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Institucionální plán AMU vychází z rozvojových priorit AMU na roky 2016–2018, jak
byly popsány ve strategických materiálech AMU, zejména v Dlouhodobém záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na roky 2016–2020 a jeho aktualizaci na rok 2016, ve Strategickém
plánu rozvoje AMU 2016–2020 a strategických plánech rozvoje jednotlivých fakult
AMU na období 2016–2020, a dále ze strategických materiálů AMU druhého řádu
mapujících rozvojové priority jednotlivých agend a z akčních plánů zpracovaných
v rámci projektu KREDO.
Stanovené cíle navazují na priority sledované v uplynulých letech a jsou výsledkem akademické diskuse na úrovni vedení fakult a vedení AMU. Reflektují analýzu
silných a slabých stránek instituce a jsou odpovědí jak na potřeby jejího růstu, tak
na celkový vývoj vysokého školství v České republice i na závěry mezinárodní evaluace, která proběhla na všech fakultách AMU.
Institucionální plán jako dotační nástroj nepokrývá ani zdaleka všechny rozvojové
priority, potřeby a záměry, jak jsou stanoveny Dlouhodobým záměrem AMU, které
je AMU nucena hradit z jiných zdrojů.
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1. Vnitřní soutěž AMU
Okruh je dán podmínkami vyhlášení IP

Tak jako v uplynulých letech AMU realizuje podporu vnitřní soutěže v mnohem větším než
minimálním požadovaném objemu, neboť stanovené okruhy jsou v souladu s dlouhodobě
podporovanými prioritami AMU. Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti je charakteristickým
rysem vzdělávání na uměleckých školách. Ověřování a podpora pedagogických kompetencí mladých pedagogů je důležitým předpokladem pro vytvoření generační kontinuity jednotlivých pracovišť při zachování a rozvíjení know-how. Přestože na roky 2016–2018 nebyl
zvlášť vyčleněn okruh pro mladé pedagogické pracovníky, počítáme i v těchto letech s vysokou účastí mladých pedagogů v soutěži. Inovace studijních předmětů působením hostujících pedagogů ze zahraničí i České republiky, jakož i formou vytváření nových a inovace
stávajících kurzů je rovněž dlouhodobou součástí politiky AMU, ve které bude i nadále pokračovat v roce 2016.
Podpora tvůrčí práce studentů formou soutěže stimuluje tvůrčí aktivitu a pomáhá studentům připravit se na kompetitivní prostředí, v němž budou muset po absolutoriu soutěžit
o prostředky na realizaci svých tvůrčích záměrů a vizí; v nemenší míře pak pomáhá i rozvoji přenositelných dovedností.
AMU má dlouholeté zkušenosti s přidělováním prostředků na tvůrčí činnost formou vnitřních grantů fakult a využívá tyto zkušenosti i při organizaci vnitřní soutěže. V rámci prvního okruhu vnitřní soutěže v roce 2016 poprvé otevíráme v souladu s prioritami MŠMT
a AMU soutěž také pro akademické pracovníky Centra jazykové přípravy AMU, abychom
podpořili účinnou výuku jazyků a lepší jazykovou vybavenost studentů. V souladu s vyhlášením se vnitřní soutěž uskuteční ve dvou okruzích:
1. podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních
programů na úrovni předmětů/kurzů;
2. tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.
Rozdíl oproti stávajícímu stavu spočívá zejména ve zlepšení vyhodnocování dat o efektivitě
vynaložených prostředků a ve zvýšení nabídky volitelných předmětů (návaznost na PC 2 DZ
AMU). Oproti stávajícímu stavu je nabízena možnost podávat i víceleté projekty. To umožní
řešitelům plánovat svou vizi v dlouhodobější perspektivě. Tím, že bude požadováno každoroční vykazování výsledků, zlepší se přehled o smysluplném využívání přidělených prostředků. Inovace studijních programů budou reflektovány studijním systémem KOS, a bude
proto snadné sledovat meziroční změny i zpětné vazby vůči studijním výsledkům. V souladu
s Dlouhodobým záměrem a Strategickým plánem rozvoje AMU bude kladen důraz na výuku
cizích jazyků, a to i formou inovace vyučovaných předmětů, které budou volitelně přednášeny v cizím jazyce.
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Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
z Pravidla vnitřní soutěže vydaná rektorem AMU
z Závěrečné hodnocení projektů komisí
z Záznamy závěrečného hodnocení jako příloha zprávy o řešení IP
z Počty podaných a podpořených projektů v obou okruzích
vyhlášení pravidel soutěže rektorem AMU

AMU

12. 11. 2015

vyhlášení vnitřní soutěže, 1. okruh

DAMU

prosinec 2015, 2016, 2017

FAMU

prosinec 2015, 2016, 2017

HAMU

prosinec 2015, 2016, 2017

DAMU

únor 2016, 2017, 2018

FAMU

únor, září 2016, 2017, 2018

HAMU

prosinec 2015, 2016, 2017

DAMU

konec ledna 2016, 2017, 2018

FAMU

konec ledna 2016, 2017, 2018

HAMU

konec ledna 2016, 2017, 2018

DAMU

únor 2016, 2017, 2018

FAMU

únor, říjen 2016, 2017, 2018

HAMU

leden 2016, 2017, 2018

zasedání výběrové komise

AMU

do 14 dnů po uzávěrce přihlášek

přidělení prostředků

AMU

vyhlášení vnitřní soutěže, 2. okruh

uzávěrky přihlášek v 1. okruhu

uzávěrky přihlášek v 2. okruhu

dodání závěrečných zpráv na děkanát,
1. okruh i 2. okruh

DAMU

po obdržení písemného rozhodnutí
o přidělení prostředků na IP
– do 1 měsíce po ukončení projektu
– nejpozději do 30. 11. 2016, 2017, 2018
– u projektů probíhajících v prosinci
2016/2017/2018 vždy do ledna
následujícícho roku

dodání závěrečných zpráv na děkanát,
1. okruh

FAMU

– do 1 měsíce po ukončení projektu
– u projektů probíhajících v 12/2016
do 31. 1. 2017

dodání závěrečných zpráv na děkanát,
2. okruh
dodání závěrečných zpráv na děkanát,
1. okruh i 2. okruh
hodnocení závěrečných zpráv

FAMU

do 31. 1. 2017, 2018, 2019

HAMU

do 1 měsíce po ukončení projektu

AMU

únor 2017, 2018, 2019
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Hlavní řešitel: prorektorka pro studijní záležitosti a uměleckou činnost
Realizační tým: děkani fakult, vedoucí CJP
Projekt je tříletý. Soutěž se vypisuje každoročně, víceleté projekty jsou možné, každoročně se ale musí do soutěže znovu přihlásit (model víceletých CRP).
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 4500/rok
Celkem
13 500/3 roky
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2. Podpora internacionalizace
Vedle podpory kvalitních individuálních studentských mobilit, které AMU jako škola zaměřená na rozvoj schopností studentů coby uměleckých osobností považuje za klíčový úkol
v rámci rozvoje internacionalizace, si pro nadcházející období stanovuje několik dalších
prioritních cílů (viz DZ):
z rozvoj klíčových strategických partnerství
z racionalizaci cizojazyčných studijních programů
z zlepšování jazykových kompetencí studentů a podporu cizojazyčné studijní zkušenosti
v rámci českých studijních programů
z zkvalitňování internacionálního prostředí a usnadňování integrace zahraničních studentů
z rozvoj mezinárodní PR strategie.
Rozvojový charakter projektu spočívá v posilování kvality mobilit díky cílenému výběru zahraničních partnerů, důrazu na zpětnou vazbu a její analýzu při dalším rozvíjení spolupráce, případně v zaměření na nové regiony. Filozofií AMU jako celku je mimo jiné vytváření
zázemí, příležitostí a nástrojů pro užší spolupráci fakult, kultivace vstřícného mezinárodního vnitřního prostředí, usnadňování integrace zahraničních studentů a posilování obrazu
moderní, jednotné, otevřené, pluri- a interdisciplinární umělecké vysoké školy.
V současné době na AMU standardně probíhají všechny typy pedagogických i studentských
mobilit, na fakultách jsou akreditované studijní programy v anglickém jazyce, přičemž některé z nich se intenzivně rozvíjejí na základě narůstající poptávky ze strany zahraničních studentů, jiné naopak pro zahraniční zájemce začínají být méně atraktivní. Všechny
fakulty AMU se zapojují do mezinárodních tvůrčích projektů a figurují v oborových sítích
a asociacích. AMU již několik let dbá na zlepšování dostupnosti veškerých relevantních informací pro studenty v angličtině; na druhou stranu se zatím nedaří dostatečně zapojovat
české studenty do procesů integrace studentů zahraničních. Malou intenzitu činnosti vykazuje AMU v oblasti dlouhodobé strategické institucionální spolupráce ve vědě a výzkumu.
Existuje základ PR strategie AMU směrem k zahraničním zájemcům.
Cíle, sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
z Zachování stávajícího počtu mobilit při systémovějším využití zpětné vazby, důraz na
mobility pedagogů i dalších zaměstnanců
− Počty mobilit – součást výroční zprávy (stav 2015 – 250, konečný stav 2018 – 250)
z Navázání nových či redefinice stávajících strategických partnerství
− Revize smluv o spolupráci se zahraničními partnery partnery v rámci všech typů
spolupráce (počet smluv 2015 – 170, revidovaných smluv k roku 2018 odhad 140)
z Navázání spolupráce v oblasti vědy a výzkumu
− Smlouvy o spolupráci v oblasti výzkumu (počáteční stav /2015/ 0, konečný stav
/2018/ 2)
− Počty vyjíždějících a přijíždějících doktorandů (počáteční stav /2015/ 5, konečný stav
/2018/ 15)
z PR strategie směrem k zahraničním stakeholderům (počáteční stav /2015/ 0, /2018/
1 strategie)
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z Realizace mezifakultních výukových modulů pro zahraniční studenty (počáteční stav
/2015/ 0, stav /2016/ 1, stav /2017/ 2, konečný stav /2018/ 3)
z Workshopy zahraničních odborníků, včetně fakultních i mezifakultních výukových modulů
pro české studenty v angličtině (počáteční stav /2015/ 40, stav /2016/ 45, stav /2017/
50, konečný stav /2018/ 55)
z Dostupnost veškeré relevantní dokumentace v angličtině (průběžně, stav 2015 – 60 %,
stav 2018 – 90 %)
z Nastavení systému studentských tutorů (buddies) pro usnadňování integrace zahraničních studentů
− Počet studentů zapojených do systému „buddies“ (počáteční stav /2015/ 0, konečný
stav /2018/ 6)
z Zapojení AMU do mezinárodních sítí, vyhodnocení na úrovni fakult i rektorátu (počáteční
stav /2015/ 4, konečný stav /2018/ 5)
Hlavní řešitel: Prorektorka pro mezinárodní vztahy a zajišťování kvality
Realizační tým: Proděkani pro mezinárodní záležitosti a referenti MO na fakultách i na rektorátu, PR manažer AMU
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 2550/rok
Celkem
7650/3 roky
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3. Příprava institucionální akreditace
V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona bude AMU v letech 2016–2018 intenzivně
pracovat na vytvoření jednotného systému řízení kvality. Jednomyslným rozhodnutím
vedení AMU a všech fakult je usilovat o získání institucionální akreditace. Postupné kroky
ke zřízení systému jsou podrobněji popsány v DZ AMU. Jde zejména o:
z
z
z
z

vytvoření vnitřního systému zajišťování kvality platného pro všechny fakulty a obory AMU
inovaci souvisejících vnitřních předpisů AMU
nastavení formálních procesů zajišťování kvality na úrovni rektorátu, fakult a kateder
posílení a rozšíření evaluačních mechanismů

Důraz bude dále kladen na vytváření metodiky výsledků učení ve vztahu k profilu absolventa a na její implementaci na úrovni oborů i předmětů.
V současné době má AMU nastaveny jasné parametry přijímacích řízení na všech oborech, využívá relevantní a prověřené postupy hodnocení studijních a uměleckých výkonů,
jsou položeny základy metodiky výsledků učení a jejich využívání v popisech předmětů
a studijních oborů, existuje bohatá spolupráce se zaměstnavatelskou sférou, je nastaven
systém evaluace studijních zkušeností, proběhlo mezinárodní hodnocení všech fakult AMU.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
z Ustanovení Rady pro vnitřní hodnocení kvality (prosinec 2017)
z Vydání Kariérního řádu (prosinec 2016)
z Vytvoření oborových standardů pro oblasti Dramatická umění, Hudební umění, Taneční
umění, Filmové umění (prosinec 2016)
z Vypracovaná metodika výsledků učení (prosinec 2016)
z Vznik relevantních typologií činností jako podklad pro vnitřní systém zajišťování kvality (2017),
(počáteční stav /2015/ 0, konečný stav /2018/ 2)
z Personální/administrativní zabezpečení oddělení kvality na úrovni AMU i fakult (stav 2015
z
z
z
z

– 0 osob, stav 2016 – 4 osoby)
Vnitřní předpis specifikující pravidla vnitřního systému zajišťování kvality vzdělávací
a tvůrčí činnosti (prosinec 2018)
Vnitřní předpis upravující procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů (prosinec 2017)
Vnitřní předpis specifikující procesy periodického vnitřního hodnocení studijních programů (prosinec 2017)
Zpráva z pilotního ověření monitoringu vybraných studijních programů (červen 2017)

z Vytvoření metodiky pro Zprávu o vnitřním hodnocení AMU (pro akreditační úřad) (prosinec 2018)
z Plán evaluací (listopad 2017)
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Hlavní řešitel: prorektorka pro mezinárodní vztahy a zajišťování kvality
Realizační tým: děkani fakult, resp. pověření proděkani/pracovníci pro zajišťování kvality
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 1100/rok
Celkem
3300/3 roky
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4. Implementace komunikační strategie AMU
Komunikační strategie AMU navazuje na Strategický plán rozvoje AMU pro léta 2016–2020
a v něm formulovanou vizi vývoje AMU a vizi organizace komunikace s veřejností. Předkládá vlastní dílčí strategické cíle a záměry, jež doplňuje souborem klíčových ukazatelů
výkonnosti, které budou sloužit k monitorování a vyhodnocení dopadu PR strategie na celkový rozvoj školy ve sledovaném období. Cílem této komunikační strategie je posílit v očích
veřejnosti povědomí o výsadním postavení AMU jako nejvýznamnější veřejné vysoké umělecké školy v ČR a o privilegovaném postavení jejích jednotlivých fakult na poli konkrétních
oborů a též dokládat smysluplné využití veřejných prostředků. Hlavním nástrojem uskutečnění tohoto cíle je využití řady kreativních komunikačních metod, zaměřených na nejrůznější cílové skupiny.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
z Dokončení oslav 70. výročí AMU v roce 2016 (listopad 2016)
z Sestavení odborného týmu pečujícího o propagaci školy a její vnitřní i vnější komunikaci
(březen 2016)
z Vypracování jasného a konzistentního vizuálního stylu (CI) odrážejícího výlučné postavení
školy mezi českými univerzitami a těžícího z dlouhodobé tradice, pevného pedagogického
zázemí i mimořádných úspěchů studentů, absolventů a pedagogů (prosinec 2016)
z Finalizace webu AMU (prosinec 2016)
z Intenzivní využívání webu AMU, sociálních sítí a dalších nových médií při prezentaci
školy (červen 2017)
z Upevnění povědomí o prestižním postavení AMU u odborné i laické veřejnosti (průběžně,
dílčí výsledky prosinec 2017)
z Aktivní podíl na sebeprezentaci hlavního města Prahy jako města umění a kreativity
a spolupráce na jeho intervencích do veřejného prostoru (2018 – počet společných projektů 1)
z Vytvoření pozitivního mediálního profilu školy na regionální, národní i mezinárodní úrovni
(2018)
z Inovovaná mediální strategie AMU odrážející poznatky ze zavádění mediálních standardů
ve sledovaných letech (prosinec 2018)
Hlavní řešitel: prorektoři AMU
Realizační tým: PR manažer AMU, PR pracovníci fakult
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 1450/rok
Celkem
4350/3 roky
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5. Podpora prezentace tvůrčí činnosti
Akademie múzických umění v Praze má velký potenciál ovlivňovat umělecké a uměnovědné prostředí v ČR. K využití tohoto potenciálu v plné míře je možno přispět jak propojováním výstupů vědecké činnosti AMU s národním a mezinárodním prostředím, tak posílením
vazby na bohatou tradici uměnovědného výzkumu a reflexí vlastní 70leté historie. K tomuto účelu slouží Nakladatelství AMU, které patří k důležitým oborovým vydavatelům v ČR.
Důležitým nástrojem pro propagaci vlastní tvorby je prostor školní galerie GAMU, která
umožňuje pravidelnou prezentaci výsledků tvůrčí činnosti studentů i pedagogů v návaznosti na uměleckou i vědecko-výzkumnou činnost probíhající na půdě školy. V GAMU se
každoročně uskuteční 6–8 výstavních projektů umělecké tvorby především z FAMU a DAMU.
Galerie je rovněž významným prostorem setkávání studentů i pedagogů dalších uměleckých
škol v ČR (UMPRUM, AVU, FAVU a další) i zahraničí.
Projekty NAMU:
Mezinárodní výstavy oborové literatury – Book Me (každoročně)
Výstava je jedinečnou příležitostí seznámit se s reprezentativním výběrem knih o divadle,
filmu a hudbě, které vyšly v tuzemských i zahraničních nakladatelstvích v posledních letech. Výstava je každoročně zaměřená na jeden obor a umožňuje propojit publikace vycházející v Nakladatelství AMU s ostatní českou i zahraniční produkcí. Výstava slouží rovněž
jako důležitý zdroj publikací pro fakultní knihovny AMU.
Edice Fontes a Teoretická knihovna (každoročně)
Řada oborů studovaných na AMU má bohatou historii i z hlediska promýšlení svých teoretických východisek a mnoho aktuálně rozvíjených teoretických podob. Cílem nově ustavených edic Fontes a Teoretická knihovna je zpřístupnit českému čtenáři zásadní díla z dějin,
respektive současnosti teorie hudby, divadla a filmu. Každá kniha edice bude obsahovat
kromě samotného překladu primárního textu i úvodní studii a případně komentář ke spisu.
Dějiny AMU (jen 2016)
V roce 2016 bude projekt dokončen a vyjde historická publikace mapující sedmdesátileté
dějiny jedné z nejvýznamnějších kulturních a vzdělávacích institucí v ČR. Kniha je výsledkem rozsáhlého orálněhistorického i archivního výzkumu týmu badatelů.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
z Book Me – Každý rok bude uskutečněna jedna výstava oborové literatury (vždy v květnu
2016, 2017, 2018)
z Edice Fontes a Teoretická knihovna (2016/1 kniha, 2017/3 knihy, 2018/3 knihy)
z Dějiny AMU (2016/2 knihy)
z GAMU – 2016/6 výstav, 2017/6 výstav, 2018/6 výstav především z oblasti fotografie,
filmu, scénografie, grafického designu apod.

12

Hlavní řešitel: prorektor pro PR, rozvoj, vědu a výzkum
Realizační tým: ředitel NAMU, kurátorka GAMU
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 1050/rok
Celkem
3150/3 roky
Z toho:
NAMU – Book Me: 110 tis./rok
NAMU – Fontes/Teoretická knihovna: 230 tis./2016 (1 kniha), 690 tis./2017 a 2018 (3 knihy)
NAMU – Dějiny AMU: 460 tis./2016 (výzkum 310 tis. + 150 tis. publikace)
Galerie GAMU: 250 tis./rok
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6. Inovace informačního prostředí AMU jako podpora studia
Tento bod se opírá zejména o strategické priority formulované v Prioritním cíli 6 DZ AMU.
Rozvoj informačních systémů podpory studia, výzkumu, finanční správy a personálního zajištění je samozřejmou nutností pro každou vysokou školu.
Studijní informační systém (SIS):
Studijní informační systém KOS, který AMU používá (společně s ČVUT a UMPRUM) trvale
pokrývá většinu potřeb evidence a řízení studijní agendy umělecké vysoké školy. Perspektivnost systému pro AMU je průběžně posuzována. Systém proto bude péčí všech tří
zainteresovaných VVŠ průběžně inovován v souladu s novými potřebami AMU a s vývojem
legislativy.

Školní email, spolupráce jednotlivců a skupin:
Stejně jako ostatní VVŠ musí AMU řešit otázku výběru vhodného SW pro individuální i skupinovou komunikaci a využití cloudových řešení (např. Office 365, Google docs…). Výsledné
řešení bude respektovat požadavky uživatelů, zkušenosti ostatních VVŠ, obecné trendy
a bezpečnostní aspekty.

Práce s velkými objemy dat:
Řada výzkumných projektů předpokládá práci s velkými objemy dat. Podle potřeb uživatelů
a bezpečnostních aspektů bude podporován přístup uživatelů k datovým úložištím AMU či
k úložištím Cesnet.

Podpora knihoven AMU:
Hrazení nákladů na on-line informační zdroje, mimořádné nákupy knihoven na základě podnětů knihovní rady AMU.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
z Využití datového prostoru vnitřní sítě AMU
Využití

2015

2018

Data studentů a pedagogů

490 GB

2,4 TB

Emailové schránky studentů a pedagogů

1,9 TB

2,5 TB

DSPACE, KOS, Knihovny

154 GB

1,8 TB

Celkem za AMU

2,5 TB

6,7 TB

14

z Četnost přístupů k placeným datovým zdrojům
Rok 2015 počet
Databáze

přístupů vyhledávání

Rok 2018 počet
přístupů

vyhledávání

AMU:
EBSCO

213

240

DAMU:
IBTD (International Bibliography of Theatre
& Dance)

101

629

120

680

64

584

75

620

FAMU:
FIO, FIAF (Film Indexes Online, International
Index to Film Periodicals Plus)
HAMU:
Naxos Music Library

692

Grove Music Online

730

78

459

85

510

Music Online

175

819

190

880

Metropolitní opera New York (od 05/15)

74

901

95

1000

V letech 2016–2018 předpokládáme nárůst zájmu studentů a pedagogů o využití databází
(v souladu s propagací a prezentací e-zdrojů).

z Rozvoj učebních opor do fondů jednotlivých knihoven AMU
Akvizice knihoven AMU v rámci studijních opor jednotlivých předmětů probíhá v koordinaci
s potřebami jednotlivých kateder a v souladu s akreditovanými obory všech tří fakult AMU
během každého roku, a to od února do listopadu.
Statistiky počtu přírůstků (dokumentů) nakoupených pro jednotlivé knihovny a jejich předpokládaný rozvoj do roku 2018:
Fakulta

2015

2018

DAMU

896

1160

FAMU

245

315

HAMU

2360

2850

Celkem za AMU

3501

4325

Hlavní řešitel: prorektorka pro studijní záležitosti a uměleckou činnost
Řešitelé: vedoucí PC oddělení AMU, pracovníci PC oddělení fakult, vedoucí knihoven
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
1704/rok
neinvestiční 180/rok
= 1884/rok
Celkem
5652/3 roky
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7. Podpora dostupnosti vzdělávání
Digitalizace studijních opor, zřizování úložišť, podpora e-learningu,
zkvalitnění jazykové přípravy studentů

V návaznosti na Prioritní cíle 2 a 3 DZ AMU bude podporována tvorba elektronických
studijních opor, od technicky jednoduchých souborů se studijními materiály až po komplexní e-learningové lekce, připravované pro vybrané teoretické předměty, a tematicky
zaměřenou výuku jazyků. Podpora bude směřovat zejména do Centra jazykové přípravy,
které zintenzivní přípravu tematicky zaměřených elektronických studijních nástrojů. Podporovány budou aktivity kateder, které povedou k lepší dostupnosti studijních materiálů.
Tento dílčí projekt bude navazovat na projekt Rozvoj studijních opor realizovaný v rámci
IP roku 2015.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
Využití
Nově vzniklé studijní opory
Úložiště jednotlivých pracovišť
E-learningové kurzy

2015

2016

2017

2018

270

280

290

300

5

6

7

8

51

53

56

59

Hlavní řešitel: prorektorka pro studijní záležitosti a uměleckou činnost
Realizační tým: pověření pracovníci fakult, vedoucí CJP, vedoucí PC oddělení AMU
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 500/rok
Celkem
1500/3 roky
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8. Relevance a metodologie výzkumu v umění
Konference věnované výzkumu v umění, jeho metodologii,
způsobům hodnocení a zakotvení v národním systému podpory výzkumu,
podpora VaV aktivit doktorandů a postdoků
Na AMU je dlouhodobě výzkum definován jako uměnovědný výzkum, výzkum v umění
a výzkum prostřednictvím umění, metodologicky často opřený o antropologický, psychologický či experimentální výzkum v terénu. Vedle těchto tradičních oblastí bádání se na AMU
v poslední době výrazně rozvíjí též aplikovaný výzkum na poli akustiky, optiky či restaurování i archivace fotografií a audiovizuálního materiálu.
Velký objem výzkumné činnosti lze shrnout do kategorie výzkumu prostřednictvím umění
(artistic research). Tato oblast však často není zohledněna v charakteristice výstupů uznatelných v RIV a nespadá přesně ani pod výstupy registrované v RUV. Cílem tohoto dílčího projektu je tedy ujasnit postavení, profil, metodologii a způsob hodnocení výzkumu
skrze umění prostřednictvím konferencí – sympozií – a festivalů. Ve sledovaném období
AMU uspořádá řadu akcí s cílem získat lepší informace o hodnocení a financování výzkumu skrze umění ze zahraničí. AMU na toto téma uspořádá oborově zaměřené konference
ve spolupráci s ostatními UVVŠ. První z těchto konferencí, která bude věnována performativním oborům, bude realizována v dubnu 2016. Počítáme s konferencemi věnovanými dalším oborům a tématům v dalších letech.
Tento bod zajišťuje některé konkrétní aktivity Prioritního cíle 5 DZ AMU.
z Uspořádat konferenci v termínu 4/2016. Zajistit co největší účast ze zahraničí.
z Připravit podmínky pro realizaci konferencí v roce 2017 a 2018.
z Podpořit odbornou konfrontaci doktorandů na mezinárodním poli.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
Realizované konference:
z Konference Artistic Research: Is There Some Method? – duben 2016 (počet aktivních
účastníků 30, počet posluchačů celkem 100)
z Konference k výzkumu ve filmových oborech a nových médiích – říjen 2017 (počet
aktivních účastníků 40, počet posluchačů 100)
z Mezinárodní doktorandská konference Teritoria umění 2018 – květen 2018 (počet aktivních účastníků 20, počet posluchačů 80)
Hlavní řešitel: rektor
Realizační tým: prorektorka pro mezinárodní vztahy a zajišťování kvality, prorektor pro
vědu, výzkum a rozvoj, externí spolupráce, VaV manažer AMU
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 400/rok
Celkem
1200/3 roky
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9. Strategické priority fakult
Dle strategických plánů fakult v souladu s prioritními cíli DZ AMU

Tato součást IP je motivačním nástrojem řízení fakult a nástrojem diverzifikace. Má podpořit děkany v realizaci rozvojových priorit, ke kterým dospěli na základě hloubkových SWOT
analýz jako východisek pro profilaci a inovaci studijních oborů. Na jedné straně napomůže
sanování slabých míst a napravování nerovností, na druhé straně usnadní podporu aktivit,
které lze považovat za příklady dobré praxe. Prostředky budou fakultám přiděleny na základě projektu, jehož naplňování bude v průběhu roku monitorováno.
Podporované okruhy pro roky 2016–2018
Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
1. Příprava akreditací nových oborů v čj i aj (soulad s PC 2 a 3)
2. Podpora mladých pedagogů na fakultách (soulad s PC 2) – DPP i pracovní poměr
3. Rozvoj pedagogických dovedností AP na fakultách (soulad s PC 2) – odhad počtu podpořených pedagogů
4. Podpora tvůrčí činnosti na fakultách (soulad s PC 2 a 5) – různé typy projektů, souhrnný
počet – kvalifikovaný odhad
5. Celofakultní projekty a inovace celofakultního vzdělávání (soulad s PC 2 a 4) – různé
typy projektů, celkový počet – kvalifikovaný odhad

okruh

2016

2017

2018

1

1

2

2

2

20

21

23

3

17

17

18

4

16

16

16

5

14

17

20

Jde o kvalifikované odhady, nikoli tvrdá data.

Hlavní řešitel: rektor
Realizační tým: děkani fakult
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 1300/rok
Celkem
3900/3 roky
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Přehled použitých zkratek:
AMU

Akademie múzických umění v Praze

AVU

Akademie výtvarných umění v Praze

CJP

Centrum jazykové přípravy AMU

CRP

Centralizovaný rozvojový projekt

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

DZ AMU

Dlouhodobý záměr AMU

FAVU

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

GAMU

Galerie AMU

IP

Institucionální plán

KOS

Informační studijní systém (Komponenta studia)

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NAMU

Nakladatelství AMU

PC1–7

Odkaz na prioritní cíle Dlouhodobého záměru AMU

RIV

Rejstřík informací o výsledcích

RUV

Registr uměleckých výstupů

SWOT analýza

Analýza silných a slabých stránek instituce (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats)

UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

UVVŠ

Umělecké veřejné vysoké školy

VaV

Věda a výzkum

VVŠ

Veřejná vysoká škola
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