• Zlepšit propojení aplikační sféry, MŠMT a MK ČR, které se spolupodílejí na vytváření
pracovních příležitostí pro absolventy HAMU.
2018 Pedagogové a vedení HAMU jsou zastoupeni v komisích a radách MKČR a zastoupení VŠ
(RVŠ), a dále jsou členy magistrátní komise pro podporu kulturní oblasti, propojení VŠ s nižšími
vzdělávacími stupni, (např. Itergram, Nadace Život umělce, Fond kultury apod.)V rámci těchto
vrcholných orgánů se pedagogové HAMU přímo podílejí na formování podpory pracovních příležitostí
(absolventů HAMU) a zároveň se zasazují o vznik nových pracovních příležitostí artificiálního odvětví
v rámci tzv. kreativního průmyslu. Nadále pokračovat ve spolupráci s orchestry FOK, Českým
rozhlasem, ND, KPH apod., v roce 2017 byly uzavřeny smlouvy s PKF, ČR rozhlasem, pro rok 2018
uzavřít další-FOK, ZUŠ Buštěhrad, KPH Buštěhrad.
• Spolupracovat při společné tvorbě dlouhodobé strategie a kulturní politiky státu.
2018 HAMU se i nadále bude snažit reagovat na dlouhodobé záměry v rámci kulturní politiky MK ČR
Hl. města Praha a Městských částí, stejně tak jako spolupracuje se subjekty, které své činnosti
koordinují s regionálními subjekty např. kraji, či městy. V jednání je model spolupráce s Českou
Filharmonií smlouva o spolupráci s KPH Buštěhrad a navazování spolupráce s dalšími typy
regionálních subjektů.
• Rozšířit nabídku kombinací studijních plánů v magisterském stupni.
2018 V rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělání (OP VVV) pokračovat v tvorbě nového
mezifakultního studijního programu “arts management“. Podat novou akreditci jazzu, kombinované
formy pedagogiky tance, pokračovat v rozvíjení aktivit v předmětu profesní aktivity , který kreditově
zohledňuje špičkové profesní výstupy studentů. V rámci operačního programu Věda, výzkum,
vzdělání (OPVVV) nadále probíhá vývoj vícefakultního předmětu „Arts management“ v anglickém
jazyce, workshopy za účelem zvýšení kompetence mladých pedagogů a nově vzniká propojením
kateder hudebního managementu a hudební teorie, studijní program Redaktorství a hudební
publicistika.
• Na základě průběžné analýzy zaměstnatelnosti absolventů zvážit zavedení dalších možných
specializací – pedagogické, orchestrální a sólistické, nebo naopak zvolit orientaci pouze na
specializaci sólistickou. Zvážit možnost logického propojení vyššího odborného uměleckého
vzdělání s bakalářským stupněm studia na HAMU.
2018 Nadále pokračovat v diskusi v rámci vedení a v informování UR HAMU. Vedení HAMU bude
reagovat na vznik institucionální akreditace (asi v roce 2021) a rozvine debatu o možnosti modelu
studia pátého a šestého ročníku konzervatoře již jako prvního a druhého ročníku baklářského cyklu
na vysoké škole v nově koncipovaném programu interpretační pedagogika či hra v orchestru.
Zorganizovat konzultace s tuzemskými i zahraničními odborníky a zaměstnavateli, jak při
mistrovských kurzech např. Pražských klarinetových dnech, Junior note, Broumovská klávesa,
Concertino Praga, tak při setkáváních na půdě Pražského jara, služebních cestách vedení školy atd.
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Rozvinout diskusi o „dlouhých“ magisterských programech –skladba, dirigování, klavír a další.
• I nadále klást důraz na excelenci tradičních oborů, zároveň však reagovat na vývoj v oblasti
umělecké praxe a osvojit si pružnější uzpůsobování studijních plánů
v návaznosti na institucionální akreditaci.
2018 Bude probíhat úprava obsahu předmětů související s praxí - orchestrální party, příprava
na institucionální akreditaci, příprava self managementu pro hudebníky nejen v rámci
vznikajícího předmětu „Arts management“ a výuky nakladatelství jako součást studia oboru
hudební teorie.
• Přenést odpovědnost za kvalitu na VŠ a průběžně reflektovat výsledky mezinárodních evaluací.
2018 Po proběhnuvších úpravách studijních plánů na základě doporučení kontroly EAC pokračují
organizační změny za účelem vytvoření struktury vnitřního evaluačního systému. Provést reflexi
výsledků doporučení, tvorby evaluačních kritérií pomocí dotazníků, evaluaci vybraných oborů a
kateder.
• Prohloubit popis studijního procesu pomocí metodiky výsledků učení („learning outcomes“) na
úrovni předmětů, oborů i programů.
2018 Je třeba začít vyhodnocením výuky instrumentálních oborů pomocí LO, 2019 ostatní,
při úpravě a tvorbě nových studijních plánů zohlednit „learning outcomes“ . Tím HAMU získá i
potřebnou argumentaci pro ustavování institucionální akreditace. Řada procesů a úprav studijních
plánů probíhá, ale pedagogové to nedávají do argumentační souvislosti s výstupy z učení.
• U instrumentálních oborů lépe přizpůsobit learning outcomes potřebám aplikační sféry.
2018 Je třeba určit zodpovědnou osobu, která se bude zabývat organizací postupů přizpůsobení, a
za jejíž činnost bude zodpovědný proděkan pro akreditaci a kvalitu spolu s vedoucími kateder
jednotlivých instrumentálních oborů.
• Zpřesňovat sylaby předmětů i aktualizovat seznamy povinné literatury. Vytvářet e-learningové
studijní opory pro zlepšení kvality výuky.
2018 Je třeba věnovat pozornost aktualizaci seznamů povinné literatury. Zajistit nákupy e learningové literatury knihovnou HAMU, knihovna zajistí přístupy na placené stránky firmy Proquest Proquest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/amup.
• Rozšířit nabídku o možnost výuky v anglickém jazyce i pro studenty v českých studijních
programech.
2018 V rámci tvorby studijních programů v operačním programu Věda, výzkum, vzdělání (OP VVV)
akcentovat výuku v anglickém jazyce. Nabídnout v akademickém roce 2018-19 předmět Dějiny
umění v kontextu vývoje hudby v evropském prostoru v anglickém jazyce.
• Na fakultní i mezifakultní úrovni zlepšit spolupráci kateder a oborů.
2018 Pokračovat ve spolupráci s DAMU i FAMU a standardní spoulpráci mezi katedrami. Uvažovat o
rozšíření spolupráce mezi obory jazzové katedry s ostatními obory.
• Zefektivnit spolupráci příbuzných oborů v rámci AMU, zejména oborů produkce, operní režie a
zvuku.
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2018 Dále komunikovat o sdílení doktorského studia DAMU a HAMU v oblasti režie, hudebního
zvuku.
• Podporovat evaluační mechanismy.
2018 Organizovat evaluace kateder dle plánu vedení fakulty v koordinaci s proděkanem pro kvalitu. V
plánu jsou evaluace v rámci tzv. kulatých stolů katedry dechových nástrojů a katedry nástrojů
klávesových. Podpora evaluační činnosti ustavením proděkana jenž má v gesci kvalitu.
• V rámci vnější evaluace stále zapojovat odborníky z praxe do výukového procesu, zástupce
aplikační sféry zvát na koncerty, představení i ke zkouškám, stejně tak stále zapojovat i
zahraniční experty.
2018 Pokračovat v praxi, jež je součástí výukového procesu, zatím probíhá nahodile, vypracovat
jasná pravidla – systém, určit kde a kam budou zváni odborníci z aplikační sféry.
• Zvýšit zapojení studentů do činnosti komisí a rad. Zapojovat studenty v doktorském stupni do
všech akcí na katedrách i do akcí fakulty.
2018 Na poradě kolegia děkana projednat možnost zapojení studentů Mgr. studia do činnosti
kateder a oborů. Oborové rady projednají povinnost studentů Ph.D. studia v presenční formě práce
pro katedru zohledněnou kredity.
• Zlepšit systém poradenské pomoci studentům během studia. Posílit systém poradenské
podpory absolventů přecházejícím do praxe.
2018 Vyučují pedagogové, zaměstnaní u odběratelské sféry, pomáhají konkrétními radami všem
studentům v přípravě na přechod do praxe, v rámci svých domovských zaměstnavatelů studenty dále
doporučují na krátkodobé působení a profesně je vedou. Uskutečnit poradu s vedoucími kateder,
kde vyjasnit, co konkrétně odběratelská sféra potřebuje a co jsme schopni na úrovni našich
pedagogů zajistit - přizvat zástupce odběratelské sféry (FOK, ČF, organizátoři domácích i
mezinárodních festivalů).
• Průběžně inovovat studentský informační systém.
2018 Získat informace od studentů, co je důležité v novém webu fakulty inovovat tak, aby
informovannost studentů byla efektivnější, získat informace od studentů o informovannosti-pověřit
zástupce studentů v AS HAMU. Násleně reflektovat v rámci uživatelského prostředí webu.
• Rozšířit nabídku a rozvíjet kvalitu programů celoživotního vzdělávání.
2018 Rozšířit nabídku na katedře tance, projednat možné další akreditace celoživotního vzdělávání a
postupně pokračovat s dalšími obory.
• Rozšiřovat nabídku letních kurzů.
2018 V rámci vnitřích grantů IP – Priority fakulty nadále podporovat strategické projekty, jež jsou
edukativními akcemi mezinárodního významu, např. každoroční Pražské klarinetové dny či unikátní
např. Bass Europe či Festival Bone fest.
• Rozšířit poradenskou nabídku pro budoucí uchazeče o studium.
2018 Rozšířit základní informace pro uchazeče o studium na novém webu HAMU, jak v českém tak
anglickém jazyce, informace o dnech otevřených dveří rozesílat pomocí e-mailové korespondence na
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příslušné školy, zorganizovat pro zájemce o studium seminář na téma zkoušky z teorie. Aktivně
používat webové portály cílené na kulturu http://www.culturenet.cz/ a sociálních sítí.

• Vytvořit standardy pro institucionální akreditaci, s přihlédnutím ke specifikům studia
uměleckých oborů na HAMU, konzultovat průběžně standardy „evropské akreditace“
prostřednictvím AEC.
2018 Sledovat pomocí mezinárodních evaluací, zda standardy fakulty odpovídají vývoji uměleckého
školství.
• Vytvořit systém komisí a rad, včetně standardního popisu členství ex officio a zastoupení
studentů.
2018 Pokračovat ve vytváření systému komisí a rad jež se sestávají jak z interních pracovníků, tak
z externích odborníků při zastoupení studentů, kteří jsou členové akademického senátu.
• Jasně zakotvit počty externích hodnotitelů během státních závěrečných zkoušek, definovat
status externího hodnotitele.
2018 Vedení HAMU rozhodne, zda je nutné měnit stávající systém státních závěrečných zkoušek, jež
probíhá plně dle zákona. Zákon neukládá zakotvení počtu externích hodnotitelů během státních
zkoušek ani definování externího hodnotitele.
• Definovat systém rozhodování včetně kontrolních mechanismů, nastavit kvalitní systém zápisů
na všech rozhodovacích úrovních, zajistit dohledatelnost významných manažerských a
pedagogických rozhodnutí.
2018 Dále archivovat všechna významná rozhodnutí na sdílených discích, tak aby byla plně
dohledatelná.
• Vytvořit odpovídající a efektivní organizační schéma fakulty, definovat odpovědnost
jednotlivých pracovníků, provázat lépe katedry, ostatní pracoviště a administrativu. Ukládat zápisy
na jedno všem přístupné a snadno dohledatelné místo.
2018 Finalizovat vznik nově definovaných pracovišť, která lépe provážou katedry s ostatními
pracovišti.
• Definovat pravidla a periodicitu monitoringu studijních oborů.
2018 Implementovat Pravidla systému zajišťování vnitřního hodnocení kvality na AMU do chodu
fakulty v součinnosti s Komisí pro vnitřní hodnocení.
• Vedle formálního hodnocení kvality využívat i méně formální, leč účinné formy evaluace a
zpětné vazby.
2018 Připravit systém externích evaluací vybraných výstupů od profesionálních žurnalistů/kritiků.
• Určit povinnosti garanta a vyvážit jeho pracovní náplň. Zároveň dle možností vyčlenit
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prostředky na ohodnocení přijaté odpovědnosti.
2018 Pokračovat v návaznosti na Pravidla vnitřního hodnocení AMU ve vztahu k fakultě.

• Garanti větších celků (nikoli jednotlivých nástrojů) budou spolupracovat při přechodu k
institucionální akreditaci.
2018 Garanti celků postupují společně při přípravě na následný přechod k institucionální akreditaci
pod expertním dohledem proděkana pro akreditaci a kvalitu.
• Klást důraz na funkční, spravedlivé a transparentní využívání klasifikační škály A–F
jakožto zprávy o kvalitě a náročnosti školy (nejen) pro zahraniční partnery.
2018 Dále využívat špičkových osobností pedagogů fakulty, jejichž jména jsou zároveň veličinami
národního i mezinárodního renomé ve svých oborech, jako morálních garantů pro využívání
klasifikační škály A – F.
• Realizovat další kroky k prosazení účinného systému zajišťování kvality vyplývající z
podzákonných předpisů navazujících na novelu ZVŠ.
2018 Pokračovat v aktivitě realizace prosazení účinného systému, vyplývajícího z podzákonných
předpisů navazujících na novelu ZVŠ.

3.
• Stabilizovat fondy na krytí zvýšených nákladů se zaváděním startovních pozic,
a tím vytvořit základní finanční motivační nástroj pro získávání a udržení nejlepších post
doktorandů z AMU i ostatních škol.
2018 Fondy na zavádění startovních pozic jsou zatím přidělovány v rámci příspěvku na fakultách.
Vytvořit podmínky pro možnost udržení tohoto fondu i bez přidělení z rektorátu.
• Při získávání nových pedagogů zamezovat automatickému přijímání vlastních absolventů a
usilovat o co nejotevřenější prostředí (umělecké, pedagogické i výzkumné).
2018 Na každou pedagogickou pozici se v souladu se zákonem vypisují otevřená výběrová řízení,
jichž se pravidelně zúčastňuje domácí umělecká špička, stejně jako umělci ze zahraničí. Nadále
podporovat systém, jež má po absolvování vysoce výběrového bakalářského a magisterského cyklu
ty nejlepší motivovat k doktorskému studiu. Tím si vytvářet základnu pro excelentní umělecké a
pedagogické pracovníky.
• Vytvořit motivační nástroj pro posílení zahraniční mobility mladých akademických pracovníků.
Motivovat mladé pedagogy možností zahraničních aktivit, kratších kurzů či speciálních
programů, možností výzkumné práce.
2018 Pedagogové budou dále motivováni systémem vnitřních grantů, grantů MŠMT a to tvůrčích i
vědeckých, v jejich rámci realizovat mobility, dále Erasmus, IP Mezinárodní spolupráce, spojit
podporu zahraničních pedagogických mobilit a tvůrčích uměleckých aktivit.
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• Vytvořit systém multikriteriálního hodnocení akademických pracovníků.
2018 Dále podporovat hodnocení akademických pracovníků multikriteriálně a v souladu s budoucím
Kariérním řádem AMU.

• Podpořit rozvoj pedagogických a jazykových dovedností mladých akademických pracovníků.
2018 Dále podporovat rozvoj pedagogických a jazykových dovedností mladých akademických
pracovníků.
• Rozvinout možnosti placených studijních programů, a vytvořit tak příležitost k lepšímu
finančnímu ohodnocení mladých akademických pracovníků.
2018 Dále rozvíjet v rámci HAMU International a zahraničního oddělení tvorbu placených „short term“
stáží a zároveň nové nacenění dlouhodobých placených studijních programů. Pokračovat v získávání
kontaktů a rozšiřovat povědomí o těchto programech jak na edukativních veletrzích v rámci
programů Study in Prague, Study in Czech Republic, tak zároveň na bázi osobních kontaktů
jednotlivých umělců především v Asii a USA.
• Nabídnout kratší studijní pobyty pro zahraniční zájemce, které povedou mladí pedagogičtí
pracovníci, postavit „na míru“ programy kombinací uměleckých a hudebně teoretických
předmětů.
2018 Dále pokračovat v rozvoji v rámci OP VVV.

• Ujasnit postavení, profil, metodologii a způsob hodnocení výzkumu skrze umění (Arts
Research) prostřednictvím konferencí, sympozií a festivalů. Získat lepší informace o hodnocení
Arts Research ze zahraničí.
2018 Nadále podporovat členství vedoucích pracovníků v orgánech, jakými jsou například Rada
vysokých škol, nebo Association of European Conservatories, které se aktivně podílejí na tvorbě
profilu a metodologii uměleckého výzkumu tzv. „Research through arts“.
• Podporovat výzkumné projekty, a to i v případě instrumentálních oborů. Postupně stanovit
strategické priority v oblasti výzkumu: do roku 2018 podporovat výzkum v celé šíři, po roce 2018
začít upřednostňovat excelentní výzkumné směry HAMU.
2018 Vzhledem k nově vznikajícímu systému hodnocení uměleckému výzkumu a probíhajícímu
transformačnímu období odložit zúžení směrů podpory excelentního výzkumu na roky 2019 a dále.
• Centra výzkumu (MARC, Ústav taneční vědy, Ústav hudební teorie) předloží vedení školy plány
na období let 2016–2020, které budou realizovat v případě přidělení grantových prostředků.
2018 Nadále vytvářet a požadovat plán činnosti Ústavu taneční vědy a Ústavu hudební teorie a
sledovat plán výzkumného centra MARC v souladu s grantovými smlouvami.
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• Prohloubit propojení výzkumu a výuky širším zapojováním studentů doktorského studia a post
doktorandů.
2018 Nadále dbát na výběr pouze excelentních absolventů magisterského cyklu u příjímacích
zkoušek do doktorského cyklu, tak aby výuka doktorandů mohla být přínosem jak pro pedagogy tak
především studenty fakulty všech oborů.
• Zlepšit komunikaci oborových rad, sladit výuku, doktorský výzkum a výzkum odborných
pracovišť tak, aby neprobíhaly paralelně podobné projekty a aby byly výsledky
výzkumu využity ve výuce či praxi.
2018 Zajistit vytvoření finančních i administrativně podpůrných podmínek pro vedoucí oborových rad,
tak aby mohli lépe komunikovat jak mezi sebou, tak především vně doktorských studií. Nadále bude
podporována součinnost s Centrem doktorských studií.
• Posílit spolupráci s výzkumnými pracovišti mimo HAMU, včetně zahraničních.
2018 Pokud bude za výzkumný výsledek uznána metodika „research through arts“ je možné
navazovat spolupráci s nepřeberným množstvím výzkumných universit, včetně špičkových universit.

• Na základě analýzy dosavadních výsledků mezinárodní spolupráce definovat omezený počet
strategických partnerství, která budou do budoucna intenzivně rozvíjena.
2018 V rámci průběžného analyzování výsledků mezinárodní spolupráce, ale i vývoje evropských a
především asijských edukativních systémů je definováno strategická partnerství. Zúžení výběru je
definováno jak kvalitou zahraničního partnera, tak i velikostí fakulty a jejich možností. Zodpovědný za
výběr partnerství je nadále proděkan pro zahraniční záležitosti.
• Zaměřit se na vznik společných studijních oborů excelentní úrovně v magisterském, případně
doktorském stupni. Program Hudební umění rozšíří oblast spolupráce
v oborech komorní hra, klavír, v předmětu interpretace staré hudby, interpretace soudobé hudby
apod. Při přípravě nových akreditovaných anglických studijních programů důsledně zvažovat
personální a prostorové možnosti fakulty i požadavky vyvíjející se praxe; obory vyučované v
angličtině nebudou vznikat na úkor výuky českých studentů; nově akreditované obory nemusejí
být nutně cizojazyčnou variantou českých akreditovaných oborů.
2018 V rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělání (OPVVV) bude pokračovat tvorba nových
studijních oborů. Fakulta nadále bude podporovat vznik a inovace oborů za předpokladu důsledného
zvážení omezených personálních a prostorových možností fakulty.
• Klást důraz na jazykovou přípravu zejména v magisterském a doktorském studiu, poskytovat
zaměstnancům možnosti dalšího jazykového vzdělávání. Jazyková vybavenost pedagogů bude
vyhodnocována v rámci multikriteriálního systému hodnocení akademických pracovníků.
2018 Dále klást důraz na zvyšování kvality jazykové přípravy studentů. V rámci doktorského cyklu
bude nadále akcentována možnost speciální profesní jazykové přípravy.
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• Vyžadovat základní jazykovou vybavenost jako jednu z podmínek výběrových řízení k přijetí do
pracovního poměru (pedagogičtí pracovníci i administrativa).
2018 Do podmínek výběrových řízení bude zaveden požadavek dobré jazykové vybavenosti
v součinnosti s akreditací.
• Vytvořit přehledný on-line soupis veškerých možností studia v cizích jazycích, který
HAMU nabízí, zlepšit jejich propagaci s ohledem na cílové skupiny.
2018 Bude vytvořena jazyková mutace nového webu fakulty.
• Při propagaci akcentovat unikátní obory rozvíjené pouze na HAMU.
2018 Vedení HAMU určí unikátní obory a bude akcentovat jejich propagaci.
• Rozšířit nabídku workshopů a letních škol v cizím jazyce jak pro české, tak i pro zahraniční
studenty.
2018 Fakulta bude dále analyzovat možnosti vzniku letních mistrovských kurzů a workshopů,
především s ohledem na konkurenci ostatních uměleckých universit a jejich programů, jak
partnerských, tak konkurenčních.
• Podporovat mezinárodní mobility i pracovní stáže, a pokud možno je začleňovat do studijních
plánů.
2018 Nadále iniciovat transformaci systémů, tak aby bylo možné vysílat a přijímat pedagogy cizí
státní příslušnosti v rámci pracovních stáží. Diskutovat nad zařazením studijní praxe na zahraniční
instituci.

• Zefektivnit přístup akademických pracovníků k informacím z kolegií děkana prostřednictvím
porad kateder. Zlepšit informovanost administrativních pracovníků fakulty.
2018 Zajistit lepší informovanost akademických a administrativních pracovníků fakulty především
prostřednictvím pravidelných porad kateder, ale i pomocí elektronických nástrojů, dále akcentovat
používání fakultních e-mailových adres.
• Provázat informovanost mezi jednotlivými uměleckými, výzkumnými a administrativními
pracovišti, zlepšit komunikaci mezi pedagogickou a administrativní sférou.
2018 Dále akcentovat požadavek provázanosti mezi jednotlivými uměleckými, výzkumnými a
administrativními pracovišti prostřednictvím vedoucích pracovníků.
• Akcentovat informovanost o dění uvnitř HAMU jako součást důsledně vyžadovaných
pracovních povinností.
2018 Dále požadovat po akademických a administrativních pracovnících patřičnou informovanost
jakou součást pracovních povinností.
• Posílit povědomí o roli HAMU jako inovativního centra rozvoje hudebního a tanečního umění,
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vytvořit účinnou PR strategii. Využít lépe absolventy pro zpětnou vazbu.
2018 Vytvořit a nadále podporovat účinnou P. R. strategii stěžejních uměleckých projektů HAMU
s přesahem společenského význam, např. cyklus koncertů Ti nejlepší či projektu Koncert proti
totalitě a dalších.
• Zapojit významné absolventy do činnosti Nadace HAMU.
2018 Otevřít téma budoucího směřování Nadace HAMU.
• Organizovat tzv. master classy absolventů školy, pořádat společné koncerty a semináře
absolventů a studentů, zvát absolventy na konference a sympozia.
2018 Nadále podporovat začlenění absolventů v rámci mimořádných koncertů. Podpora bude
navazovat na model, který se osvědčil například v každoročním pořádání Koncertu proti totalitě spolu
s tematickou výstavou. Vytvořit strategii pro rozšíření řady významných komorních koncertů. Nadále
podporovat angažování absolventů jako pedagogů mistrovských kurzů.
• Nastavit systém kontroly webu (redaktor webu) a zajistit jeho průběžnou aktualizaci jak v
českém, tak v anglickém jazyce.
2018 Charakterizovat P. R. strategie v součinnosti s příslušným proděkanem.
• Prohloubit spolupráci s profesní sférou formou pravidelných seminářů se studenty a vybranými
zástupci profesní sféry.
2018 Rozšířit spolupráci s profesní sférou formou pravidelných seminářů i v oblasti
instrumentálních oborů.
• Posílit vazbu absolventů na jejich alma mater prostřednictvím volnočasových aktivit a
společenských akcí.
2018 Nadále podporovat jubilejní koncerty významných pedagogů a koncerty se společenským
přesahem i v rámci třetí role univerzity.
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