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ÚVOD
Institucionální plán AMU (IP AMU) vychází z rozvojových priorit AMU na roky 2019–2020, 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 Plánu realizace strategického
záměru na rok 2019, či strategických plánech rozvoje jednotlivých fakult AMU na období 2016–2020, a dále ze
strategických materiálů AMU druhého řádu mapujících rozvojové priority jednotlivých agend a rovněž z akčních
plánů dříve zpracovaných v rámci projektu KREDO. Prostřednictvím IP AMU deklaruje škola dosažení konkrétních cílů vycházejících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
na období 2015–2020. Tento IP AMU dále rozvíjí výsledky Institucionálního plánu AMU pro roky 2016–2018,
reflektuje jeho vyhodnocení a prioritně řeší úkoly rozpracované tímto dokumentem. Stanovené cíle 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 na AMU probíhá v roce 2018.
IP AMU jako nástroj finanční podpory nepokrývá ani zdaleka všechny rozvojové priority, potřeby a záměry
školy, jak jsou stanoveny Dlouhodobým záměrem AMU, které je AMU nucena hradit z jiných zdrojů, ale podporuje napříč fakultami pouze některé strategické oblasti rozvoje školy.
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1 VNITŘNÍ SOUTĚŽ AMU – OKRUH JE DÁN PODMÍNKAMI VYHLÁŠENÍ IP
AMU má dlouholeté zkušenosti s přidělováním prostředků na tvůrčí činnost formou vnitřních (jednoletých
i víceletých) grantů fakult a využívá tyto zkušenosti i při organizaci Vnitřní soutěže. Již v minulém plánovacím
období AMU realizovala Vnitřní soutěž ve dvou základních paralelních okruzích: 1. Podpora pedagogické práce
akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů určeném pro
akademické pracovníky a 2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Tato Vnitřní soutěž se
ve sledovaném období řídila pravidly určenými Výnosem rektora 8/2015 a byla vyhlašována podle ustáleného
Harmonogramu a pravidelně transparentně vyhodnocována komisí s účastí externistů jmenovanou děkany
jednotlivých fakult. I ve sledovaném období 2019–2020 budou vyhlášeny obdobné soutěže, které se budou
řídit pravidly definovanými v novém výnosu rektora, který vejde v platnost před vyhlášením 1. soutěže. Vnitřní
soutěž je vhodným doplněním strategického projektu Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi řešeného v rámci OP VVV. AMU předpokládá, že bude i v letech 2019–2020
realizovat podporu vnitřní soutěže v mnohem větším než minimálním objemu požadovaném MŠMT, neboť stanovené kategorie jsou v souladu s dlouhodobě podporovanými prioritami AMU. Propojení tvůrčí a vzdělávací
činnosti je charakteristickým rysem vzdělávání na uměleckých školách. Při hodnocení soutěžních projektů je
kladen důraz na jejich soulad s prioritními cíli formulovanými v Plánu realizace strategického záměru AMU
a Dlouhodobém záměru MŠMT. Vyhlášení soutěže se bude řídit výnosem rektora, který obsahuje podmínky
soutěže pro oba dva okruhy i přesný harmonogram soutěže.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
●● Inovace pravidel vnitřní soutěže vydaná rektorem AMU vycházející z praxe (prosinec 2018).
●● Vyhlášení soutěže (leden 2019, leden 2020) a jmenování komisí děkany fakult a stanovení inovovaných
tematických okruhů vnitřní soutěže v každé kategorii (únor 2019, únor 2020).
●● Počty podpořených projektů v obou okruzích (únor 2019, únor 2020).
●● Počty úspěšně realizovaných projektů (leden 2020, leden 2021).
●● Závěrečné hodnocení projektů komisemi a záznamy závěrečného hodnocení jako příloha Zprávy o plnění
stanovených cílů IP za roky 2019 a 2020 předkládané na MŠMT (3 hodnocení ročně, celkem 6 hodnocení).
Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Projekty
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků
a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

Počet projektů

0

Min. 50 úspěšně
realizovaných projektů ročně

Projekty
Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Počet projektů

0

Min. 100 úspěšně
realizovaných projektů ročně

Hlavní řešitel: prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality, prorektorka pro zahraničí a uměleckou činnost
Realizační tým: děkani fakult
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 4500/rok
Celkem
9000/2 roky
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2 PŘÍPRAVA INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE

Již v minulém programovém období 2016–2018 byla pro AMU prioritou příprava jednotného systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti. I v následujícím období bude AMU pokračovat v zavádění dílčích mechanismů zajišťování kvality pro jednotlivé činnosti školy – vedle činnosti vzdělávací i činností tvůrčích
a souvisejících, a to v souladu s Dlouhodobým záměrem AMU 2016–2020, s vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností kvality AMU, se
Zprávou o vnitřním hodnocení AMU za rok 2017 a se specifikací klíčové aktivity KA 08 realizované v rámci projektu OP VVV. Při implementaci hodnotících procesů bude AMU dbát na jednotnou celoškolní rámcovou metodiku na jedné straně, na straně druhé pak na decentralizaci jednotlivých procesů na úroveň fakult s ohledem
na jejich specifika. I nadále je cílem všech procesů příprava a podání žádosti o institucionální akreditaci pro
oblast vzdělávání Umění v průběhu roku 2019 a další rozvoj a úpravy systému zajišťování kvality. Postupné
kroky jsou podrobněji popsány v PRSZ AMU na rok 2019 a obsahují především dokončení vnitřního systému
zajišťování kvality platného pro všechny fakulty a obory AMU včetně zkompletování vnitřních předpisů AMU
nutných k získání institucionální akreditace, systematizaci metodické podpory v oblasti akreditačních procesů
i procesů vnitřního hodnocení ze strany oddělení pro zajišťování kvality na úrovni rektorátní i fakultní, rozšíření evaluačních mechanismů a metodik pro další činnosti AMU v rámci rektorátu, fakult i kateder a zvyšování
kompetencí členů hodnotících grémií a nastavení komunikace s garanty studijních programů.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
●● Příprava a podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Umění (2019).
●● Aktualizace stávajících a vydání nových vnitřních a interních předpisů – Statut AMU, Studijní a zkušební řád,
Řád celoživotního vzdělávání, Výnos o VŠKP, Akreditační řád AMU, Výnos o uznávání zahraničního vzdělání
(2019).
●● Příprava každoročních dodatků ke Zprávě o vnitřním hodnocení (2019, 2020).
●● Dopracování dílčích metodik hodnocení činností, vypracování interní akreditační metodiky pro potřeby
garantů studijních programů, administrativních pracovníků i hodnotících orgánů (UR AMU, RVH AMU)
(2020).
●● Pokračující vnitřní hodnocení studijních programů AMU na všech fakultách (2019, 2020), podpora dílčích/
jednorázových hodnotících procesů dle specifických potřeb fakult i rektorátu (analýzy, audity, nezávislá hodnocení tvůrčí činnosti) (2019, 2020).
●● Rozvoj studijního informačního systému KOS s ohledem na potřeby akreditační agendy (příprava akreditačních spisů) a potřeby agendy zajišťování kvality (evidence hodnocení studijních programů, manažerská data
pro garanty studijních programů) (2020).
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Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Funkční systém zajišťování
kvality a vnitřního hodnocení
činností AMU

Institucionální akreditace pro
oblast vzdělávání Umění

Jsou zahájeny práce
na přípravě žádosti o udělení
institucionální akreditace.

Žádost o udělení
institucionální akreditace je
předložena NAÚ (2019)

Soulad vnitřní legislativy
AMU s novelou ZVŠ

Je stanoveno, jaké stávající
vnitřní či interní předpisy
AMU mají být aktualizovány
a jaké další mají vzniknout.

Vnitřní předpisy jsou
registrovány na MŠMT
(nejm. 4 ks), interní předpisy
existují v podobě výnosů
(nejm. 2 ks) (2019)

Rozvoj studijního
informačního systému KOS

Probíhá analýza potřeb
a specifikace požadavků
na IS KOS s ohledem
na akreditační agendu
a agendu zajišťování kvality.

Strukturovaná manažerská
data vázaná na akreditační
a hodnotící agendu (2019,
2020)

Dokumentované a metodicky
ukotvené procesy vnitřního
hodnocení činností AMU

Jsou naplánována
a ve stanoveném období
probíhají periodická
i jednorázová hodnocení
činností AMU, a to
v testovacím či standardním
režimu.

Jsou vytvořeny a schváleny
Dodatky ke Zprávě
o vnitřním hodnocení
obsahující reflexe dílčích
hodnotících procesů a popis
úprav systému zajišťování
kvality (2 ks, 2019, 2020);
existují metodiky hodnocení
činností AMU (2020)

Efektivní komunikace
s akademickou obcí
o systému zajišťování kvality
a akreditačních procesech

Existuje strategie a plán
postupného zvyšování
kompetencí a informovanosti
relevantních aktérů na všech
fakultách.

Akademičtí pracovníci
(garanti SP) i akademické
orgány (UR, AS, KVH,
RVH) jsou obeznámeni se
systémem zajišťování kvality
ve vazbě na akreditační
procesy (2020)

Hlavní řešitel: prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality
Realizační tým: metodik kvality AMU, děkani fakult, respektive pověření proděkani a další pracovníci pro zajišťování kvality
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 1300/rok
Celkem
2600/2 roky
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3 PODPORA INTERNACIONALIZACE

AMU je ze své podstaty školou s velkým mezinárodním potenciálem, který se v praxi projevuje rozvojem mezinárodní spolupráce na všech úrovních od studentských mobilit, přes rozvoj strategických partnerství, účast
na mezinárodních workshopech, až po vznik mezinárodních partnerských sítí. Rozvojový charakter projektu
spočívá v posilování kvality mobilit a mezinárodní spolupráce díky cílenému výběru zahraničních partnerů,
důrazu na zpětnou vazbu a její analýzu při dalším rozvíjení partnerství, 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 a posilování obrazu moderní, jednotné, otevřené, interdisciplinární umělecké vysoké školy.
Všechny fakulty AMU se zapojují do mezinárodních tvůrčích projektů a aktivně pracují v oborových sítích a asociacích. AMU i v následujícím období bude akcentovat některé vybrané aspekty mezinárodní spolupráce, hodnotit stávající a tipovat nová strategická partnerství, která nezahrnují pouze studentské mobility, ale obsahují i dlouhodobé vzájemné sdílení dobré praxe a společné tvůrčí či výzkumné projekty, workshopy, výukové
moduly apod.
Předpokladem úspěšné spolupráce jsou dobré jazykové dovednosti studentů, pedagogů i administrativního
personálu, a proto bude AMU i nadále podporovat jazykové kompetence studentů i zaměstnanců.
Za účelem vyšší atraktivity školy ze strany zahraničních studentů AMU posílí svou prezentaci na webových
stránkách školy, připraví nové a aktualizované podpůrné informační a propagační materiály v anglickém jazyce
a bude se účastnit vybraných mezinárodních veletrhů. Zároveň bude zvyšovat kvalitu služeb pro zahraniční studenty větší nabídkou kurzů a dostupností relevantních dokumentů v angličtině a kvalitní poradenskou a konzultační činností. AMU bude pořadatelem či spolupořadatelem několika mezinárodních konferencí či akcí, pořádaných zahraničními profesními sdruženími. Slabší stránkou školy je zatím zapojení školy v oblasti institucionální
spolupráce ve vědě a výzkumu, která by měla být postupně posílena.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
●● Stabilní počet studentských a pedagogických outgoingových mobilit (proměna charakteru mobilit studentů
– vyšší počet stáží oproti předešlým rokům, kdy převažovaly studijní pobyty, krátkodobých stáží a vzdělávacích výjezdů pedagogů a administrativních pracovníků).
●● Vyšší počet incomingových mobilit studentů a pedagogů, především zahraničních studentů v anglických
programech.
●● Navázání nových strategicky významných partnerství v oblasti vzdělávání i v oblasti umělecké činnosti.
●● Aktivní zapojení managementu AMU a pedagogů do činnosti zahraničních profesních organizací.
●● Aktivní strategie pro motivaci zahraničních studentů – zájemců o studium v anglických programech (prostřednictvím konsorcií i prostřednictvím vlastní PR strategie a prezentace školy v zahraničí).
●● Postupné překládání relevantních dokumentů a nově vznikajících dokumentů do anglického jazyka.
●● Příprava a organizace odborných konferencí a sympozií (AMU jako pořadatel či spolupořadatel).
●● Příprava a realizace uměleckých mezinárodních projektů se zahraničními partnery.
●● Příprava a zapojení pedagogů a doktorandů do mezinárodních výzkumných projektů.
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Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Zapojení AMU
do mezinárodních tvůrčích
projektů

Počet projektů

Počet projektů 5

Počet projektů 2019 – 7,
2020 – 10

Účast na vybraných
zahraničních veletrzích
a prezentace školy

Počet zahr. akcí s účastí
školy
počet podpůrných
informačních materiálů
v anglickém jazyce

Počet akcí 4
Materiály ve fázi přípravy

Počet akcí 2019 – 8,
2020 – 10, 2019 – 4,
2020 – 8
Počet materiálů 5

Udržení stability nebo
navýšení počtu studentských
a pedagogických outgoingových
mobilit

Celkový počet mobilit

Celkový počet mobilit 65

Celkový počet mobilit
2019 – 70, 2020 – 75

Navázání nových strategických
partnerství

Počet partnerství

Počet partnerství 15

Počet partnerství
2019 – 20, 2020 – 24

Aktivní zapojení managementu
AMU a pedagogů do činnosti
zahraničních profesních
organizací

Počet zapojení do činnosti
zahraničních profesních
organizací

Počet zapojení 10

Počet zapojení 2019 – 14,
2020 – 18

Hlavní řešitel: prorektorka pro zahraničí a uměleckou činnost
Realizační tým: proděkani pro mezinárodní záležitosti a referenti MO na fakultách i na rektorátu, prorektor pro
vědu, rozvoj a PR, PR manažer AMU, PR referenti na fakultách
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 1400/rok
Celkem
2800/2 roky
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4 IMPLEMENTACE KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE AMU 2019–2020

Komunikační strategie AMU navazuje na Plán rozvoje vztahů AMU s veřejností (PR strategie) pro léta 2016–2020
a v něm formulovanou vizi vývoje AMU a vizi organizace komunikace s veřejností. Jejím cílem je představit
AMU jako významnou veřejnou vysokou školu, která právem patří mezi nejlepší světové umělecké školy. Prezentace dílčích aktivit, úspěchů, akcí, studijních možností, oborů, projektů a pracovišť utvoří v očích veřejnosti
ucelený obraz o unikátním postavení fakult i celé AMU a zároveň je dokladem o smysluplném využití veřejných prostředků. Hlavním nástrojem komunikační strategie je využití řady kreativních komunikačních metod,
zaměřených na nejrůznější cílové skupiny, které jsou uvedeny v souboru sledovatelných ukazatelů. Díky nim lze
výstupy monitorovat a vyhodnotit dopad PR strategie na celkový rozvoj školy ve sledovaném období.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
●● Intenzivní využívání možností nového webu AMU při prezentaci školy v českém i anglickém jazyce, ke komunikaci mimořádných úspěchů studentů, absolventů a pedagogů a ke zveřejňování pozvánek na akce určené
akademické obci i široké veřejnosti (2019).
●● Výroba propagačních spotů podporujících prezentaci AMU jako celku a zároveň jednotlivých fakult. Systematické pořizování fotografií a záznamů z akcí, soustavná práce s fotoarchivem (2019).
●● Využívání potenciálu AMU na sociálních sítích; práce se studenty, s jejich pracemi a obsahem získaným
od studentů a absolventů, prezentace aktuálního dění na škole a propagace událostí pro veřejnost. Zároveň
aktivní práce se sociálními sítěmi jako prostředkem pro nábor nových studentů (2019).
●● Prohlubování spolupráce PR oddělení vysokých škol, sdílení know-how, společné úsilí o propagaci uměleckého vysokého školství na národní i mezinárodní úrovni (2020).
●● Aktivní podíl na prezentaci Prahy jako města, které patří mezi top studentské destinace světa se zaměřením na umělecký život (2019, 2020).
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Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Intenzivně využívat nový
web pro propagaci školy
v českém a anglickém
jazyce

Zveřejnění mimořádných
úspěchů a pozvánek
na akce

Není zveřejňováno
v dostatečném rozsahu

Jsou zveřejněny aktuální
vybrané pozvánky
a mimořádné úspěchy

Výroba propagačních spotů
a práce s fotoarchivem

Počet vyrobených spotů

Propagační spoty neexistují

Propagační spoty jsou vyrobeny

Aktivní a efektivní práce se
sociálními sítěmi

Aktivní používání profilů
školy na sociálních sítích

Profil školy je na sociálních
sítích založen

Profil školy je na sociálních
sítích plně využíván k propagaci
školy a prezentaci aktuálního
dění

Prohlubování spolupráce
PR s dalšími VŠ, sdílení
know-how a dobré praxe
a prezentace Prahy jako
excelentního studentského
města se zaměřením
na umělecký život

Prohloubení spolupráce
a sdílení dobré praxe
ve vazbě na obraz Prahy
jako top studentské
destinace

Jsou navázány kontakty
a otevřena témata sdílení
dobré praxe a spolupráce,
Praha je vnímána pozitivně,
ale nikoli jako studentské
město

Sdílení dobré praxe a společná
propagace probíhá efektivně,
spolupráce je prohloubena.
Významný podíl školy
na vnímání image hlavního
města jako umělecké top
destinace pro zahraniční
studenty

Hlavní řešitel: prorektoři AMU,
Realizační tým: PR manažer AMU, proděkani fakult, PR pracovníci fakult
Rozpočet (v tis. Kč):
investice
0
neinvestiční 1050/rok
Celkem
2100/2 roky
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5 PODPORA PREZENTACE TVŮRČÍ ČINNOSTI

Akademie múzických umění, která má velký potenciál ovlivňovat umělecké a uměnovědné prostředí v ČR,
dlouhodobě dbá na propojování výstupů umělecké a vědecké činnosti, jak prostřednictvím publikačních aktivit Nakladatelství AMU (NAMU), které patří k důležitým oborovým vydavatelům v ČR, tak prezentační činností
Galerie AMU (GAMU). NAMU se zaměřuje především na publikování odborné literatury z oblasti filmu, televize,
fotografie, game studies, vizuálních studií, divadla, hudby a tance. Vydává odborné monografie, sborníky, studijní texty, publikuje některé dizertační a habilitační práce či profesorské přednášky. Galerie AMU je důležitým
nástrojem pro propagaci vlastní tvorby především výtvarných oborů, které na škole zaujímají minoritní postavení, svojí činností ovšem doplňují portfolio tvůrčích aktivit školy. GAMU je vhodnou platformou realizace mezioborové spolupráce i kooperace mezi spřátelenými uměleckými vysokými školami a umožňuje pravidelnou
prezentaci výsledků tvůrčí činnosti studentů i pedagogů v návaznosti na uměleckou i vědecko-výzkumnou činnost probíhající na půdě školy. FAMU pravidelně připravuje 7 až 10 výstavních projektů, které vznikají z kooperace nejen studentů a pedagogů FAMU a DAMU, ale i dalších uměleckých škol v ČR (UMPRUM, AVU, FAVU,
UJEP, UTB Zlín a další) včetně rozšíření spolupráce na zahraniční VŠ.

Projekty NAMU:
Výstavy mezinárodní 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. Umožňuje propojit publikace vycházející v Nakladatelství AMU s ostatní českou i zahraniční produkcí a slouží rovněž jako důležitý zdroj publikací
pro fakultní knihovny AMU. Výstava je každoročně spojená buď s některou oborově významnou akcí, jako je
např. konference, přehlídka nebo festival, anebo je její součástí původní doprovodný program. V roce 2018
představovalo takový program architektonické řešení prostoru od studentů Fakulty architektury ČVUT, prezentace multimediální tvorby studentů zapojených do činnosti Institutu intermédií FAMU + ČVUT a koncert zvukových intervencí studentů skladby HAMU a zvukové tvorby FAMU. Výstava tak nabízí další z platforem pro společnou uměleckou činnost napříč fakultami AMU i ve spolupráci s dalšími vysokými školami. Výstava se vedle
Prahy koná také v regionech; v roce 2018 byla (bez doprovodného programu) uspořádána v prostorách Divadla na cucky v Olomouci, kde byla včleněna do programu mezinárodního divadelního festivalu Divadelní flóra.
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 ustavené edice Fontes a Teoretická knihovna
je zpřístupnit českému čtenáři zásadní díla z dějin, respektive současnosti teorie hudby, divadla a filmu, a to
formou buď nových překladů, nebo moderních edic. Pokud to bude ústrojné, bude svazek edice obsahovat
kromě samotného překladu primárního textu i úvodní studii a případně komentář ke spisu.
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Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
●● Book Me – V letech 2019 a 2020 bude uskutečněna vždy jedna výstava oborové literatury s doprovodným
programem v Praze, případně jedna v jiném regionu ČR (duben nebo květen 2019 a 2020).
●● V edicích Fontes a Teoretická knihovna vzniknou ročně dvě nové publikace zpřístupňující v moderních,
komentovaných edicích prameny k dějinám oboru a výjimečné práce zahraniční odborné literatury v komentovaných překladech (3 knihy 2019, 3 knihy 2020).
●● GAMU – každoročně bude uspořádáno minimálně sedm výstavních projektů především z oblasti fotografie,
filmu, scénografie, grafického designu apod. (min. 7 projektů v roce 2019 a min. 7 projektů v roce 2020).

Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Mezinárodní výstava
oborové literatury BookMe

Realizace výstavy

Výstava ve fázi přípravy

Výstava je realizována
Počet výstav 2

Edice Fontes
a Teoretická knihovna –
zpřístupnění děl

Počet nových
zpřístupněných děl

0

Vznik 4 publikací

Výjimečná práce
zahraniční odborné
literatury v komentovaných
překladech

0

Vznik 2 publikací

Počet výstavních projektů

Výstavní projekty jsou
ve fázi přípravy

V každém roce je realizováno
minimálně 7 výstavních
projektů z oblasti fotografie,
filmu, scénografie, grafického
designu apod.

Galerie AMU uspořádá
každoročně minimálně
sedm výstavních projektů

Hlavní řešitel: prorektor pro rozvoj, PR, vědu a výzkum
Realizační tým: ředitel NAMU, kurátorka GAMU
Rozpočet (v tis. Kč):
investice:
0
neinvestiční 995/rok
Celkem
1990/2 roky
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6 PODPORA DOSTUPNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACE
INFORMAČNÍHO PROSTŘEDÍ AMU JAKO PODPORA STUDIA
Inovace informačního prostředí patří mezi dlouhotrvající priority AMU, neboť vychází z principů podpory získávání analytických informací nezbytných pro bezchybné fungování moderní školy. Proto AMU ve strategickém
plánu rozvoje vždy kladla výjimečný důraz na tuto kapitolu, její rozvoj a modernizaci. AMU si je vědoma, že kvalitní a objektivní informace mohou být spolehlivě získávány pouze pomocí provázanosti jednotlivých informačních systémů, které zároveň budou pracovat s maximální účelností. Zároveň sleduje nové výukové trendy v řadě
oborů včetně zavádění e-learningových modulů do standardního výukového procesu. AMU proto i v následujícím období bude pokračovat v elektronizaci dílčích procesů s cílem snížit administrativní zátěž akademických
pracovníků i ostatních zaměstnanců školy a umožnit vzdálené přístupy k některým učebním podporám. Obsah
tohoto bodu se opírá zejména o strategické priority formulované v 6. Prioritním cíli DZ AMU a PRSZ pro rok
2019 a navazuje na body 6. a 7. IP AMU z let 2016–2018 a bude realizován v následujících kapitolách:
Digitalizace studijních opor, zřizování úložišť, podpora e-learningu, zkvalitnění jazykové přípravy
studentů:
V návaznosti na Prioritní cíle 2 a 3 PRSZ AMU a na 6. a 7. kapitolu IP AMU 2016–18 bude i nadále u vytipovaných kurzů rozšiřována 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. Nově se rozšiřuje využívání e-learningu o hodnocení teoretických částí přijímacích řízení, ke kterému již přistoupily některé katedry na všech fakultách.
Tento dílčí projekt bude navazovat na projekt Rozvoj studijních opor realizovaný v rámci IP AMU období 2016–2018.
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. Inovace se netýkají pouze vlastního systému KOS, ale postupuje i propojení s ostatními prvky informačního prostředí AMU.
Školní email, spolupráce jednotlivců a skupin:
Stejně jako ostatní VVŠ bude 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 pokračovat podpora přístupu uživatelů k datovým úložištím AMU či k úložištím CESNET.
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.

14

Podpora přístupu k databázím:
V letech 2019–2020 předpokládáme významný nárůst zájmu pedagogů i studentů o využití databází (v souladu s propagací a prezentací e-zdrojů).

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:

Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Rozšíření tvorby
elektronických studijních
opor

Elektronické studijní opory
jsou nastaveny

Elektronické studijní opory jsou
rozšířeny

Funkcionalita hodnocení
teoretických částí
příjímacího řízení

Ve fázi přípravy

Využití e-learningu je rozšířeno
o funkcionalitu hodnocení
teoretických částí přijímacího
řízení

Inovace informačního
systému KOS

Inovace KOS a propojení
s informačním prostředím
AMU

IS KOS se nachází ve své
aktuální verzi

IS KOS je inovován, dochází
k propojení s ostatními prvky
IS AMU

Výběr vhodného SW pro
individuální a skupinovou
komunikaci, využití
cloudového řešení

Výběr SW řešení

Ve fázi analýzy a přípravy

Výběr je realizován

Podpora přístupu uživatelů
k datovým úložištím AMU
a k úložištím CESNET

Podpora přístupu uživatelů

Podpora je ve fázi realizace

Podpora přístupů bude
rozšířena

Upgrade knihovního
systému na verzi Tritius

Zlepšení kompatibility
knihovního systému při
užívání smartphonů

Knihovní systém není zcela
kompatibilní

Knihovní systém je kompatibilní
pro uživatele smartphonů

Digitalizace studijních opor,
zřizování úložišť, podpora
e-learningu, zkvalitnění
jazykové přípravy studentů

Hlavní řešitel: prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality
Řešitelé: Vedoucí PC oddělení AMU, pracovníci PC oddělení fakult, vedoucí knihoven, pověření pracovníci
fakult, vedoucí CJP
Rozpočet (v tis. Kč):
investice:
2000/rok
neinvestiční 574/rok
Celkem
5148/2 roky
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●● Využití datového prostoru vnitřní sítě AMU
2018
(předpoklad)
2,4 TB

Využití
Data studentů a pedagogů

2020
(předpoklad)
3,0 TB

Emailové schránky studentů a pedagogů 2,5 TB
1,8 TB
DSPACE, KOS, Knihovny

3,0 TB

6, 7TB

8,5 TB

Celkem za AMU

2,5 TB

●● Statistiky počtu přírůstků (dokumentů), nakoupených pro jednotlivé knihovny a jejich předpokládaný rozvoj
do roku 2020:
Fakulta

2018

2020

DAMU

880

2400

FAMU

1500

4800

HAMU

1800

5000

Celkem za AMU

4180

12200

Využití
Studijní opory konečný stav
Úložiště jednotlivých pracovišť
E-learningové kurzy (celkem)
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2018

2019
(předpoklad)

2020
(předpoklad)

300

400

500

8

11

13

59

67

80

7 STRATEGICKÉ PRIORITY
V souladu s prioritními cíli formulovanými v DZ AMU na roky 2016–2020 a v PRSZ na rok 2019 AMU i jednotlivých fakult a podobně jako v IP na roky 2016–2018 bude část finančních prostředků z IP AMU použita na realizaci rozvojových priorit jednotlivých fakult. Tento motivační nástroj bude použit na podporu pedagogických
dovedností včetně podpory mladých pedagogů, na praktické zapojení studentů do výuky v kontextu jejich studijního zaměření v rámci tvůrčí činnosti, na rozvoj PR aktivit fakult především při organizaci Dnů otevřených
dveří, webů fakult, či přípravě letních škol a na pořádání odborných konferencí a workshopů včetně projektů
na podporu uměleckého výzkumu. Děkani tak získají nástroj podporující realizaci jejich rozvojových priorit,
řešených v krátkodobém horizontu. 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.

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
●● Podpora mladých pedagogů na fakultách a podpora rozvoje pedagogických dovedností mladých pedagogů na fakultách (odhad počtu podpořených pedagogů v letech 2019–2020 (soulad s Prioritním cílem
2. PRSZ 2019).
●● Podpora odborných činností fakult a inovace celofakultního vzdělávání (soulad s Prioritními cíli 2. a 5.
PRSZ 2019).
●● Podpora spolupráce s profesní sférou a oborová mezinárodní setkávání (soulad s Prioritními cíli 3. a 4.
PRSZ 2019).
●● Podpora PR aktivit fakult (počet podpořených jednotlivých projektů).
●● Podpora oborových konferencí a workshopů.

Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Podpora mladých pedagogů a rozvoj
pedagogických dovedností AP

Počet podpořených pedagogů

0

21

Podpora prezentace odb. činností fakult

Počet podpořených projektů

0

20

Podpora spolupráce s profesní sférou
a oborová mezinárodní setkávání

Počet nově navázaných spoluprací
a mezinárodních setkání

0

8

Podpora oborových konferencí a workshopů

Počet podpořených akcí

0

5

Podpora PR aktivit fakult

Počet podpořených akcí

0
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Hlavní řešitel: rektor
Realizační tým: děkani fakult
Rozpočet (v tis. Kč):
Investice
0
Neinvestiční 1300/rok
Celkem
2600/2 roky
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Seznam použitých zkratek
AS AMU
DZ
GAMU
IP AMU
IS KOS
KREDO
KVH
MŠMT
NAMU
NAÚ
OP VVV
PRSZ
RVH
SP
UR AMU
VŠKP
ZVŠ

Akademický senát AMU
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti
Galerie AMU
Institucionální plán
Studijní informační systém
Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR
Komise pro vnitřní hodnocení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nakladatelství AMU
Národní akreditační úřad pro vysoké školství
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Plán realizace strategického záměru
Rada pro vnitřní hodnocení
Studijní program
Umělecká rada AMU
Vysokoškolská kvalifikační práce
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)
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