PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU HAMU 21+ NA ROK 2021
projednán Uměleckou radou HAMU dne 27. 5. 2021

1. Vzdělávací činnost
•

Pregraduální

-

zasadit se o úspěšné a kompletní dokončení akreditačních procesů v případě akreditace navazujícího
magisterského studia,

-

stanovit harmonogram dalších akreditačních kroků a postupů pro akreditaci dokotrských studijních
programů a studijních programů v anglickém jazyce včetně stanovení pořadí a výběru,

-

vyvinout snahu najít v rozpočtu fakulty odpovídající finanční prostředky na překlad odpovídajících částí
akreditačních spisů do anglického jazyka,

-

uskutečnit dne 9. 11. 2021 Den otevřených dveří standardním prezenčním způsobem, v případě
potřeby a nutnosti realizovat DOD online formou tak, jak si fakulta pilotně vyzkoušela v roce 2020,

-

iniciovat změnu Akreditačního řádu AMU ve smyslu zařazení do čl. 7 možnost akreditovat 5-ti letý
nenavazujcí magisterský studijní program,

-

na příslušných katedrách zahájit diskuze o zájmu využít případné možnosti akreditovat určitý studijní
program jako 5-ti letý nenavazujcí magisterský.

•

Postgraduální

-

zahájit práce nad přípravou akreditačního spisu doktorského studijního programu Skladba a teorie
skladby jako pilotního,

-

při příležitosti organizace slavnostního koncertu v Rudolfinu k oslavám 75. výročí založení AMU
podpořit setkání současných pedagogů a studentů s absolventy fakulty.

•
-

navázat na úspěšnou spolupráci s uměleckou agenturou MenArt při přípravě a organizaci jejich
mistrovských kurzů pro žáky ZUŠ v prostrách HAMU,

•
-

Celoživotní (vč. letních škol a masterclass)

Evaluace a sběr zpětné vazby
zorganizovat na Katedře bicích nástrojů na jaře a na Katedře strunných nástrojů na podzim 2021 jejich
Vnitřní hodnocení bakalářských a magisterských studijních oborů.
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•

Podpora excelence a podnikavosti v oblasti tvůrčích aktivit

-

od nového akademického roku 2021/2022 zahájit výuku nového ústního státnicového předmětu
v magisterském studiu s názvem Organizace a struktura hudebního provozu,

-

nejtalentovanější studenty fakulty i nadále navrhovat na různá interní i externí ocenění.

2. Tvůrčí činnost v návaznosti na pedagogiku
•

umělecká včetně infrastruktury a podpůrných mechanismů

-

uskutečňovat plánované workshopy a masterclassy včetně těch, které nemohly být z důvodu
epidemické situace v roce 2020 usktečněny,

-

i navzdory pokrácenému rozpočtu CRP Festivaly zachovat počet orchestrálních koncertů z cyklu „Ti
nejlepší“,

-

zahájit přípravy umělecké akce spojené s oslavou výročí 75 let od založení AMU včetně následné
realizace slavnostního koncertu v Rudolfinu.

•

vědecká včetně infrastruktury a podpůrných mechanismů

-

u vědomí získaných zkušeností spojených s pandemickou situací v roce 2020 podporovat nástroje a
pořízení potřebného vybavení pro online výuku, jednání akademických orgánů, streamování
uměleckých vystoupení atp.,

-

podpořit MARC v plnění jejich cílů na rok 2021, konkrétně:
· Projekt NAKI „Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní
hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního dědictví v ČR“.
Získání dalších výsledků z aplikovaného výzkumu určené k záchraně Národního kulturního dědictví ČR.
· Projekty DKR AMU „Subjektivní a objektivní aspekty kvality hudebních zvuků“ a „Akustické vlastnosti
hlasu“. Další posouvání světových teoretických znalostí o vnímání zvuku člověkem (zejména vnímání
hudebního zvuku).
· Projekt Fondu rozvoje CESNET „Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a
jejího výzkumu“. Další zlepšení stávajícího stavu péče o hlas hlasových profesionálů i pacientů s
poruchami hlasu a s inovacemi stávající výuky mluvního a zpěvního hlasu.
· Vypracování nového projektu GAČR „Využití zařízení pro pozitivní výdechový tlak při hodnocení
použití relativní základní frekvence“. Bude-li přijat, započetí jeho řešení.
· Realizování vzdělávacích seminářů a workshopů s foniatry, logopedy, varhanáři, apod. (transfer
výsledků výzkumu do praxe).
· Realizování vzdělávací přednášky v rámci workshopů Muzea české hudby s cílem šíření informací o
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zařízení vyvinutém v projektu MPO Trio „Monitoring citlivých předmětů prostřednictvím Internetu
věcí“, vhodném k ochraně sbírkových hudebních nástrojů. Předání znalostí pro transfer výsledků
výzkumu do praxe.
· Zveřejnění certifikované metodiky „Metodika využití síťových audiovizuálních přenosů při distanční
hudební interakci a vzdělávání“ vytvořené v projektu TAČR Éta „Distanční spolupráce v uměleckém
vzdělávání s využitím moderních přenosových technologií“ na web HAMU a umožnění jejího zařazení
do výuky na HAMU a k využití při distančních hudebních vystoupeních.
· Zařazování výsledků výzkumu do vzdělávání na KZT HAMU, zapojování studentů do zvukových
experimentů v rámci výzkumu AMU a umožnění provádění doktorských prací doktorandů AMU i
dalších VŠ v prostorách a s přístrojovým vybavením MARC a vedení těchto prací (propojení výzkumu a
výuky).

3. Třetí role alias Společenská odpovědnost
•

Umělecká činnost v návaznosti na plnění společenské odpovědnosti

-

aktivně se podílet na zajištění důstojné oslavy 75. výročí založení AMU s vrcholem organizace
slavnostního koncertu v Rudolfinu dne 8. 10. 2021,

-

zajistit účinkující z řad pedagogů fakulty, např. dirigenta a sólisty a orchestru AKS (studenti fakulty)
doplněného o bývalé absolventy fakulty,

-

za zachování pravidel odpovídající aktuální epidemické situaci uspořádat v prostorách dvorany LP
tradiční tzv. Jazzové nádvoří a také koncert Katedry bicích nástrojů a umožnit široké veřejnosti tato
vystoupení navštívit.
•

Vnější vztahy a PR

-

zasadit se o masivní medializaci oslav k 75. výročí založení AMU,

-

s využitím vlastních sil a potenciálu a ve spolupráci s rektorátem AMU propagovat slavnostní koncert
k 75. výročí založení AMU.

Internacionalizace
-

v rámci možností fakulty se snažit poskytnout pomoc studentům z Běloruské republiky formou
zařazení do řádných fakultních studijních programů,

Rozvoj a podpůrné činnosti
-

prostřednictvím čerpání grantu určeného pro podporu fakultních doktorských studentů zanalyzovat
během letních prázdnin stav a amortizaci notového materiálu v knihovně HAMU týkajících se
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strunných, klávesových a dechových nástrojů. Zanalyzovat chybějící stěžejní studijní materiál pro
odpovídající studijní programy a zajistit jejich doplnění,
-

v rámci migrace fakulty na systém Microsoft Outlook podpořit zavedení aplikací, tzv. OneDrivu a
SharePointu a zajistit bezproblémové převedení dokumentů a dalších odpovídajících materiálů do
těchto virtuálních úložišť a pracovních prostředí.
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