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ÚVOD
Institucionální plán AMU (IP AMU) vycházel z rozvojových priorit AMU na roky 2019–2020,
jak byly popsány ve strategických materiálech AMU, zejména v Dlouhodobém záměru
vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti AMU na roky
2016–2020 (DZ AMU) a v Plánech realizace strategického záměru (PRSZ) na roky 2019 a 2020
či strategických plánech rozvoje jednotlivých fakult AMU na období 2019 a 2020, dále vycházel
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
deklarovala škola dosažení konkrétních cílů vycházejících z Dlouhodobého záměru MŠMT pro
oblast vysokých škol na období 2016-2020 a Strategie vzdělávací politiky České republiky do
roku 2020. Stanovené cíle byly výsledkem akademické diskuse na úrovni vedení fakult a vedení
AMU. Reflektovaly analýzu silných a slabých stránek instituce a staly se odpovědí jak na potřeby
jejího růstu, tak na celkový vývoj vysokého školství v České republice i na závěry mezinárodní
evaluace, která na AMU proběhla v roce 2018.
IP AMU jako nástroj finanční podpory nepokryl zdaleka všechny rozvojové priority, potřeby
a záměry školy stanovené Dlouhodobým záměrem AMU, které AMU hradí i z jiných zdrojů, ale
podpořil napříč fakultami některé strategické oblasti rozvoje školy.
Realizace jednotlivých projektů/prioritních cílů IP AMU probíhala v roce 2019 podle předem
stanoveného a odsouhlaseného harmonogramu. V roce 2020 byl průběh značného počtu
projektů zásadně ovlivněn dopady epidemie Covid-19 a průběžně vydávanými vládními
opatřeními (podrobněji dále u jednotlivých kapitol). Reakcí na neustále se měnící vývoj
epidemické situace byla nutnost operativní změny struktury, formy/podoby (on-line) projektů,
jejich harmonogramu, skutečné realizace a v neposlední řadě i personálního zajištění. Realizace
některých plánovaných projektů musela být přeložena do roku 2021, a to včetně přesunu
rozpočtovaných finančních prostředků. Dopad epidemické situace roku 2020 se projevil
v plnění téměř všech indikátorů, logicky se projevil nejvýrazněji v plnění indikátorů v oblasti
Podpory Internacionalizace. Průběh jednotlivých projektů řešených v rámci IP AMU byl po celé
předmětné období průběžně sledován a kontrolován v souladu s interní legislativou, a to jak na
rektorátu AMU, tak i v rámci jednotlivých prioritních kapitol řešených na fakultách.
Realizace a financování projektů IP AMU probíhaly v souladu s podmínkami změnového rozhodnutí
MŠMT z listopadu 2020.
Pro lepší přehlednost této úplné zprávy jsou sledované ukazatele a kontrolovatelné výstupy
u každé kapitoly stručně shrnuty v tabulkách.
Samostatnou přílohu tvoří přehled čerpání finančních
projektech/prioritních cílech zvlášť za rok 2019 a za rok 2020.

prostředků

po

jednotlivých

V Praze dne 30. září 2021
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1 VNITŘNÍ SOUTĚŽ AMU – OKRUH JE DÁN PODMÍNKAMI VYHLÁŠENÍ
IP
Cílem Vnitřní soutěže AMU, která byla realizována v roce 2019 ve dvou (pro rok 2020 rozšířena
o další okruh - viz níže) základních tematických okruzích (okruh 1 – Podpora pedagogické práce
akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
a okruh 2 – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti) je jedním ze
zásadních prostředků podpory propojování tvůrčí a vzdělávací činnosti na AMU. Vyhlášená
soutěž se řídila výnosem rektora č. 11/2018. Na podzim 2019 došlo na základě podnětů fakult
k diskuzi na kolegiu rektora o mezioborové a mezifakultní studentské soutěži, následně
k formulaci pravidel a vyhlášení nové soutěže pro rok 2020 výnosem rektora č. 14/2019. Soutěž
zavedla nový okruh podpory pro mezifakultní tvůrčí studentské projekty. V průběhu realizace
projektů všech okruhů vnitřní soutěže byl kladen důraz na zkvalitnění a inovaci výuky
prostřednictvím zapojení zahraničních externích pedagogů, odborníků a umělců a na podporu
tvůrčí a umělecké, producentské a organizační činnosti studentů.
Podpora na DAMU směřovala na mimořádné tvůrčí počiny studentů, které byly realizovány
nad rámec studijních povinností. Prostředky okruhu 1 byly využity na inovaci výuky (nová
skripta, příprava nového výukového programu, výjezdy skupin studentů na festivaly a do
divadel).
Změny v projektech byly vždy projednávány a odsouhlaseny fakultní grantovou komisí.
Detailnější informace k jednotlivým projektům za sledované období (za oba okruhy) a za okruh
mezifakultní/mezioborová studentská soutěž (za rok 2020) jsou obsahem souhrnných zpráv
předložených ve stanovených termínech odpovědným prorektorům.
FAMU rozdělila okruh 2 za účelem podpory studentských projektů fakulty na dva podokruhy –
2.1 – projekty audiovize (Studio FAMU), které byly vyhlášeny ve dvou výzvách, a podokruh
2.2 projekty výtvarné umění. Některé projekty v podokruhu 2.1 byly dofinancovány z prostředků
daru partnera FAMU - společnosti Innogy. Z důvodu nejasné epidemické situace na jaře 2020
„nahradila“ fakulta Vnitřní soutěž zvláštním interním opatřením, kterým se navýšily všechny rozpočty
paušálně o 15 % disponibilních finančních prostředků. Toto navýšení primárně pokrývalo zvýšené
nároky na nová opatření v zajištění výroby v oblasti hygieny s tím, že z důvodu pokračující nedobré
situace toto opatření FAMU ponechala v platnosti po celý rok 2020. Projekty, které nebyly v r. 2020
předány do výroby (a měly by mít možnost využít paušální 15% navýšení rozpočtů), měly v rozpočtu
Studia FAMU ponechány prostředky k čerpání v roce 2021.
Na HAMU nebylo možno vzhledem k protiepidemickým opatřením a nařízením vlády v roce 2020
realizovat plný počet schválených projektů, a to ve všech třech okruzích. Projekty byly zaměřeny
na realizaci workshopů (prezenčně i online), spolupráci s profesionály a profesionálními tělesy
a inovaci předmětů. Studentské projekty byly zaměřeny na vytvoření nových koncertů a představení,
reprízy studentských projektů, organizaci a produkci koncertů a přednášek. V roce 2020 byly téměř
všechny projekty průběžně termínově přesunovány, docházelo ke změnám v obsahu i formě
a personálnímu zajištění, což kladlo velké nároky na produkční a technologickou přípravu
jednotlivých akcí, avšak právě tato zkušenost má vysokou přidanou hodnotu. Všechny projekty byly
uzavřeny závěrečnou zprávou a finanční prostředky byly čerpány v souladu s pravidly. Prostředky
nevyčerpané z důvodů epidemie byly řádně převedeny do roku 2021.
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Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí
stav

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

Počet
projektů

0

Projekty
Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci
vzdělávací činnosti

Počet
projektů

0

Cílový stav
Min. 50 úspěšně realizovaných
projektů ročně
k 31.12.2019 realizováno celkem:
64 projektů
k 31.12.2020 realizováno celkem:
37 projektů
Min. 100 úspěšně realizovaných
projektů ročně
k 31.12.2019 realizováno celkem:
81 projektů
k 31.12.2020 realizováno celkem:
60 projektů
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2 PŘÍPRAVA INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE
Rok 2019 byl dle Strategického záměru AMU rokem přípravy a podání žádosti o institucionální
akreditaci AMU v oblasti vzdělávání Umění. Veškeré úsilí bylo napřeno ke splnění tohoto cíle
jako klíčového indikátoru, a to prostřednictvím těchto aktivit:
• Příprava a revize vnitřních předpisů potřebných pro podání žádosti (zejména Statut AMU,
Studijní a zkušební řád AMU, Jednací řád Etické komise AMU, Etický kodex, Akreditační
řád, Metodika hodnocení vzdělávací činnosti v bakalářských a magisterských
programech, Organizační řád, Výnos rektora k organizaci jazykového vzdělávání, ad.)
• Tvorba, resp. shromáždění podkladů, které jsou povinnými či doporučenými přílohami
k žádosti o institucionální akreditaci
• Příprava sebeevaluační zprávy AMU
Žádost o institucionální akreditaci byla podána dne 9. 9. 2019 na Národní akreditační úřad
pro vysoké školství.
Dále probíhaly – již ve zcela standardním režimu – hodnotící procesy, které jsou ukotveny
v Pravidlech vnitřního hodnocení AMU, konkrétně:
•

Sebehodnocení bakalářských a magisterských studijních programů

•

Vnitřní hodnocení vybraných bakalářských a magisterských studijních programů
na všech fakultách

•

Hodnocení tvůrčí umělecké činnosti fakult

Rovněž byly specifikovány potřeby směřující k rozvoji vnitřních systémů školy (zejména studijní
informační systém KOS) a některé rozvojové aktivity byly poté realizovány. Šlo především
o rozvoj systému s perspektivou elektronické tvorby akreditačních spisů studijních programů
přímo v systému samém, a o automatizaci vytváření datových souborů pro potřeby hodnocení
i pro potřeby strategického rozhodování vedení AMU i fakult (viz též kapitola 6).
V souladu s Pravidly vnitřního hodnocení a s Akreditačním řádem AMU konaly orgány, jejichž
existence a průběžná aktivita byla předpokladem udělení institucionální akreditace: šlo zejména
o Radu pro vnitřní hodnocení a fakultní Komise pro vnitřní hodnocení. Byly zpracovány Dodatky
ke Zprávě o vnitřním hodnocení, které schválila Rada pro vnitřní hodnocení a příslušné
akademické orgány. Podporu všem procesům poskytovalo oddělení zajišťování kvality,
ukotvené jak na úrovni AMU, tak na úrovni fakult.
Významná část finančních prostředků na DAMU byla směřována k zajištění pravidelného
každoročního evaluačního procesu – sebehodnocení kateder, resp. jednotlivých studijních
oborů na základě evaluačních dotazníků. Z prostředků tohoto prioritního cíle byla také
ohodnocena práce interních pedagogů a pracovníků fakulty za mimořádnou činnost a podíl na
vnitřním hodnocení dvou kateder – Katedry produkce a Katedry autorské tvorby a pedagogiky
v rámci procesu institucionální akreditace. Další využití směřovalo k zajištění práce a podílu
absolventů fakulty v rámci realizace vnitřního hodnocení Katedry produkce.
Část prostředků byla dále vyčleněna na finanční ohodnocení práce pedagogických,
administrativních a vedoucích pracovníků na reakreditacích některých studijních oborů
a dopracování akreditačních spisů.
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V rámci DAMU dále proběhla evaluace a externí zhodnocení sezóny divadelního studia DISK.
Dílčí část prostředků byla využita k finančnímu ohodnocení zástupců Katedry teorie a kritiky
za jejich práci na revizi akreditačního spisu doktorského studijního programu Teorie a praxe
divadelní tvorby.
Na FAMU proběhlo školení členek a členů nové Umělecké rady FAMU, týkající se struktury,
sledovaných parametrů a způsobů schvalování akreditací SP.
Podrobný dialog s garanty SP, společně s pracovnicí kvality a proděkanem pro studijní
záležitosti posílil vnitřní kompetence fakultních orgánů při zajišťování kvality. Proběhlo též
vnitřní hodnocení doktorského SP.
Na HAMU byly finanční prostředky vynaloženy na přípravu dílčích akreditačních a evaluačních
procesů. Na Katedře hudební teorie a na Katedře strunných nástrojů proběhly tzv. kulaté stoly.
Část prostředků byla využita na ohodnocení práce Komise pro vnitřní hodnocení. Největší úsilí
a práce byly pak využity především na tvorbu, průběh a vyhodnocení celofakultního evaluačního
online dotazníku.
Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Funkční systém
zajišťování
kvality
a vnitřního
hodnocení
činností

Institucionální
akreditace pro
oblast vzdělávání
Umění

Jsou zahájeny práce

Žádost o udělení institucionální akreditace je
předložena NAÚ (2019). Indikátor splněn,
žádost předložena 9. září 2019. Institucionální
akreditace byla AMU udělena 28.2.2020

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,
interní předpisy existují v podobě výnosů.
Indikátor splněn.

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. Indikátor
plněn průběžně dle plánu na období 2019 a
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.

Byly vytvořeny a schváleny Dodatky ke Zprávě
o vnitřním hodnocení obsahující reflexe dílčích
hodnotících procesů a popis úprav systému
zajišťování kvality; existují metodiky
hodnocení činností AMU. Byla vydána
metodika hodnocení bakalářských a
magisterských studijních programů. Indikátor
byl plněn průběžně.

na přípravě žádosti o
udělení institucionální
akreditace.
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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.
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Akademičtí pracovníci (garanti SP) i
akademické orgány (UR, AS, KVH, RVH) byli
postupně seznamováni se systémem
zajišťování kvality ve vazbě na akreditační
procesy. Indikátor byl plněn průběžně.

3 PODPORA INTERNACIONALIZACE
Jednou z priorit a dlouhodobých cílů AMU je podpora internacionalizace jak v oblasti výuky,
tak v rámci tvůrčí činnosti, zapojením do mezinárodních sítí a akcí a zároveň snaha posílit
mezinárodní charakter uvnitř instituce. AMU se v posledních letech soustředila na posílení
spolupráce v těch oblastech, kde je škole poskytována reciprocita, kde je možné využít sdílení
dobré praxe v oblasti pedagogické a umělecké a tam, kde je možné co nejefektivněji prezentovat
AMU jako vzdělávací a uměleckou instituci. Prostředky programu byly především využity
na podporu zahraničních cest managementu a pedagogů fakult, které slouží především
k navazování a prohlubování mezinárodních kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery
a institucemi. Část finančních prostředků sloužila k podpoře studijních a uměleckých pobytů
studentů v zahraničí v destinacích mimo Evropu. Podpora mířila rovněž na spolupráci
s významnými zahraničními odborníky, umělci a lektory při realizaci workshopů, mistrovských
kurzů a dílen. Část prostředků byla využita na podporu společných uměleckých projektů
(inscenace, koncert). AMU se výrazně finančně podílela i na přípravě a spolupořadatelství
větších mezinárodních akcí asociací a sítí, ve kterých je aktivním členem. Náklady na členství
v mezinárodních oborových organizacích a sítích jsou též částečně hrazeny z prostředků IP.
Na DAMU se v roce 2019 podařilo z tohoto okruhu IP podpořit celkem 15 projektů 6 kateder.
DAMU v roce 2019 pokračovala v navazování a prohlubování mezinárodních kontaktů
a spolupráce se zahraničními partnery a institucemi. V rámci IP mezinárodní část podpory
směřovala na realizaci workshopů a přednášek významných zahraničních pedagogů a lektorů
pro studenty DAMU. V roce 2020 bylo na DAMU podpořeno celkem 10 projektů všech 7 kateder
fakulty. Vzhledem k mimořádným restriktivním opatřením, zavedeným v ČR od března 2020
z důvodu pandemie, došlo ke změnám u všech projektů. S výjimkou jednoho projektu se
u projektů musel změnit harmonogram a zahájení realizace u těch, u kterých to bylo možné, bylo
odloženo na rok 2021. Jednalo se hlavně o výjezdy kateder do zahraničí. Dále musely být
přesunuty workshopy, resp. přednášky významných zahraničních pedagogů a lektorů v České
republice. V roce 2020 se nakonec uskutečnil pouze 1 projekt, a to výroční kongres ENCATC.
AMU se v roce 2020 stala hlavním organizátorem této významné akce z oblasti kulturního
managementu a kulturní politiky. Kongres se ovšem z důvodu pandemie konal pouze v online
podobě, osobní setkání významných osobností z oboru v Praze možné nebylo.
V rámci výměnných pobytů FAMU proběhla výuka v zahraničí/mentoring studentského tvůrčího
workshopu v rámci spolupráce Lodže, DFFB a FAMU za účasti Ondřeje Zacha a Anny Vášové.
Pokud jde o další mezinárodní aktivity FAMU, tak online mistrovské kurzy se staly první fází
programu mezinárodního mentoringu, probíhající formou moderované diskuze, která se
zevrubně zabývá zejména tvůrčí metodou režiséra, jeho autorským přemýšlením a stylem,
vedením herců, přípravou scénářů a prací s kinematografickými výrazovými prostředky.
Současně byla zahájena jednání ohledně dalších specifických spoluprací individuálních
konzultací s filmaři. Zahraniční studenti programů akreditovaných v angličtině spolupracovali
na společných cvičeních a projekty mezi sebou navzájem i se studenty českých programů.
FAMU International tradičně organizovala filmové kurzy (většinou semestrální) s širokým
záběrem od režijních kurzů po kurzy produkce a postprodukce, a to na základě spolupráce
přímo se zahraničními univerzitami či se vzdělávacími agenturami. Jde o neakreditované kurzy
pro individuální zájemce, ale také o kurzy připravované „na klíč“ pro partnerské instituce.
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Několik tradičních kurzů se ale v roce 2020 nemohlo z důvodů pandemie realizovat a byly tak
dokončeny jen jarní kurzy.
HAMU podpořila zejména zahraniční cesty pedagogů s cílem navázání a prohloubení
meziuniverzitní spolupráce a udržení již navázaných kontaktů. Část prostředků byla využita na
podporu mezinárodních uměleckých a vzdělávacích projektů a spolupořadatelství velké
mezinárodní konference Evropské asociace vysokých hudebních škol AEC. Podpořeny byly
výjezdy studentů na vybrané kurzy v zahraničí. Vzhledem k neočekávané pandemické situaci
a navazujícím opatřením byly v roce 2020 internacionalizační aktivity značně omezeny, velký
počet akcí bylo nutné částečně či zcela zrušit či přesunout do roku 2021. Většina mezinárodních
mobilit nemohla být z důvodu restrikcí uskutečněna.

Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Zapojení AMU do
mezinárodních tvůrčích
projektů

Počet projektů

Počet projektů 5

Počet projektů 2019 - 7, 2020 – 10
k 31.12.2019 indikátor splněn –
zapojení do 8 uměleckých projektů
k 31.12.2020 indikátor splněn –
zapojení do 12 uměleckých projektů

Účast na vybraných
zahraničních veletrzích a
prezentace školy

Počet zahraničních
akcí s účastí školy,
počet podpůrných
informačních
materiálů v
anglickém jazyce

Počet akcí 4
Materiály ve fázi
přípravy

Počet akcí 2019 – 8, 2020 – 10
k 31. 12. 2019 proběhlo celkem
6 akcí. Dále bylo realizováno vydání
nových PR materiálů o studiu, nových
informačních brožur.
k 31.12.2020 proběhly celkem 2 akce

Udržení stability nebo
navýšení počtu
studentských a
pedagogických
outgoingových mobilit

Celkový počet
mobilit

Celkový počet
mobilit 65

Celkový počet mobilit 2019 – 70,
2020 – 75
Indikátor byl splněn, k 31. 12. 2019
realizováno 85 mobilit.
k 31.12.2020 realizováno 25 mobilit

Navázání nových
strategických partnerství

Počet partnerství

Počet partnerství
15

Počet partnerství 2019 – 20, 2020 – 24
Indikátor byl splněn, k 31. 12. 2019
bylo navázáno 5 nových partnerství.
V roce 2020 nedošlo k navázání
nového strategického partnerství.

Aktivní zapojení
managementu AMU a
pedagogů do činnosti
zahraničních profesních
organizací

Počet zapojení do
činnosti
zahraničních
profesních
organizací

Počet zapojení 10
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Počet zapojení 2019 – 14, 2020 –
18. Indikátor pro rok 2019 byl splněn:
k 31. 12. 2019 proběhlo zapojení do 15
akcí
k 31.12.2020 proběhlo zapojení do 2
akcí

4 IMPLEMENTACE KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE AMU
Úspěchy a aktivity školy a fakult byly v průběhu období 2019 a 2020 komunikovány na nových
webových stránkách, které jsou využívány jako hlavní kanál při oficiální prezentaci. Nový web
škola spustila na konci roku 2017. Po odstranění nedostatků souvisejících s přechodem na
tento nový systém v roce 2018, mohly být na stránkách plně komunikovány nejen úspěchy, akce
a dění na škole, ale web se stal také relevantním zdrojem praktických informací pro studenty,
pedagogy, uchazeče o studium i pro státní orgány a zainteresované instituce. Vhodným
nástrojem při práci s informacemi a jejich šířením se ukázala možnost jednoduchého sdílení
aktualit a akcí napříč celým webem – od katedry, před fakultu po celoškolní stránky
(a obráceně). To bylo možné právě díky propojenému redakčnímu systému, který se plně uplatnil
v roce 2019. Na webových stránkách se rovněž zlepšila prezentace školy v anglickém jazyce.
Podařilo se zintenzivnit využívání webové prezentace AMU k promování mimořádných úspěchů
školy. Byly nastaveny vnitřní procesy k lepší informovanosti o úspěších studentů i pedagogů
v rámci školy. Plně funkční web byl klíčovým komunikačním nástrojem v době epidemie
a souvisejících (průběžně se měnících) opatření.
Velká pozornost byla věnována také sociálním sítím Facebook a Instagram. Zvýšil se počet
příspěvků za týden. Cílené pro nábor nových adeptů studia pak byly pozvánky na dny otevřených
dveří a prezentace kateder a studijních oborů. Připraveny byly také nové tiskové materiály
a propagační předměty. V průběhu vykazovaného období pokračovalo systematické budování
fotoarchivu, který je podstatným zdrojem dat pro propagaci probíhajících aktivit a důležitý pro
archivování informací o uplynulých akcích, ale také je nezbytný při tvorbě tiskovin a materiálů
ve vizuálním stylu školy.
Zásadními pro komunikaci jsou pak především akce AMU určené pro veřejnost, kterých se konají
na půdě školy i mimo ni desítky (např. přednášky s předními českými i zahraničními osobnostmi
z oblasti kultury, workshopy, představení, festivaly, otevřené klauzury, výstavy, projekce nebo
konference s českými i zahraničními odborníky). Uskutečnila se pravidelná konference
doktorandů uměleckých škol Teritoria umění, velkým mezinárodním projektem byla konference
Bertolt Brecht: Protiklady jako metoda. V listopadu 2019 pak proběhly důležité připomínkové
akce k 17. listopadu, především oslava 30. výročí Sametové revoluce a připomínka událostí roku
1939. Některé z výše zmíněných akcí se vzhledem k situaci uskutečnily v online formátu.
AMU byla založena dekretem prezidenta Edvarda Beneše v roce 1945 a v roce 1946 byla zahájena
regulérní výuka. AMU si tak v letech 2020 a 2021 připomínala tři čtvrtě století své existence: 75 let
výchovy studentů, z nichž mnozí po absolutoriu svou vynikající prací pomohli zařadit AMU mezi
nejprestižnější umělecké vysoké školy v Evropě a ve světě. V roce 2019 probíhaly v rámci přípravy
oslav 75. výročí založení AMU intenzivní práce na realizaci propagačních spotů AMU, DAMU, FAMU
a HAMU. Finální verze pak byla dokončena v roce 2020. Konceptem, který měl po celou dobu oslav
75. výročí AMU připomínat bohatství AMU ukryté v jejích osobnostech spočíval v natáčení krátkých
video přání, kdy 76 zaměstnanců a studentů AMU v krátké zkratce pojmenovalo to hlavní, co přejí
AMU do dalších let. Videopřání zveřejňovaná postupně v průběhu celého roku oslav (od října 2020
do října 2021) ukázala širokou paletu významných osobností, které na AMU působí a byla krásným
svědectvím jejich vztahu k AMU jako alma mater. Vzhledem k tomu, že některé z akcí plánovaných
k oslavám výročí se z důvodů pandemie nemohly uskutečnit nebo byly přesunuty na rok 2021,
pomáhala videopřání šířená a sdílená studenty a absolventy prostřednictvím sociálních sítí udržovat
povědomí o tomto významném výročí.
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DAMU využila finanční prostředky v roce 2019 k zajištění významných akcí, např. Den otevřených
dveří DAMU, setkání prvních ročníků v rámci zahájení akademického roku, vzpomínkové propagační
setkání k osobě významné pedagožky Evy Kröschlové (zajištění propagace, tiskových
a propagačních materiálů, grafických a fotografických služeb, technické, produkční a IT podpory).
Významnější část prostředků tohoto okruhu pak DAMU využila k inovaci, nezbytným úpravám
a dalšímu rozvoji informačního orientačního systému v budově DAMU, včetně grafické aktualizace
a vlastního technického provedení. V rámci tohoto okruhu DAMU zajišťovala nezbytné propagační a
komunikační činnosti, včetně propagace na sociálních sítích, nezbytné cizojazyčné překlady
(vnitřních předpisů a jiných dokumentů školy), pořízení propagačních materiálů (tašky, bloky),
fotografické služby na významných akcích školy (Den otevřených dveří, promoce, imatrikulace)
a jejích využití v rámci propagace fakulty.
Epidemie se v roce 2020 promítla významným způsobem i do formy a způsobu realizace
významných akcí fakulty – např. u Dne otevřených dveří DAMU, konaného v listopadu 2020 –
z důvodu pandemie musela být akce realizována zcela v distanční online podobě, s čímž byly
spojeny nezbytné výdaje technického i personálního rázu, náklady spojené se zajištěním on-line
propagačních video spotů o fakultě a katedrách, apod. Významným způsobem se v roce 2020
navýšila intenzita a rozsah informování o aktuálních opatřeních a fungování fakulty za podmínek
probíhající epidemie (forma newsletterů děkanky, prostřednictvím webové stránky, sociální sítě,
atd.), včetně nezbytných cizojazyčných překladů zveřejňovaných a distribuovaných sdělení
a informací školy, apod.
Část prostředků byla využita na propagační služby (sociální sítě, fotografické služby, překlady,
nákupy propagačních předmětů).
Kameramani z FAMU se pod vedením designera Lukáše Fišárka ze studia Oficina zúčastnili desítek
vybraných akcí i natáčení se studenty z jednotlivých fakult. Ze získaného materiálu byla připravena
čtyři propagační videa, která fakulty i AMU jako celek prezentují jako kreativní, dynamickou, moderní
uměleckou školu s neopakovatelným geniem loci. Ze shromážděných materiálů byla připravena také
kratší videa pro variabilnější využití.
V roce 2020 započala celková rekonstrukce webových stránek FAMU, která byla dokončena na jaře
2021. V srpnu 2020 vznikl nový fakultní online newsletter FAMU News. Měsíčník FAMU News
informuje studující, vyučující a ostatní zaměstnance a zaměstnankyně o všem důležitém, praktickém
a zajímavém dění na fakultě.
V turbulentním období podzimní covidové vlny vznikla po vzoru celorepublikového systému PES
tabulka PES speciálně pro FAMU, která studujícím a vyučujícím zpřehledňovala pravidla pro výuku
a pobyt ve škole za různých epidemických situací. FAMU také iniciovala překlad tabulky PES MŠMT
pro školství do angličtiny. Již na jaře 2020 byla vytvořena na webových stránkách školy sekce
Užitečné informace v době pandemie, kde byly průběžně aktualizovány informace k pandemii
a výuce.
FAMU zahájila spolupráci s externí firmou specializující se na online marketing, která nadesignovala
kampaň na přijímací řízení do anglických programů. Zájem o anglické obory mírně vzrostl,
což s ohledem na složitou epidemickou situaci a kritické dopady na výuku nejen českých,
ale také zahraničních studujících lze považovat za úspěch.
V roce 2020 nebyla na HAMU převážná část plánovaných finančních prostředků vyčerpána z důvodů
epidemie a byla převedena do Fondu provozních prostředků na rok 2021. Avšak právě z důvodů
epidemie a průběžných opatření s ní spojených vzrostly význam a využití webu HAMU/AMU.
Propagační video ukazuje HAMU jako místo kultivace interpretačního mistrovství i otevřenosti
novým podnětům a trendům.
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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.
Cíl plněn průběžně. Významné
úspěchy jsou speciálně
promovány. Došlo ke zvýšení
prezentačních příspěvků na webu.

Výroba propagačních
spotů a práce s
fotoarchivem

Počet vyrobených
spotů

Propagační spoty
neexistují

Byly vyrobeny 4 propagační spoty
AMU a fakult a 76 propagačních
videopřání k výročí AMU 75 se
studujícími a zaměstnanci AMU
(cílová částka dosažena v roce
2021). Fotografie a záznamy z akcí
byly průběžně pořizovány.

Aktivní a efektivní práce
se sociálními sítěmi

Aktivní používání
profilů školy na
sociálních sítích

Profil školy je na
sociálních sítích založen

Profil školy byl na sociálních sítích
plně využíván k propagaci školy a
prezentaci aktuálního dění.
Zvláště ve druhé polovině roku
2020 došlo k výraznému
zintenzivnění využití sociálních
sítí v souvislosti s pandemickou
situací Covid 19, dále v rámci
propagace školy a jejích úspěchů.
Došlo ke zvýšení prezentačních
příspěvků na sociálních sítích.
Zvýšil se počet nových příspěvků
na Facebooku a Instagramu.

Prohlubování
spolupráce PR s dalšími
VŠ, sdílení knowhow 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.
Plnění cíle probíhalo průběžně ve
spolupráci se všemi pražskými
VVŠ. Společně s ostatními
pražskými školami se AMU
podílela na propagaci studia
v Praze na zahraničních eventech
a veletrzích.
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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. GAMU 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 vědeckovýzkumnou činnost probíhající na půdě školy.

Projekty NAMU
Výstavy mezinárodní oborové literatury – Book Me (každoročně)
V dubnu 2019 proběhla oborová výstava odborné literatury Book Me v prostorách Kampusu
Hybernská pod zastřešujícím heslem Kniha a publikum. Výstava mapovala publikační činnost
českých i zahraničních nakladatelů v oblasti divadla, filmu, fotografie a hudby a představila na
jednom místě nejzajímavější knihy ve všech zmíněných oborech vydané v posledních letech.
Na architektonickém řešení interiéru se podíleli studenti scénografie DAMU. Doprovodný
program výstavy tvořily vedle zvukoprostorové intervence Jana Trojana a studentů AMU
zejména seminář Evropské příležitosti pro nakladatele a překladatele (ve spolupráci s Kreativní
Evropou) a prezentace studentských výzkumných a uměleckých projektů s názvem Střed zájmu.
V roce 2020 měla, bohužel, vládní opatření negativní dopad na pořádání veškerých on-site
kulturních akcí, včetně mezinárodní oborové výstavy BookMe, která uspořádána nebyla s tím,
že nasmlouvaný odborný program se přesouvá do roku 2021. NAMU se proto věnovalo jen
prezentaci vlastní produkce, s níž se účastnilo letních oborových přehlídek Jiráskův Hronov
a Letní filmová škola Uherské Hradiště.
Edice Fontes a Teoretická knihovna (každoročně)
V NAMU byla publikovaná Klauzurní kniha FAMU, reflektující pohledem odborníků zvnějšku
tvorbu studentů FAMU. Publikace odborných komentářů studentských prací tvoří již pátým
rokem součást nakladatelských aktivit NAMU, v roce 2019 vyšla v inovovaném konceptu – byla
tvořena původními rozhovory.
Edice Fontes a Teoretická knihovna: v řadě Fontes, která zpřístupňuje díla pramenné povahy, byla
vydána nová, moderní edice základního díla české teatrologie, estetiky a sémiotiky Otakara
Zicha: Estetika dramatického umění.
V teoretické řadě byly vydány dvě překladové publikace: zakladatelské dílo hudební estetiky
Theodora Adorna: Filozofie nové hudby a monografie Adriana Martina Mizanscéna a filmový styl.
Byl dokončen a v roce 2020 publikován rukopis třetí překladové knihy v této řadě, teatrologické
dílo Patrice Pavise: Analýza představení. Další ediční aktivity v této řadě závisejí na postupu prací
oslovených odborníků a dále na rozhodnutí edičních komisí fakult.
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Nad rámec dotyčných edičních řad NAMU podpořilo vydání autorských fotografických publikací dle
edičních návrhů FAMU: Untitled – Infrastructures & The Beach Hynka Alta a Kam oči, tam hlava
Markéty Kinterové.

Projekty GAMU
K 31. 12. 2019 v GAMU proběhlo deset výstav. GAMU prezentuje svoje aktivity pomocí
speciálních pozvánek přes platformu Mailchimp. Zároveň GAMU začala koncepčně pracovat se
sociálními médii, zejména Instagramem a Facebookem, skrze které je možné propagaci
programu cílit a personalizovat na požadované skupiny potenciálních návštěvníků. Kromě
fotodokumentace výstav bylo také nově zavedeno natáčení krátkých videoreportů z výstav,
ty jsou pravidelně umisťované jak na web GAMU, tak na spravovaná sociální média.
Výstavní program GAMU se v roce 2019 zaměřil zejména na interdisciplinární projekty a umělce,
jejichž tvorba spadá do oblasti nových médií nebo originálním způsobem překračuje hranice
tradičních uměleckých disciplín. Vedle kurátorovaných výstav sestavených z vybraných prací
studentů a absolventů AMU, které vycházejí z potřeb školy a jednotlivých kateder, v roce 2019
zejména Katedry fotografie a Centra audiovizuálních studií FAMU, byl výstavní program
postavený z velké části na projektech vybraných na základě mezinárodní otevřené výzvy, ze
které byly realizovány tři projekty. V rámci doprovodného programu se konají také komentované
prohlídky.
V druhé polovině roku 2020 se v náhradních termínech uskutečnily plánované magisterské
přehlídky Katedry fotografie a Centra audiovizuálních studií FAMU a jedna taneční inscenace
HAMU spojená s multimediální výstavou.
Celoroční program Galerie AMU se podařilo realizovat z 90%. Z původních deseti výstavních
projektů bylo realizováno devět.
Cílová aktivita

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Mezinárodní výstava
oborové literatury
Book Me

Realizace výstavy

Výstava ve fázi
přípravy

Výstava je realizována Počet výstav
v letech 2019, 2020 celkem 2. V roce
2019 byla výstava realizována
v dubnu.
V roce 2020 výstava realizována
nebyla, nasmlouvaný odborný
program byl přesunut do roku 2021.

Edice Fontes a
Teoretická knihovna –
zpřístupnění děl

Počet nových
zpřístupněných děl

Vznik 4 publikací (za roky 2019, 2020).
V roce 2019 vydány 2 knihy v této
řadě.

0

V roce 2020 vydány 2 knihy (nad
rámec této edice).
Indikátor byl splněn.
Výjimečná práce
zahraniční odborné
literatury
v komentovaných
překladech

Vznik 2 publikací. V roce 2019 byly
vydány 2 knihy v této řadě.

0

V roce 2020 byla vydána 1 kniha
v této řadě.
Indikátor byl splněn.
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Galerie AMU
uspořádá každoročně
minimálně sedm
výstavních projektů

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.
k 31. 12. 2019 proběhlo 10
výstavných projektů
k 31.12.2020 bylo realizováno 9
výstavních projektů
Indikátor byl splněn.
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6 PODPORA DOSTUPNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACE INFORMAČNÍHO
PROSTŘEDÍ AMU
Rozvoj informačních systémů podpory studia považuje AMU za jeden ze základních pilířů dobře
fungující moderní vysoké školy. Inovace těchto systémů umožňuje získávání analytických
informací nezbytných pro bezchybné fungování moderní univerzity a pro úspěch v mezinárodní
konkurenci. AMU proto pokračovala v elektronizaci dílčích procesů s cílem snížit administrativní
zátěž akademických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy a umožnit vzdálené přístupy
k některým učebním oporám. Další podmínkou je funkční provázání jednotlivých systémů.
I na tuto problematiku je kladen trvale velký důraz.
K jednotlivým aktivitám:
• Aktivita Digitalizace studijních opor, zřizování úložišť, podpora e-learningu, zkvalitnění
jazykové přípravy studentů
Ve sledovaném období byly doplněny nové funkce do systému Videoadmin sloužícího pro
ukládání a zpřístupňování videomateriálů. Systém je nyní v běžném provozu. V rámci přechodu
na využívání cloudových služeb M365 byly pro online výuku včetně ukládání elektronických
studijních opor v pilotní fázi zpřístupněny služby Sharepoint a Teams, včetně automatického
vytváření týmů v Teams podle údajů ze studijního systému.
•

Aktivita Inovace informačního systému KOS:
Agenda evidence a přípravy akreditací
Ve studijním systému je možné připravit akreditační spis pro nové studijní programy. Studijní systém
byl rozšířen o možnost tvorby (přípravy) akreditačního spisu o studijní programy se specializacemi.
Pro garanty studijních programů byla v učitelském (webovém) KOSu vytvořena nová agenda, ve které
mají pedagogové k dispozici přehled všech informací o jimi garantovaných studijních programech.
Agenda doktorských studijních programů
Studijní systém byl upraven tak, aby bylo možné evidovat studijní povinnosti doktorandů
v akademických letech (doposud umožňoval studijní systém pracovat pouze se semestry). Byl
přepracován systém odevzdávání zprávy o činnosti doktoranda podle nových požadavků. Byla
umožněna příprava zápisu předmětů a plánu činnosti na následující akademický rok (doposud
nebylo možné tuto agendu připravovat v KOSu).
Agenda zápisu do vyššího ročníku
Byla vytvořena nová funkce „Zápis do vyššího ročníku“.
Agenda přijímacího řízení
Na základě průběžné analýzy potřeba a požadavků fakult byla provedena úprava agendy přijímacího
řízení. Velká část těchto úprav byla spojena s přechodem na nově akreditované studijní programy.
Jednalo se např. o zjednodušení soupisu elektronických přihlášek, úpravu webového rozhraní
reflektující změny v iKOS a usnadnění podání více přihlášek jedním uchazečem.
Úpravy vycházející ze změny legislativy
V souvislosti se změnou legislativy byly realizovány především úpravy vycházející ze zákona
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188/2020 Sb. (Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách
v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů) a úpravy vycházející z novely
Stipendijního řádu AMU.
•

Aktivita Výběr vhodného SW pro individuální a skupinovou komunikaci, využití cloudového
řešení:
Na základě analýzy dostupných řešení, potřeb různých skupin uživatelů sítě AMU a také plánovaného
směru rozvoje infrastrukturní části sítě (správa uživatelských identit, správa stanic) bylo vybráno
cloudové řešení Microsoft 365. V průběhu roku 2020 proběhlo napojení cloudu na adresářové služby
spravující uživatelské identity tak, aby byl pro uživatele přechod transparentní. Dále proběhla migrace
emailových služeb Groupwise provozovaných na serverech AMU na cloudové Exchange Online
a spuštění služeb Teams a Sharepoint.
• Aktivita Podpora přístupu uživatelů k datovým úložištím AMU a k úložištím CESNET:
Využitím cloudových služeb M365 došlo ke zlepšení možností přístupu uživatelů k datům AMU. Nové
služby poskytují jednodušší a uživatelsky přívětivější prostředí. Ve spolupráci s CESNET byl
připraven systém bezpečného streamování výukových materiálů, uložených dle potřeb AMU
v datovém úložišti CESNET.
Potřebná inovace hardware proběhla zejména v obnově datových úložišť a inovaci hlavních
páteřních aktivních prvků v jednotlivých dislokacích součástí AMU. Výsledkem je výkonnější,
spolehlivější a bezpečnější počítačová síť. Studentům i pedagogům AMU dovoluje efektivnější
práci s audiovizuálními materiály, které vyžadují zpracování značných objemů dat velkými
rychlostmi. V oblasti bezpečnosti počítačové sítě byla ve spolupráci s forenzní laboratoří
CESNET provedena sada penetračních testů, které prokázaly uspokojivou bezpečnost všech
prvků počítačové sítě AMU. Pro další zvýšení bezpečnosti byla realizována některá opatření,
zejména inovace práce s hesly.
• Aktivita Upgrade knihovního systému na verzi Tritius:
Katalog knihovního systému Tritius byl upraven tak, aby byl kompatibilní pro uživatele mobilních
telefonů.
•

Aktivita Podpora knihoven AMU:

Ve fakultních knihovnách AMU proběhla zásadní inovace knihovního systému, knihovny
se aktivně zapojily do projektu centra CzechELib, které zajišťuje centrálně pro celou výzkumnou
a vzdělávací sféru v ČR nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ)
pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání. Pro zlepšení přístupnosti kvalifikačních prací byly
všechny práce odevzdané na FAMU od začátku existence školy do roku 2006 zdigitalizovány a
propojeny s metadatovou strukturou v knihovnách a školními repositáři. Z důvodu epidemické
situace a souvisejících vládních nařízení měly knihovny po určitou část roku 2020 omezený provoz.
Přidělená finanční alokace byla ve všech fakultních knihovnách využita především na nákup odborné
literatury a rozšíření knihovního fondu.
Ve všech uvedených aktivitách byl ze strany Počítačového centra AMU dosažen cílový stav.

19

Sledovatelné ukazatele a kontrolovatelné výstupy:
Cílová aktivita

Digitalizace studijních
opor, zřizování
úložišť, podpora
elearningu,
zkvalitnění jazykové
přípravy studentů

Inovace informačního
systému KOS

Indikátor

Výchozí stav

Cílový stav

Rozšíření tvorby
elektronických
studijních opor

Elektronické
studijní opory
jsou nastaveny

Elektronické studijní opory byly rozšířeny.
Zvýšil se Počet souborů využívaných
studijních opor, zintenzivnilo se jejich
využívání – zvýšil se počet unikátních
přístupů (podle uživatele).

Funkcionalita
hodnocení
teoretických částí
příjímacího řízení

Ve fázi přípravy

Využití elearningu bylo rozšířeno o
funkcionalitu hodnocení teoretických částí
přijímacího řízení.
Byla nainstalována nová instance Moodle
určená pouze pro přijímací řízení.

Inovace KOS a
propojení

IS KOS se nachází
ve své aktuální
verzi

IS KOS byl průběžně inovován, došlo k
propojení s ostatními prvky IS AMU.

s informačním
prostředím AMU
Výběr vhodného SW
pro individuální a
skupinovou
komunikaci, využití
cloudového řešení

Výběr SW řešení

Ve fázi analýzy a
přípravy

V rámci plánovaných změn v softwarové
infrastruktuře bylo pro použití na AMU
zvoleno cloudové prostředí MS Office365.
Pro skupinovou spolupráci je tedy využíváno
řešení MS Teams které je jeho součástí.
Implementace pro všechny uživatele
proběhla v roce 2020.

Podpora přístupu
uživatelů k datovým
úložištím AMU a k
úložištím CESNET

Podpora přístupu
uživatelů

Podpora je ve
fázi realizace

Podpora přístupů byla rozšířena, byly
zrealizovány podpory přístupu uživatelů ve
spolupráci s CESNET zaměřené na bezpečné
streamování dat.

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.
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7 STRATEGICKÉ PRIORITY
V souladu s prioritními cíli formulovanými v DZ AMU na roky 2016–2020 a v PRSZ (AMU
i jednotlivých fakult) na roky 2019 a 2020 a podobně jako v IP na období 2016–18 byla i v letech
2019 a 2020 část finančních prostředků z IP AMU použita na realizaci rozvojových priorit
jednotlivých fakult.
DAMU v roce 2019 v rámci svých strategických priorit finančně podpořila přípravu a organizaci
fakultní studentské soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru ve spolupráci s Václav Havel Library
Foundation v New Yorku. Dále podpořila vydávání odborného časopisu DAMU pro kritiku a divadlo
s názvem Hybris, jež připravují studenti Katedry teorie a kritiky, a realizaci a řízení odborně vedených
diskusí v rámci absolventských představení „DISK-USE“. Vedení fakulty dále v rámci svých priorit
podporovalo pedagogickou práci svých akademických pracovníků, jejich tvůrčí práci a práci na
významných odborných publikacích. Část prostředků fakulta využila k úhradě právních a grafických
služeb spojených se strategickými otázkami a záměry fakulty (např. založení Nadačního fondu
DAMU, apod.), na podporu rozšíření knihovního fondu fakultní knihovny, na zajištění mimořádné
a koncepční práce kateder a vedení fakulty, na SWOT analýzách kateder v souvislosti s přípravou
strategie 2021+, na podporu pedagogické práce a dílčím způsobem též na podporu PR fakulty
a propagační aktivity a významné fakultní akce, včetně pokračování spolupráce s Havel Library
Foundation.
Část prostředků v roce 2020 směřovala do již tradičních prioritních projektů jako je vydávání
fakultního časopisu Hybris (zejména z důvodů probíhající epidemie se podařilo nakonec realizovat
pouze 2 z celkem 3 plánovaných čísel za rok a realizace 3. čísla byla odložena na začátek roku 2021).
DAMU opět uspořádala ve spolupráci s Nadací Václava Havla pro své studenty soutěž o nejlepší
krátkou hru. Část prostředků roku 2020 původně směřovala k uspořádání a realizaci prioritních akcí
fakulty, jako byl např. projekt DAMU senior, z důvodu vypuknutí epidemie se nakonec projekt nemohl,
a to ani v odloženém podzimním termínu, realizovat. Fakulta v rámci tohoto okruhu opět podpořila
a finančně ocenila publikační práci a odbornou práci pedagogů DAMU na vzniku či vydání nových
publikací, resp. překladu cizojazyčných odborných publikací. Část prostředků dále směřovala na
externí právní služby v rámci strategických záměrů DAMU a také na zajištění habilitačních řízení
před UR DAMU v roce 2020.
S ohledem na zásadní dopady epidemie, které přetrvávaly v podstatě po celý rok 2020 a významným
způsobem ovlivňovaly záměry fakulty a možnosti jejich realizace, nakonec byla minimální částka
převedena do roku 2021.
Na FAMU byly prostředky využity na rozvojové priority fakulty včetně administrativního zajištění
a materiálů pro jejich realizaci, dále pak pro oblast inovací celofakultního vzdělávání, rozvoj
pedagogických dovedností pedagogických pracovníků na fakultě a také poznávání
pedagogického a studentského prostředí v zahraničí, zejména v Německu, Slovensku, Polsku,
USA a Švýcarsku. Finanční prostředky byly také využity na pokrytí služebních cest spojených
s významnými filmovými festivaly v České republice.
Mezi strategické priority logicky vstoupila adaptace na distanční výuku. FAMU v létě 2020 vybavila
17 učeben hardwarem pro realizaci distanční či hybridní podoby výuky. Byla též realizována školení
na používání MS Teams a Moodle a byl vytvořen a vyučujícím nabídnut systém individuální lektorské
podpory pro novou přípravu výuky předmětů v online podobě. Dvakrát se uskutečnila akce “Otevřené
dveře” zaměřená zejména na uchazeče o bakalářské studium. Ve spolupráci všech kateder
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a děkanátu vznikla nová podoba “online otevřených dveří”, která se uskutečnila v červnu a říjnu 2020.
V oblasti podpory spolupráce s profesní sférou komplikovala aktivity protipandemická opatření.
Kontakty s profesionály byly nahrazeny zejména online mistrovskými kurzy s významnými
profesionály světové kinematografie.
Mezi strategické priority patřila rovněž posílená vnitřní komunikace (viz kapitola „Implementace
komunikační strategie).
Na HAMU byla strategickou prioritou podpora výukového prostředí, proto děkan HAMU v roce 2019
i v roce 2020 vyhlásil tyto okruhy v souladu s Plánem realizace strategického záměru AMU: Poučená
interpretace staré hudby a interpretace soudobé hudby; Spolupráce s profesní sférou;
Internacionalizace – dlouhodobá a koncepční spolupráce nebo partnerství se zahraničními
vysokými školami apod.; Mezinárodní oborová setkávání na fakultě v letních měsících – mistrovské
kurzy, workshopy, studentské festivaly, celofakultní projekty apod. V roce 2019 byly podpořeny
především tyto větší projekty: projekt J. Štilce  Singspiel Dobrá rada drahá, projekt Pražské
klarinetové dny I. Venyše, projekt Křížová cesta M. Sládka – A. Halaš a projekt M. Eliášové
Spolupráce s profesní sférou oboru choreografie k získání vědomostí, dovedností a kompetencí.
V roce 2020 byly schváleny 4 projekty, avšak vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci
a vládním nařízením omezujícím nejen výuku, ale i koncerty, představení a cestování, byl v roce 2020
realizován pouze projekt Spolupráce s profesní sférou oboru choreografie, který se rychle přizpůsobil
aktuálním požadavkům a studenti ve spolupráci s profesionály převáděli své choreografie do
formátu pro kameru. Projekt získal novou hodnotu zorganizováním seminářů o střihu a dramaturgii
tanečního filmu. Někteří studenti své choreografie natáčeli v týmech se studenty FAMU, zejména
z katedry kamery, animace nebo dokumentárního filmu.
Stav
31.12.2019

Stav
31.12.2020

Počet podpořených pedagogů

8

17

21

Podpora prezentace odb.
činností fakult

Počet podpořených aktivit

10

6

20

Podpora spolupráce s
profesní sférou a oborová
mezinárodní setkávání

Počet aktivit vedoucích k nově
navázaným spolupracím

4

5

8

Podpora oborových
konferencí a workshopů

Počet podpořených akcí

2

Podpora PR aktivit fakult

Počet podpořených akcí

6

Cílová aktivita

Indikátor

Podpora mladých pedagogů
a rozvoj pedagogických
dovedností AP

Cílový stav
31.12.2020

a mezinárodním setkáním
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5
6
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Seznam použitých zkratek
AS AMU
CESNET
DAMU
DZ
FAMU
GAMU
HAMU

Akademický senát AMU
Czech Education and Scientific NETwork
Divadelní fakulta AMU
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti
Filmová a televizní fakulta AMU
Galerie AMU
Hudební a taneční fakulta AMU

IP AMU

Institucionální plán

IS KOS

Studijní informační systém

KREDO

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

KVH
MŠMT
NAMU
NAÚ
PRSZ
RVH

Komise pro vnitřní hodnocení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Nakladatelství AMU
Národní akreditační úřad pro vysoké školství
Plán realizace strategického záměru
Rada pro vnitřní hodnocení

SP

Studijní program

UR AMU

Umělecká rada AMU

ZVŠ

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)
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