studijního programu.
18. Sebehodnocení studijního programu je s ohledem na závěry vnitřního hodnocení relevantní, tedy
věcně zobrazuje jeho fungování a silné a slabé stránky.
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