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ÚVOD
Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) předkládá v souladu se zákonem
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“) strategický dokument Plán
realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Akademie múzických umění
v Praze na rok 2020 (dále jen PRSZ 2020). Tento dokument navazuje na strategii
definovanou v Dlouhodobém záměru AMU pro léta 2016–2020 (dále jen DZ AMU), vychází
z priorit MŠMT stanovených pro toto období, reflektuje jejich aktualizaci pro rok 2020,
respektuje vnitřní strategické dokumenty AMU a analýzy potřeb zpracovávané v rámci
projektu KREDO a rozpracovanost úkolů v rámci PRSZ na rok 2019. Jednotlivé prioritní cíle
jsou uvedeny preambulemi, které shrnují hlavní úkoly na rok 2020 a jsou doplněny o strategie
vedoucí k jejich naplnění a cíle pro sledování jejich vývoje a realizace.
AMU je 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.
Jako přísně výběrová škola nabízí studium výjimečně a specificky nadaným studentům
divadelních, filmových, hudebních a tanečních oborů, 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 aplikované
působení uměleckých oborů v nonartificiální sféře (ve výchově, v sociální oblasti atp.).
V oblasti vědeckovýzkumné činnosti posiluje AMU uměnovědný výzkum, aplikovaný výzkum
v umění i umělecký výzkum ve vlastním slova smyslu. Díky tomu AMU přispívá k vědeckému
zkoumání, výzkumu a inovaci v oblasti vzdělávání Umění.
Rozvoj hlavních vzdělávacích aktivit školy je již od roku 2017 výrazně podpořen
realizací přijatého projektu (název projektu Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe
nejnovějších trendů v umělecké praxi) v rámci výzev č. 02_16_016 a 018 v prioritní ose
2 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále též OP VVV), jehož řešení se
účastní odborní akademičtí pracovníci i podpůrný personál na všech třech fakultách školy.
Strategickým cílem AMU je další posílení její pozice „školy první volby“ ve všech
studovaných programech, udržení excelence a zvyšování kvality výuky tak, aby přitahovala
a vzdělávala ty nejtalentovanější a nejmotivovanější studenty. Proto AMU dlouhodobě
systematicky pracuje na zlepšení transparentnosti studijního prostředí, klade důraz na
vytváření nových pracovních míst pro mladé pedagogy a posiluje svůj internacionální
charakter spoluprací s vybranými excelentními partnerskými školami v zahraničí. Výzvou je
posílení mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu. Důraz je a bude kladen na vytváření
podmínek pro zapojení školy do mezinárodních vědeckovýzkumných projektů. AMU bude i
v následujícím období dokončovat budování vnitřního systému zajišťování kvality a
hodnocení činností vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících, v případě získání institucionální
akreditace bude vnitřním systémem akreditovat množství studijních programů inovovaných
v rámci výše zmíněného projektu OP VVV. AMU je připravena reagovat na prudký rozvoj
technologií, které proměňují současnou společnost a přinášejí tak nové výzvy pro jednotlivé
oblasti umělecké tvorby. Nedílnou součástí rozvoje školy je důraz na komplexní prezentaci
3

školy v domácím i mezinárodním kontextu. AMU bude rovněž pokračovat v rozvoji
spolupráce s praxí s cílem zlepšovat profesní připravenost a uplatnitelnost svých absolventů.
AMU i v následujícím období bude soustavně monitorovat tzv. emergentní strategie, které
vznikají jako potřeba řešení naléhavých problémů a pokrytí potřeb nejen fakult, ale celé AMU.
Rok 2020 bude také rokem přípravy Strategického záměru AMU na roky 2021-2025.
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PRIORITNÍ CÍL 1: ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
AMU SYSTEMATICKY PEČUJE O KVALITU VŠECH ČINNOSTÍ
A USILUJE O ZÍSKÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE
Jednou z hlavních priorit školy je zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací tvůrčí
a souvisejících činností AMU. Hodnotící procesy pilotně testované, průběžně reflektované
a následně upravované v minulých letech budou v roce 2020 probíhat již ve standardním
režimu, dále bude zahájeno hodnocení doktorských studijních programů.
Po schválení akreditačních spisů FAMU připravovaných v rámci OP VVV (a jejich případném
odeslání na NAÚ v případě neúspěchu žádosti o institucionální akreditaci) bude zásadní péče
věnována podpoře akreditačních procesů na HAMU zejména v souvislosti s rozhodnutým
slučováním stávajících oborů do větších programových celků, jakož i veškerým dalším
akreditacím mimo projekt OP VVV. V návaznosti na výsledek žádosti o institucionální
akreditaci podanou v září 2019 bude AMU reflektovat podněty a připomínky Národního
akreditačního úřadu a vyvodí z nich patřičná opatření.
V souladu s vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností budeme pokračovat v zavádění mechanismů zajišťování kvality pro
jednotlivé činnosti školy, vedle činnosti vzdělávací a tvůrčí i činností souvisejících, zejména
formou procesních analýz a sběrem a vyhodnocováním dat. Při postupné implementaci
hodnotících procesů budeme dbát na jednotnou celoškolní rámcovou metodiku na jedné
straně, ztělesněnou v dokumentech a průběžně komunikovanou směrem k akademické obcii
ostatním zaměstnancům, na straně druhé pak na decentralizaci jednotlivých procesů na
úrovni fakult s ohledem na jejich specifika.

Cíle, strategie a aktivity vedoucí k naplnění cílů
•
•
•
•
•

•

Budeme pokračovat ve tvorbě akreditačních spisů; popisy studijních programů
budeme zpracovávat za pomoci metodiky výsledků učení.
Budeme dbát na vznik studijních opor v souladu se závazky projektu OP VVV Zajištění
kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi, a to
v požadovaném množství, rozsahu a kvalitě.
Zahájíme pilotní provoz celoškolního systému archivace a evidence absolventských
výkonů, po ověření a vyhodnocení jeho funkčnosti. Připravíme návrh nového výnosu
rektora k vysokoškolským kvalifikačním pracím.
Budeme pokračovat v započatých procesech sebehodnocení a vnitřního hodnocení
bakalářských a magisterských studijních programů, zahájíme hodnocení studijních
programů v anglickém jazyce.
I nadále budeme v rámci každoročního sebehodnocení klást důraz na studentské
evaluace zaměřené na komplexní studijní zkušenost; v rámci vnitřních hodnocení
studijních programů budeme vedle pohovorů s absolventy využívat cílené
dotazníkové šetření s cílem zajistit širší a průkaznější zpětnou vazbu.
Na základě pilotního vnitřního hodnocení vybraného doktorského studijního programu
uskutečněného na podzim 2019 upravíme metodiku vnitřního hodnocení tak, aby
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•
•

•

•

•
•

zohledňovala specifický režim doktorského studia, a postupně zahájíme vnitřní
hodnocení doktorských studijních programů.
Vyhodnotíme realizovaná dotazníková šetření mezi studenty, absolventy a bývalými
studenty doktorských studijních programů a povedeme diskusi s garanty doktorských
studijních programů o standardech doktorského studia.
Provedeme vyhodnocení dopadu novely zákona o vysokých školách na umělecké
vysoké školství zejména v oblasti akreditací a zajišťování kvality, a to ve spolupráci
s ostatními vysokými uměleckými školami; pokud to finanční situace dovolí,
zorganizujeme na toto téma konferenci či sympozium, ideálně s mezinárodní účastí.
Rozšíříme funkce KOS v souvislosti s agendou zajišťování kvality (sebehodnocení
doktorských studijních programů) a akreditační agendou (příprava akreditačních
spisů v systému), s cílem umožnit snadnější získávání datových řad o studiu
i postupně elektronickou evidenci veškeré studijní agendy.
Ve spolupráci s dalšími vysokými školami rozšíříme antiplagiátorská opatření pro
zkvalitnění kvalifikačních prací a zorganizujeme školení pro vybrané akademické
pracovníky i další zájemce z řad studentů, pracovníků v oblasti knihoven
a informačních zdrojů, vědy a výzkumu atd.
Budeme pokračovat v systematické metodické podpoře garantům studijních
programů při přípravě akreditačních spisů.
Ve spolupráci s děkany fakult upravíme Karierní řád AMU a vytvoříme metodiku pro
jeho implementaci.
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PRIORITNÍ CÍL 2: VZDĚLÁVÁNÍ, DIVERZITA A DOSTUPNOST
AMU ROZVÍJÍ JEDINEČNÉ NADÁNÍ SVÝCH STUDENTŮ A JE
OTEVŘENA VŠEM TALENTOVANÝM STUDENTŮM BEZ
ROZDÍLU
AMU jakožto vysoce výběrová škola bude i nadále poskytovat výjimečně nadaným
studentům umělecké vzdělávání kombinující tradiční přístupy s postupy nově vznikajících
disciplín, usilovat o cílené rozvíjení jejich talentu a zlepšování jejich uplatnitelnosti v praxi.
Vzhledem k čerpání prostředků OP VVV bude AMU na všech fakultách pokračovat
v postupné inovaci a re-akreditaci studijních programů, resp. k akreditaci nových studijních
programů, které proměny a diverzitu profesní praxe odrážejí (viz též Prioritní cíl 1).
V souvislosti s tímto dlouhodobým cílem bude AMU dbát i na prohlubování a rozšiřování
pedagogických dovedností akademických pracovníků. Nadále bude všestranně podporovat
rozvoj nadaných studentů vysokým počtem kontaktních hodin, individuálním přístupem
a cílenou poradenskou činností. AMU bude podporovat mezioborové a mezifakultní iniciativy
vedoucí k rozšíření profilu absolventa s ohledem na požadavky a proměny umělecké praxe,
a i to s pokračujícím důrazem na rozšiřování možností volitelných předmětů v rámci
studijních plánů.

Cíle, strategie a aktivity vedoucí k naplnění cílů
•
•
•
•

•

•
•
•

Připravíme a zahájíme výuku v rámci nově akreditovaných studijních programů.
Budeme dbát na zveřejňování aktuálních informací o obsahu jednotlivých studijních
předmětů a způsobu i kritériích hodnocení.
Vyhodnotíme první semestr, resp. první rok výuky odborné oborové angličtiny
realizované v novém režimu, budeme pokračovat v analýze fungování Centra jazykové
přípravy.
Podpoříme nadále komplexně samostatnou tvůrčí činnost studentů prostřednictvím
systému vnitřních soutěží a podporou účasti na přehlídkách, soutěžích a festivalech
v ČR i zahraničí; zvláštní péči budeme věnovat novému okruhu vnitřní soutěže
zaměřenému na projekty mezifakultní spolupráce a jeho fungování po prvním ročníku
důsledně vyhodnotíme.
V rámci rozpočtu vyčleníme prostředky na krytí nákladů, spojených se zaváděním
a udržením startovních pozic mladých akademických pracovníků, což představuje
základní finanční nástroj pro získávání a udržení nejlepších doktorandů
a postdoktorandů v rámci výukového procesu.
Budeme pokračovat v inovaci vnitřních a interních předpisů nižšího řádu zejména
v oblasti systematizace metodiky studijní agendy.
Zpřístupníme vnitřní soutěže, SGS a další obdobné aktivity pro studenty
v akreditovaných studijních oborech v angličtině přeložením relevantních dokumentů
do anglického jazyka.
Povedeme diskusi o prostupnosti oborů a studijních plánů a budeme napomáhat
systémovým řešením.

7

PRIORITNÍ CÍL 3: INTERNACIONALIZACE
AMU JE JEDINEČNOU
PROSTORU

ŠKOLOU

STŘEDOEVROPSKÉHO

AMU se bude i v roce 2020 profilovat jako škola mezinárodního charakteru. Bude intenzivně
zvyšovat internacionální charakter prostředí fakult získáváním zahraničních studentů
a angažováním zahraničních pedagogů a umělců do výuky. V souladu s dlouhodobým
záměrem bude zahájeno studium v akreditovaném mezinárodním studijním programu
zaměřeném na výuku herectví s loutkou posilující specificky středoevropskou tradici
loutkového divadla a dále bude posilovat kvalitní partnerství se zahraničními institucemi.
Mezinárodní charakter školy se bude promítat ve výuce i zapojením zahraničních odborníků
v rámci workshopů, kurzů a společných uměleckých projektů. Pedagogové, studenti
i zaměstnanci budou motivováni k výjezdům do zahraničí jak v oblasti pedagogické, tak
tvůrčí činnosti. Škola bude kontinuálně podporovat svůj internacionální charakter zvyšováním
jazykové vybavenosti svých zaměstnanců a zveřejňováním nejdůležitějších informací
a dokumentů v českém a anglickém jazyce, bude propagovat své studijní programy a aktivity
prostřednictvím mezinárodně orientované PR strategie.

Cíle, strategie a aktivity vedoucí k naplnění cílů
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Budeme pokračovat ve spolupráci se zahraničními partnery a školami obdobného
zaměření, prostřednictvím oborových vysokoškolských sítí mezinárodních
profesních asociací a organizací budeme sdílet dobrou praxi, podílet se na
společných uměleckých a výzkumných projektech (v rámci aktivity mobilit
akademických pracovníků projektu OP VVV, MIDPOINT, AEC, CILECT, ENCATC, ELIA).
Ve studijní oblasti budeme spolupracovat v rámci nově vytvořených a akreditovaných
partnerských projektů se zahraničními školami (PuppeTry – DAMU, posílení
společných studijních opor – FAMU).
Budeme dále podporovat zapojení zahraničních odborníků, umělců a pedagogů do
výuky podle specifik fakult a programů (formou interního pracovního poměru,
jednotlivých projektů, masterclass a workshopů a účasti v odborných komisích).
Budeme dále aktualizovat informace na webových stránkách, v systému KOS a další
relevantní dokumenty v anglickém jazyce.
V rámci projektu OP VVV bude inovována výuka cizích jazyků na AMU a nově bude
v nabídce volitelných předmětů studentům všech 3 fakult otevřen předmět
Performing Arts Management.
Budeme nadále poskytovat zaměstnancům AMU možnost jazykového vzdělávání
formou skupinových, individuálních nebo zahraničních jazykových kurzů.
Ze zdrojů určených na podporu internacionalizace budeme dále podporovat studenty
i pedagogy v realizaci dlouhodobých studijních pobytů a stáží a v pedagogickém
a uměleckém působení v zahraničí.
Budeme podporovat prostupnost vysokoškolského vzdělávání a v souladu se
zákonnými předpisy budeme uznávat předchozí zahraniční studium a pro usnadnění
vízové procedury budeme žádat pro kvalitní zájemce o studium o zařazení do Režimu
student.
Vyhodnotíme podněty dotazníkového šetření mezi zahraničními studenty AMU.
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•
•

Provedeme analýzu programu na podporu doktorských zahraničních mobilit za
období 2017-2019, výsledky zohledníme při posuzování žádostí v dalším období.
Budeme nadále spolupracovat s konsorciem pražských vysokých škol Study
in Prague při propagaci studia na AMU v zahraničí a na projektu Study in the Czech
Republic společně s Domem zahraniční spolupráce.
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PRIORITNÍ CÍL 4: RELEVANCE
AMU SPOLUUTVÁŘÍ PODOBU VEŘEJNÉHO PROSTORU
AMU působí jako kulturní instituce, pořadatel, producent a vydavatel především v hlavním
městě, ale prostřednictvím tvůrčích projektů svých pedagogů a studentů se podílí na
uměleckých aktivitách i v regionech. Výrazně tak spoluvytváří podobu veřejného prostoru.
Většina akademických pracovníků je zapojena do práce profesních organizací, odborných
a grantových komisí na regionální, národní i mezinárodní úrovni. AMU spolupracuje se
vzdělávacími institucemi obdobného zaměření a se školami nižších vzdělávacích stupňů
v Praze a celé ČR. AMU spolupracuje na výzkumných projektech s aplikační sférou
a neuměleckými školami a pracovišti. Důležité jsou i aktivity školy v oblasti neziskového
sektoru. AMU tak přispívá k formování kulturní sféry, spoluurčuje vývoj uměleckých oborů
a kreativních průmyslů. Aktivní zapojením zástupců AMU v reprezentacích vysokých škol,
přípravných a odborných panelech a členstvím v mezinárodních organizacích se AMU bude
podílet na přípravě strategií a programů ve vysokoškolské oblasti a v kulturní sféře.

Cíle, strategie a aktivity vedoucí k naplnění cílů
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Budeme pokračovat v organizaci kulatých stolů s absolventy a zástupci profesní
sféry.
Vyhodnotíme informace dotazníkového šetření Absolvent 2018 a Eurograduate 2018,
získané podněty zohledníme při inovaci a reakreditaci studijních programů.
Budeme jednat se zástupci profesní sféry o možnostech rozšíření profesních stáží
a tyto formálně zohledníme a uznáme ve studijních plánech příslušných programů.
Budeme podporovat inovativní studentské aktivity prostřednictvím vnitřní grantové
soutěže, nově vyhlásíme vnitřní soutěž na podporu mezifakultní tvůrčí spolupráce
studentů.
Vnitřní grantová soutěž na podporu tvůrčích aktivit studentů podpoří jejich schopnosti
v oblasti entrepreneurshipu (podnikatelských dovedností).
Zavedením nového předmětu Performing Arts Management posílíme dovednosti
studentů v oblasti managementu kulturních projektů.
Dále budeme spolupracovat s ostatními uměleckými i neuměleckými školami v rámci
společných CRP a sdílením společných workshopů, konferencí a sympozií
pořádaných ve spolupráci s profesní sférou.
Posílíme spolupráci s významnými kulturními aktéry ČR – Českou televizí, Českou
filharmonií, Národním divadlem v Praze, Mezinárodním hudebním festivalem Pražské
jaro, Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary, Ministerstvem kultury ČR
a dalšími.
Budeme usilovat o získání prostorů v Nákladovém nádraží Žižkov nebo jiném nově se
rozvíjejícím kulturním Hubu s cílem propojit zde výukové a tvůrčí aktivity s veřejným
prostorem.
Budeme podporovat spolupráci s domácími i zahraničními firmami podnikajícími
v rozvoji nových kulturních a kreativních odvětví spojených s novými technologiemi
a digitální ekonomikou.
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•

Budeme pokračovat v zajišťování kvalitní kulturní nabídky pro Prahu formou
představení v divadelním studiu DISK, divadle Inspirace, prostřednictvím pravidelných
koncertů v Sále Martinů a v Galerii HAMU, jakož i výstavním programem Galerie AMU.
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PRIORITNÍ CÍL 5: KVALITNÍ A RELEVANTNÍ VÝZKUM, VÝVOJ
A INOVACE
AMU POSILUJE VŠECHNY FORMY VÝZKUMU V UMĚNÍ
Umělecká, vědecko-výzkumná a další tvůrčí činnost představuje samotný základ existence
AMU jako umělecké vysoké školy a spoluurčuje její excelentní charakter. V roce 2020 se na
AMU uskuteční kompletní evaluace výzkumné činnosti podle implementace Metodiky 17+,
která pomůže definovat další možná směřování v rozvoji vědecko-výzkumné činnosti na
škole a vytvoří základy pro formulování výchozího rámce strategického rozvojového plánu
v oblasti výzkumu a vývoje na období 2021-2025.
Na AMU dlouhodobě úspěšně probíhá řešení vědeckovýzkumných i umělecko-výzkumných
projektů podpořených formou Studentské grantové soutěže financované z účelové podpory
na specifický vysokoškolský výzkum. Akademičtí pracovníci realizují v rámci Projektové
soutěže financované z institucionální podpory na dlouhodobý a koncepční rozvoj výzkumné
organizace krátkodobé i střednědobé výzkumné projekty s velkým množstvím
vědecko-výzkumných výstupů. Kromě toho probíhá na AMU několik speciálních velkých
výzkumných projektů financovaných z programů MŠMT, MK ČR, GAČR i TAČR, včetně dvou
projektů NAKI II – programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
národní a kulturní identity.
V roce 2019 AMU získala mezinárodní vědecko-výzkumný projekt v rámci grantu
EXPRO GAČR a do budoucna by se škola ráda aktivně účastnila také programů na podporu
vědecko-výzkumné činnosti z EU fondů. AMU rovněž usiluje o získání projektů mobility
zahraničních vědeckých pracovníků v rámci výzev MSCA IF nebo dalších projektů
aplikovaného výzkumu z TAČR. Ve snaze akcentovat internacionalizaci výsledků vědy
a výzkumu bude škola podporovat navazování strategických partnerství a případné další
zapojování badatelů z AMU do širších národních i mezinárodních týmů a získávání
špičkových zahraničních badatelů k realizaci svých výzkumných záměrů. S cílem dosáhnout
větší provázanosti doktorandských aktivit mezi jednotlivými fakultami škola i v tomto období
podpoří činnost Centra doktorských studií. Škola jako celek bude nadále rozšiřovat
PR podporu poskytovanou vědecko-výzkumným týmům s cílem větší popularizace
vědecko-výzkumných výsledků.

Cíle, strategie a aktivity vedoucí k naplnění cílů
•

•
•

Dokončíme komplexní analýzu současného stavu rozvoje vědecko-výzkumných
aktivit na jednotlivých fakultách a připravíme sebe evaluační zprávu o stavu
vědecko-výzkumných aktivit AMU pro potřeby hodnocení AMU jako
vědecko-výzkumné organizace.
Připravíme dlouhodobý strategický rozvojový plán v oblasti výzkumné činnosti na
roky 2021-2025 s cílem zkvalitnění dlouhodobé koncepční činnosti v oblasti vědy
a výzkumu.
Podpoříme excelentní výzkumná pracoviště a jejich týmy produkující mezinárodně
relevantní výsledky. Budeme přitom klást důraz na kvalitu výsledků výzkumu.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zrealizujeme další ročník interní projektové soutěže. Upřednostníme kvalitu nad
kvantitou realizovaných výstupů v jednotlivých řešených projektech včetně domácích
a zahraničních publikačních výstupů při řešení jednotlivých projektů.
Podpoříme krátkodobé i střednědobé vědecko-výzkumné stáže externích odborníků
formou speciálních vědeckých a výzkumných grantů v rámci Projektové soutěže.
Budeme formovat AMU jako atraktivní místo pro provádění excelentního výzkumu
s výrazným mezinárodním přesahem.
Posílíme šíření povědomí o vědecko-výzkumné práci školy a jejich výsledcích mezi
odbornou i laickou veřejností.
Za účelem zlepšení podpory výzkumu se AMU zapojí do Centralizovaného
rozvojového projektu “Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu
s legislativou a dotačními podmínkami”.
Podpoříme pořádání mezinárodních konferencí a sympozií a uspořádání další
společné doktorandské konference ve spolupráci s tradičními uměleckými VŠ.
Posílíme informační zázemí vědy a výzkumu průběžnou revizí a strategickým
rozvíjením knihovního fondu specializovaných fakultních knihoven.
Poskytneme fakultám finanční prostředky do fondu odměn pro akademické
a vědecko-výzkumné pracovníky, kteří vykazují mimořádné, výzkumné (grantové),
publikační a pedagogické aktivity.
Budeme pokračovat v mezinárodní spolupráci na poli uměleckého výzkumu, budeme
rozvíjet spolupráci s výzkumnými pracovišti domácími i zahraničními a vytipujeme
další vhodné partnery a přizveme ke spolupráci externí odborníky s mezinárodním
renomé.
Na vytipovaných, k tomu vhodných pracovištích, budeme vyhledávat možnosti
výzkumných, vývojových a konzultačních služeb a smluvního výzkumu.
Dokončíme vytvoření joint degree doktorského programu Konzervační vědy v péči
o hmotné kulturní dědictví společně s VŠCHT, UPa a ČVUT jako výsledek projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/000/2709 financovaného z OP VVV.
Budeme nadále podporovat začlenění vědeckých časopisů vydávaných na AMU
v uznávaných světových databázích. Dokončíme modernizaci ediční činnosti
vědeckých časopisů (Arte Acta, Živá hudba).
Zapojíme se do mezinárodní spolupráce na poli uměleckého výzkumu, budeme
rozvíjet spolupráce s výzkumnými pracovišti domácími i zahraničními a vytipujeme
další vhodné partnery.
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PRIORITNÍ CÍL 6: ELEKTRONIZACE VNITŘNÍCH SYSTÉMŮ
A ROZHODOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA DATECH
AMU ZJEDNODUŠUJE ADMINISTRACI A ROZHODUJE NA
ZÁKLADĚ RELEVANTNÍCH DAT
AMU klade dlouhodobě důraz na rozvoj informačních systémů, podporujících získávání
analytických informací naprosto nezbytných pro další kontinuální rozvoj školy. Analytické
informace a data časových řad budou v roce 2020 využity mj. v souvislosti s přípravou
nového kontraktu financování UVŠ s MŠMT.
Kvalitní a objektivní informace mohou být spolehlivě získávány pouze pomocí provázanosti
jednotlivých informačních systémů. AMU dále pokračuje v elektronizaci dílčích procesů, která
snižuje administrativní zátěž.

Cíle, strategie a aktivity vedoucí k naplnění cílů
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Budeme pokračovat v elektronizaci a automatizaci procesů v souladu s požadavky
legislativy.
Budeme pracovat na elektronizaci kompletní složky studenta.
V rámci úprav studijního informačního systému KOS se zaměříme na realizaci
následujících klíčových aktivit:
o komplexní řešení evidence a archivace kvalifikačních prací (písemná práce
+ absolventský výkon) a propojení systémů (KOS, Tritius; viz též níže),
o rozvoj akreditačních funkcí (sladění systému s novou strukturou studijních
programů),
o podpora práce na akreditačním spisu přímo v systému),
o úprava systému pro potřeby sebehodnocení a vnitřního hodnocení
doktorských studijních programů (výroční zprávy doktorandů a školitelů),
o implementace platby platební kartou za poplatky spojené se studiem
(přihláška k přijímacímu řízení).
Budeme pokračovat ve sledování specifických ukazatelů formou časových řad
a rozšiřovat jejich počet v souladu s aktuálním vývojem ve všech oblastech činnosti
a hospodaření AMU; časové řady vybraných ukazatelů budou alespoň 1x za pololetí
prezentovány na jednání kolegia rektora AMU.
Činnost počítačového centra bude i nadále zaměřena na racionalizaci studijních,
ekonomických, personálních a ostatních agend s cílem maximální transparentnosti,
flexibility a dostupnosti aplikací, elektronických informačních zdrojů a služeb.
Podpoříme materiální zabezpečení ukládání, ochrany a zpřístupňování velkých
objemů dat.
Budeme využívat statistické výstupy činnosti vysokých škol prezentované na
webových stránkách MŠMT.
Budeme pokračovat v aktivním zapojení řešení problematiky ochrany fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 2016/679).
Na základě reálných potřeb budeme rozvíjet on-line vzdělávání a školení pomocí
e-learningových kurzů.
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•

•
•
•
•

Na základě provedené podrobné analýzy dojde k realizaci systému archivace
a zpřístupňování závěrečných/absolventských uměleckých výkonů studentů
bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v centrálním
datovém úložišti včetně případného sdílení těchto dat s ostatními datovými úložišti.
Budeme průběžné vyhodnocovat stávající ukazatele/data a přistoupíme
k racionálnímu sledování nových ukazatelů/dat.
Budeme se věnovat úpravám informačních systémů v návaznosti na požadavky
operačních programů a implementaci evropské legislativy a rovněž úpravám
informačního systému KOS.
Na základě provedené analýzy stavu IT infrastruktury v roce 2019 bude realizován
projekt přechodu IT z prostředí Novell na Microsoft, tj. migrace stávajících služeb
a zprovoznění infrastruktury Microsoft.
Adekvátně podmínkám AMU využijeme výstupy z šetření uplatnitelnosti absolventů
vysokých škol Absolvent 2018 a šetření Eurograduate a Eurostudent VII.
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PRIORITNÍ CÍL 7: EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ
AMU PŘETVÁŘÍ HISTORICKÉ OBJEKTY VE SVÉM VLASTNICTVÍ
NA MODERNÍ VZDĚLÁVACÍ, UMĚLECKÉ A VÝZKUMNÉ
CENTRUM
AMU bude pokračovat v aktivním zapojení do implementace nového modelu financování
veřejných vysokých škol se zaměřením na institucionální financování (rozpočtový okruh I)
včetně specifického modelu financování 4 UVVŠ v rámci tzv. fixní části rozpočtového okruhu
I. Jednou z priorit v rámci nového modelu financování je nutnost trvalého/systémového
promítnutí výdajů na financování infrastruktury tvůrčí činnosti 4 UVVŠ. Neméně důležitou
prioritou AMU je snaha o systémové řešení nízké mzdové úrovně pedagogických pracovníků
v dlouhodobějším horizontu. AMU bude hledat možnosti dalšího prostorového růstu
s ohledem na propojení vzdělávací a tvůrčí (umělecké, vědeckovýzkumné) činnosti studentů
a pedagogů.

Cíle, strategie a aktivity vedoucí k naplnění cílů
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Spolu s ostatními UVŠ se AMU aktivně zapojí do přípravy nového kontraktu
financování UVŠ s MŠMT po roce 2020.
AMU se aktivně zapojí do přípravy úprav metodiky financování VŠ od roku 2021.
Pokud to vnější rozpočtová situace dovolí, AMU zachová dlouhodobé ekonomické
priority a zásady zdravého hospodaření.
AMU se adekvátně zapojí do spolupráce s MŠMT při vyhodnocování administrativní
zátěže projektů podpořených z Evropských strukturálních fondů.
AMU bude pokračovat v podpoře mladých pedagogů na všech fakultách v rámci
rozpisu příspěvku 2020.
AMU bude pokračovat v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
v rámci nového programu MŠMT 133 220 - obnova materiálně technické základny
veřejných vysokých škol.
Budou plně využity kapacity nově zrekonstruovaných a rozšířených prostor Studia
FAMU v Klimentské ulici k výukovým a výzkumným účelům.
Budeme pokračovat v realizaci energeticky úsporných opatření v památkově
chráněných objektech a současně zachováme nastavený směr efektivního využití
vlastních investičních a provozních zdrojů ke zlepšení sociálního zázemí fakult
a součástí a postupné obnově jejich nástrojového a technologického vybavení.
Budeme pokračovat v rozšiřování systému třídění odpadů v rámci jednotlivých
objektů AMU. Budeme pokračovat v optimalizaci nákladů na spotřebu elektrické
energie a plynu.
Pečlivě zvážíme zapojení do připravovaného operačního programu OP JAK
především v oblasti ERDF fondů s cílem finančního krytí nových prostorových potřeb
vzdělávací a tvůrčí (umělecké, vědeckovýzkumné) činnosti studentů a pedagogů.
Budeme aktivně pokračovat v jednáních o získání části prostor Nákladového nádraží
Žižkov v rámci projektového záměru konverze tohoto prostoru na kulturně vzdělávací
centrum celopražského/celostátního významu. AMU dlouhodobě postrádá
interdisciplinární pracoviště výuky a výzkumu, ve kterém by se realizovaly obory
filmové, mediální, divadelní a taneční.
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•
•
•

Stabilizujeme zdroje na krytí nákladů na zavádění nových pracovních pozic pro mladé
odborníky.
Pokud nastanou věcně i finančně vhodné podmínky, AMU využije možnosti uzavřít
pracovně – právní vztah u vybraných doktorandů a doktorandek.
Zrealizujeme dozorový energetický audit 2020 na základě získaného certifikátu
ISO 50 001.
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Seznam použitých zkratek:
AMU

Akademie múzických umění v Praze

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

DZ AMU

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti

GAČR

Grantová agentura České republiky

IS KOS

Studijní informační systém

KREDO

Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR

MK ČR

Ministerstvo kultury České republiky

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NAKI II

Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
národní a kulturní identity

NAÚ

Národní akreditační úřad pro vysoké školství

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PRSZ

Plán realizace strategického záměru

SGS

Studentská grantová soutěž

TAČR

Technologická agentura České republiky

UPa

Univerzita Pardubice

UVVŠ

Umělecké veřejné vysoké školy

VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
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Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti AMU na rok 2020
Příloha č. 1: Osnova plánu investičních aktivit AMU pro rok 2020

Stavební akce s plánovaným objemem větším než 1 mil. Kč

Název akce

Modernizace šaten a sociálního zázemí

Rekonstrukce sociálního zázemí katedry tance

Úprava půdního prostoru střediska

Fakulta/součást

DAMU

Stručný popis akce

Modernizace sociálního zázemí ve
třech patrech traktu Řetězová

HAMU

Změna dispozic šaten a sociálního
zázemí Katedry tance a pantomimy v
1., 2., a 3. NP

Beroun

Úprava půdního prostoru pro výukové
a archivační účely, zatepletní celého
podkroví, změna velikosti okenních
otvorů, úpravy rozvodů, nový
komunikační ochoz

DAMU

Přeložení racku ve středním traktu
objektu v souvislosti s přípravou
realizace vnitřního výtahu v tomto
traktu objektu (předpoklad - léto
2021)

Plánované výdaje
(v mil. Kč)

2,5

2,6

2,3

Předpokládaný termín realizace

konec června až září 2020

v průběhu roku 2020 v závislosti
na finančních zdrojích

dokončení akce v průběhu I. Q
2020 v závislosti na vývoji
finančních zdrojů

Předpokládaný finanční zdroj

Vazba na DZ AMU 2016 až 2020 a PR SZ AMU 2020

Vlastní zdroje

DZ AMU: Prioritní cíl 6 - Rozhodování založené na
datech a Prioritní cíl 7 - Efektivní financování; PR SZ
AMU 2020: Prioritní cíl 6 - Elektronizace vnitřních
systémů a rozhodování založené na datech a Prioritní
cíl 7 - Efektivní financování

Vlastní zdroje

DZ AMU: Prioritní cíl 6 - Rozhodování založené na
datech a Prioritní cíl 7 - Efektivní financování; PR SZ
AMU 2020: Prioritní cíl 6 - Elektronizace vnitřních
systémů a rozhodování založené na datech a Prioritní
cíl 7 - Efektivní financování

Vlastní zdroje

DZ AMU: Prioritní cíl 6 - Rozhodování založené na
datech a Prioritní cíl 7 - Efektivní financování; PR SZ
AMU 2020: Prioritní cíl 6 - Elektronizace vnitřních
systémů a rozhodování založené na datech a Prioritní
cíl 7 - Efektivní financování

Vlastní zdroje

DZ AMU: Prioritní cíl 6 - Rozhodování založené na
datech a Prioritní cíl 7 - Efektivní financování; PR SZ
AMU 2020: Prioritní cíl 6 - Elektronizace vnitřních
systémů a rozhodování založené na datech a Prioritní
cíl 7 - Efektivní financování

Ostatní investiční aktivity

Přeložení kabeláže

0,5

červen až září 2020

Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti AMU na rok 2020
Příloha č. 1: Osnova plánu investičních aktivit AMU pro rok 2020
Strojní a přístrojové vybavení
Plánované výdaje v
mil. Kč

Fakulta/součást

0,9

DAMU

18,4

FAMU

Obnova technického vybavení a rozšíření
infrastruktury FAMU

0,92

FAMU

Klimatizační jednotky do 11 kanceláří Lažanského
paláce

5,75

Studio FAMU

Pořízení elektrických pantografických závěsů do
ateliéru B

Programové financování MŠMT (nový program) + vlastní zdroje

3,3

HAMU

Akustické piano, pořízení klavichordů, přístrojová
technika pro divadlo Inspirace

Vlastní zdroje

Název akce/hlavní priority
Katedra činoherního divadla (3.p.) - klimatizace;
pravidelná obnova IT vybavení (počítače, switche,
racky, úložiště); kamerový systém v objektu;
technické dovybavení centrálního výpůjčního skladu

Bezpečnostní firewall pro lokalitu Malostranské
nám.; podpora studijního inf. systému KOS; obnova
počítačového vybavení v souvislosti s přechodem na
Windows 10; pořízení studentské multifunkční
tiskárny do objektu Tržiště 20; vytvoření platební
brány pro racionalizaci plateb

Předpokládaný finanční zdroj

Vlastní zdroje

Programové financování MŠMT (nový program) a vlastní zdroje

Vlastní zdroje

Programové financování MŠMT (nový program), vlastní zdroje,
Institucionální plán AMU 2020

6,72

PC AMU

0,31

NAMU

0,36

NAMU

Pořízení brožurovacího stroje DUPLO

Programové financování MŠMT (nový program) + vlastní zdroje

0,19

NAMU

Pořízení skládacího stroje na tiskoviny

Programové financování MŠMT (nový program) + vlastní zdroje

2,88
11,5

DAMU/Disk
FAMU/Studio FAMU

Pořízení laminovacího stroje s hydraulickým tlakem

Obnova výkonové části řízení osvětlovací techniky
divadla Disk a studia Řetízek; výměna elektrických
zařízení a souvisejících elektroinstalačních úprav pro
ovládání a řízení scénického a zčásti i pracovního
osvětlení v divadelním sále DISK a studiu Řetízek.
Rekonstrukce stávajících elektrických rozvaděčů
Pořízení nového TV kamerového řetězce

Programové financování MŠMT (nový program) + vlastní zdroje

Programové financování MŠMT (nový program) + vlastní zdroje
Programové financování MŠMT (nový program) + vlastní zdroje

Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti AMU na rok 2020
Příloha č. 2: Střednědobý plán národních a mezinárodních šetření studentů a absolventů

Akademie múzických umění v Praze se podílí na národních a mezinárodních šetřeních
studentů a absolventů dle harmonogramu stanoveného MŠMT, vlastní interní průzkumy pro
uvedené období AMU neplánuje.

1

Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti AMU na rok 2020
Příloha č. 3: Rámec výzkumných aktivit AMU

MISE A VIZE AMU v oblasti VĚDY a VÝZKUMU
Cíle v oblasti VaV a strategie k jejich dosažení
Akademie múzických umění v Praze jako výzkumná organizace je v první řadě excelentní
a prestižní uměleckou universitou mezinárodního významu s pětasedmdesátiletou tradicí
výuky a výzkumu. Všechny v současné době rozvíjené studijní programy jsou akademického
zaměření a uskutečňují se v oblasti vzdělávání Umění. Totéž platí i pro výzkumnou činnost,
kde však existují nutné a žádoucí mezioborové přesahy. AMU poskytuje komplexní
vysokoškolské vzdělání v oblasti performativního umění, tedy hudby, divadla, tance, filmu,
audiovizuální tvorby, fotografie a teorie těchto oborů. Je vysoce výběrovou školou,
zakládající si na individuálním přístupu k jednotlivým domácím i zahraničním studentům
s výrazným důrazem na podporu osobnostního přínosu každého studenta. Její pedagogové
a význační absolventi patří mezi vůdčí osobnosti ve svých oborech, nejen v tuzemském, ale
i v mezinárodním měřítku.
Z obecné Mise školy plyne i Mise školy v oblasti vědy a výzkumu, neboť Akademie múzických
umění rozvíjí vědeckovýzkumnou činnost jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu,
a to především v oborech performativního umění, a to na specializovaných pracovištích
jednotlivých fakult, v rámci doktorského studia tak také individuálně v rámci jednotlivých
akademických pracovišť. Na AMU dlouhodobě převažuje základní výzkum v oblasti
uměnovědy (divadelní, filmová a hudební teorie a kritika, taneční věda, scénologie,
performační studia), metodicky opřený nejčastěji o historický, antropologický, sociologický
či psychologický přístup a dále v oblasti hudebního zvuku, metodicky založený na
psychoakustických experimentech a fyzikálních analýzách příčin produkce zvuku jeho
zdrojem. Dominantními oblastmi výzkumu jsou divadlo, hudba, tanec, film, fotografie,
moderní audiovizuální formy, intermedia, herní design, 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 archivace audiovizuálního
materiálu. Vzhledem k poslání školy je široce rozšířeným typem výzkumu umělecký výzkum
(též artistic reseach), jehož výstupy jsou inovativní zveřejněná umělecká díla průběžně
dokumentovaná v procesu svého vzniku a doprovázená výzkumnou zprávou kriticky
odrážející postupy uměleckého projektu, jehož cílem je pojmenovat a ověřit nové a inovativní
postupy a metody tvorby uměleckých děl a zvýšit jejich umělecký, sociální a kulturní dopad
a přínos. Výzkumné aktivity mají v tuto chvíli především národní charakter.
Z mise AMU v Praze v oblasti vědy a výzkumu vyplývá i její Vize v oblasti vědy a výzkumu na
následující období. AMU v Praze bude na národní i mezinárodní úrovni patřit mezi klíčové
spolutvůrce vědeckých standardů uplatnitelných v RIV z oblasti filmu, audiovizuální tvorby,
fotografie, scénické tvorby, divadla, hudby i tance. Bude významně působit na společenské
povědomí formou aktivního rozvoje vzdělávání, vědy, výzkumu a spolupráce s kreativními
průmysly. AMU bude uměleckou VŠ s kvalitními doktorskými programy, jejichž frekventanti
propojí svoji uměleckou činnost s uměleckým výzkumem základního i aplikovaného
charakteru. AMU bude dále budovat postavení významného vědecko-výzkumného pracoviště
s mezinárodní dimenzí výzkumu, které budou reprezentovat mezinárodně uznávané vědecké
týmy. AMU bude uměleckou VŠ s vysokou kvalitou výsledků vědecko-výzkumné činnosti
a s úzkou vazbou na výuku, s vysokým procentem uplatnitelných výsledků
vědecko-výzkumné činnosti na jednoho výzkumného pracovníka. AMU bude nadále také
vůdčím pracovištěm v oblasti uměleckého výzkumu.
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AMU v Praze má tyto cíle a bude uplatňovat následující strategie k jejich
dosažení v oblasti VaVaI v období 2021-2025
• AMU v Praze bude posilovat vědeckovýzkumné činnosti vybraných badatelských
týmů na poli základního, aplikovaného i uměleckého výzkumu i další zkvalitnění
doktorských studijních programů s VaV potenciálem.
• AMU bude formována jako atraktivní místo pro provádění excelentního výzkumu úzce
zaměřeného na hlavní předmět činnosti školy s výrazným mezinárodním přesahem.
• AMU inovuje své doktorské programy tak, aby část z nich měla vysloveně
vědeckovýzkumný charakter zaměřený též na artistic research.
• AMU formuluje strategický plán výzkumu a inovuje stávající (Projektová soutěž,
Studentská grantová soutěž) a vytvoří další institucionální nástroje pro naplňování
své výzkumné strategie včetně systémových stimulačních nástrojů v oblasti lidských
zdrojů a podpory excelentních výzkumných pracovníků a pobídek střednědobého
charakteru, které budou soustředěny ve větší výzkumné celky.
• AMU bude nadále usilovat o zvýšení kvality vědeckých výstupů (odborných článků,
monografií, vědeckých pojednání, metodik, průmyslových vzorů a prototypů), zaměří
se na upřednostnění kvality výstupů před jejich kvantitou.
• AMU vytvoří podmínky pro centrální koordinaci vědeckovýzkumných aktivit
definováním vědeckovýzkumných priorit v základním i aplikovaném výzkumu.
• AMU se v rámci základního i aplikovaného výzkumu zaměří na řešení aktuálních
společenských témat souvisejících s její Misí.
• AMU posílí rozvoj nových kulturních a kreativních odvětví (dle N-RIS3 strategie
především film, animace, počítačové hry, intermedia, světelný design) a jejich
zapojení do VaV aktivit v návaznosti na N-RIS 3 strategii v oblasti kreativních
průmyslů.
• AMU podpoří centra výzkumu na jednotlivých fakultách včetně upřesnění jejich role
v rámci výukové a výzkumné činnosti a pojmenování hlavních výzkumných záměrů na
uvedené období v závislosti na závěry N-RIS 3 strategie v oblasti kreativních
průmyslů.
• AMU bude rozšiřovat své mezinárodní vědecko-výzkumné aktivity zvýšením počtu
mezinárodních badatelských týmů s cílem získání aspoň jednoho ERC grantu do roku
2025.
• AMU bude pokračovat ve spolupráci s dalšími uměleckými školami při definování
specifik uměleckého výzkumu a jeho začlenění jako právoplatného vědeckého
výstupu mezi výsledky vědeckovýzkumné činnosti. Bude pokračovat v definování
profilu, metodologie a způsobu hodnocení tohoto typu výzkumu, jako nástroj
k dosažení cíle zde bude nadále využívat národní i mezinárodní konference, symposia
nebo festivaly.
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