STRATEGICKÝ ZÁMĚR HAMU pro období 2021+
projednán Uměleckou radou HAMU dne 27. 5. 2021
schválen Akademickým senátem HAMU dne 24. 6. 2021

Tento Strategický záměr vychází ze základních premis Strategického záměru AMU 21+ a je s ním
v plném souladu. Specifikuje zvláštnosti, které se mohou lišit od SZ 21+ sesterských fakult, ať už
fakticky nebo časově.
Vzhledem k pandemické situaci spojené s šířením viru COVID – 19, je nezbytně nutné počítat
s drobnými úpravami, které nezávisí na vůli a cílech fakulty, ale vychází ze specifické situace, kterou
dosud nejsme schopni plně předpovídat.

1. Vzdělávací činnost
•

Pregraduální

-

ukončit veškerou akreditační činnost, která začala v období SZ 2016+ včetně akreditací navazujících
magisterských studijních programů a studijních programů v anglickém jazyce. U studijních programů,
kterým byla akreditace přiznána na dobu kratší než standardních 10 let, připravit další akreditační spisy
tak, aby již nebylo pochyb o udělení 10-ti letého akreditačního cyklu,

-

upravit a rozšířit koncept Dne otevřených dveří tak, aby vznikla příležitost efektivního prvního setkání
nejen s představiteli fakulty v jejich prostorách, ale také s hodnotami fakulty, koncepcí a úrovní
jednotlivých studijních programů včetně kateder, na kterých jsou uskutečňovány. Zabránit tak
situacím, kdy uchazeč o studium není plně informován o problematice a požadavcích jednotlivých
studijních programů a jejich specializací a riskuje tím neúspěch u přijímacího řízení,

-

u některých studijních programů iniciovat diskuzi o možnosti akreditace 5-ti letého magisterského
studia, zejména u studijních programů Klávesové nástroje a Dirigování tak, jak je zvykem na mnohých
hudebních vysokých školách, které přistoupily k Boloňské konvenci,

-

vhledem k pravděpodobným změnám na trhu práce v důsledku „post covidové doby" opakovaně
navázat na předchozí fakultní diskuzi na téma rozšířžení nabídky kombinovaného studia ve specifických
a především vhodných studijních programech a jejich specializacích,

-

zahájit celofakultní diskuzi o zařazení nových studiuních programů do studijního profilu fakulty nebo
naopak, o zrušení některých současných studiuních programů na základě poptávky či aktuálních trendů
ve společnosti a také s ohledem na nabídky jiných uměleckých vysokých škol v České republice,

-

redefinovat a revidovat etické a morální základy pro veškeré typy studijních přístupů tak, jak vyplývá
z úvodního ustanovení zákona o vysokých školách,
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-

propojovat a systematicky rozvíjet smysluplnou spolupráci mezi studijními programy a specializacemi
uvnitř fakulty,

-

vytvářet prostor pro smysluplnou a logickou součinnost společných studijních cílů napříč studijními
programy celé AMU tak, aby byla pro studenty zajištěna potřebná prostupnost studia,

-

podporovat vyhledávání kapacit pro tvorbu uměleckých projektů, v nichž se spojují studijní programy
se souběžnou uměleckou praxí. Rozvíjí obsah studia, který vhodně doplňují nebo rozšiřují. Může být
také výrazem dalšího možného propojování profesní sféry, absolventů a ostatních uměleckých i
produkčních spolupracovníků nad společnými projekty divadel, orchestrů a agentur,

-

podporovat výuku směřující k využití nových technonnologií využívaných v současné umělecké praxi
tak, jak se pedagogové a studenti naučili a následně osvojili v době pandemie způsobné virem COVID19.

•

Postgraduální

-

ukončit veškerou akreditační činnost související s akreditací doktorských studijních programů,

-

zkoordinovat potřeby, cíle a možnosti studiních programů doktorského studia s očekávanou novou
legislativou MŠMT v této oblasti. Zapojit fakultu do celouniverzitní diskuze o této věci s tím, že HAMU
bude ze závěry této diskuze vycházet,

-

nadále podporovat systematizaci, udržování a získávání nových kontaktů s absolventy fakulty, tzv.
Alumni,

-

organizovat a realizovat pravidelné i příležitostné akce pro sdílení uměleckých zkušeností a reflexí, zvát
absolventy kateder HAMU na workshopy, akce a konference pořádané jejich Alma Mater, zajistit
publikaci informací o konání zmíněných akcí nejen na webových a facebookových stránkách katedry.

•

Celoživotní (vč. letních škol a masterclass)

-

podporovat větší spolupráci fakulty s coachingovými agenturami, s pořadateli mezinárodních akcí,
uměleckých soutěží a s dalšími subjekty, které mohou zvýšit PR fakulty, eventuelně přivést další
zájemce o studium,

-

rozvíjet nabídku masterclassů a workshopů s vynikajícími tuzemskými i zahraničními lektory a tím tak
vytvořit větší konkurenční prostředí na fakultě.

•
-

Evaluace a sběr zpětné vazby
vytvořit na fakultě takové prostředí, které umožní upřímnou a nebojácnou zpětnou vazbu ze strany
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studentů, což jediné může vést ke zkvalitnění veškerých studijních procesů a docílí se tím omezení
zbytečné administrativní zátěže na fakultě,
•

Podpora excelence a podnikavosti v oblasti tvůrčích aktivit

-

vytvářet odpovídající podmínky a příležitosti pro rozvoj mimořádně nadaných studentů zohledněním
jejich individuálních potřeb a nastavením individuálních studijních plánů, podporou jejich
mezinárodního zapojení, účastí na soutěžích, účastí na mezinárodních festivalech, oceněními výsledků
jejich práce formou mimořádných stipendií apod.,

-

vhodnými úpravami studijních plánů zvýšit informovanost v oblasti uměleckého podnikání, o možnosti
čerpání grantových příležitostí nebo v oblasti uměleckého managementu atp.

2. Tvůrčí činnost v návaznosti na pedagogiku
•

Umělecká včetně infrastruktury a podpůrných mechanismů

-

umožnit především mladším pedagogům v rámci mezinárodních výměnných programů jejich další
vzdělávání, rozvoj a profesní růst,

-

realizovat propojení sféry orchestrů, souborů ,uměleckých agentur a renomovaných národních i
mezinárodních uměleckých festivalů se studijními plány a obsahem fakultních studijních programů,

-

podporovat zapojení studentů do inovačních aktivit v rámci studijních plánů,

-

rozvíjet interaktivní metody výuky, skrze které se studující učí aplikovat obecné poznatky a
metodologické postupy v praxi.

•

Vědecká včetně infrastruktury a podpůrných mechanismů

-

směřovat výzkum na fakultě k smysluplným vědeckým poznáním, které přímo souvisí s uměleckou
činností, zkvalitňuje její tvůrčí proces a případně navazuje, zapojuje se a podílí na výzkumné činnosti
v adekvátních oborech v tuzemských i zahraničních vědeckých projektech,

-

klást dále požadavky na nenahraditelný osobní vklad a individuální přístup každého z pedagogů, a
v rámci potřeb a tam, kde je to smysluplné, také na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost,

-

prohlubovat úroveň poznání základního či aplikovaného výzkumu a tím mimo jiné i pomáhat uchovávat
a rozvíjet hmotné i nehmotné kulturní statky, resp. přispívat ke zvyšování kulturního povědomí
společnosti a zachovávat tak naše kulturní dědictví,

-

pružně reagovat na potřeby praxe, respektive trhu při garanci zachování špičkové umělecké kvality.
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•
-

Evidence a archivace uměleckých výstupů
v rámci současné legislativy a zákonných norem pořizovat a následně archivovat umělecké výstupy
uskutečňované v rámci státních závěrečných zkoušek, a tím tak pro budoucnost dokumentovat a
dokladovat vysokou úrověň absolventů fakulty.

3. Třetí role alias Společenská odpovědnost
•

Umělecká činnost v návaznosti na plnění společenské odpovědnosti

-

nadále budovat a rozvíjet význam vysoké umělecké školy jako otevřeného kulturně společenského
prostoru,

-

nadále ovlivňovat a pomáhat utvářet povědomí o činnosti fakulty např. formou pořádání veřejně
přístupných uměleckých produkcí, koncertů, představení a dalších uměleckých akcí a umožňovat široké
veřejnosti je navštěvovat,

-

nadále plně podporovat pořádání kulturních akcí ve venkovních prostorách fakulty, ať už pořádané
fakultou jako např. jazzové přehlídky nebo pořádané jinými hostujícími organizacemi,

-

prostřednictvím uspořádání Dne otevřených dveří přibližovat veřejnosti zaměření fakulty včetně jejích
prostor.

•

Environmentální odpovědnost

-

s vědomím vážných ekologických hrozeb vést studenty k odpovědnosti za budoucnost planety, podnítit
v nich zájem o environmentální problematiku ve světle skutečnosti, že se zde jedná především o jejich
budoucnost,

-

v souladu s aktivitou AMU a jeho Environmentálního panelu dokončit podporu všeobecné dostupnosti
nádob na tříděný odpad.

•

Vnější vztahy a PR

-

dále klást důraz na vnitřní komunikaci při získávání informací od pracovníků kateder o úspěších
studentů, pedagogů a absolventů fakulty, dále o pořádaných workshopech, kurzech, aktivitách
pedagogů atp.,

-

zajistit vylepšení technologického vybavení v digitálním info systému,

-

získávat nové zkušenosti dle trendů a moderních principů pro komunikaci a propagaci fakulty,

-

na základě získaných poznatků a informací ze školení PR agendy, užitečně a účelně inspirovat v tomto
duchu představitele kateder, administrativní pracovníky atd.,
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-

učit se takticky a strategicky zacházet s informacemi s ohledem na dopad na veřejnost,

-

podporovat prohlubování
fakulty/univerzity.

strategických

dovedností,

vytváření

povědomí

o

excelenci

4. Internacionalizace
-

nadále organizovat či spolupořádat kvalitní projekty, které na fakutu přivedou špičkové umělce
z Evropy i z celého světa a tím tak nadále dotvářet fungující síť mezi univerzitami a odborníky z praxe,

-

prohlubovat spolupráci s prestižními tuzemskými i zahraničními uměleckými univerzitami, s kterými
má fakulta dobré zkušenosti,

-

hledat nové školy v rámci Evropské unie, ale i mimo ní za účelem výměny zkušeností jak mezi pedagogy,
tak studenty,

-

dle finančních možností fakulty i nadále podporovat pořádání cyklů tematických koncertů,
mezinárodních mistrovských tříd a kurzů a ve výzkumném segmentu mezinárodních konferencí,

-

prostřednictvím podpory Nadace HAMU zvyšovat zájem studentů o mezinárodní dění, např. účast na
festivalech, koncertech, soutěžích, mistrovských kurzech atp.,

-

i nadále udržovat kontakt se zahraničními uměleckými subjekty, které podporují studenty fakulty
v jejich činnosti s ohledem na jejich talent, např. Cena Bauše Ruysové, Cena Sažin Pochlebinové atp.,

-

vzhledem ke světové globalizaci a unifikaci angličtiny jako základního světového jazyka podporovat
doplnění vzdělání v tomto jazyce u pedagogů, administrativních a dalších pracovíků fakulty.

5. Řídící činnost (strategie řízení) včetně finančního managementu/zabezpečení
-

využívat prostředky z různých fondů – stipendijních, grantů VGS a ostatních promyšlených prostředků
studijní soutěže ke stimulaci aktivity studujících, které podporují rozvoj jejich odborných i
přenositelných kompetencí, a k podpoře činností přispívajících ke kvalitě studia a akademické a sociální
integraci studujících.

6. Rozvoj a podpůrné činnosti
-

v rámci finančních možností fakulty dále zkvalitňovat studijní, umělecké a pracovní podmínky tak, aby
odpovídaly nejen bezpečnostním požadavkům, ale zároveň současným trendům prostředí vysokých
škol a s tím souvisejícímu pocitu komfortu a konkurenceschopnosti,

-

podporovat dokončení migrace na novější a uživatelsky příjemnější technologie, a tím tak usnadnit
práci pracovníkům administrativy při jejich důležité funkci zajištění podpory hladkého chodu fakulty.
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