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Úvod
Činnost Janáčkovy akademie múzických umění bude i v roce 2017 vycházet ze základního
strategického dokumentu školy, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti JAMU na
léta 2016-2020, který vedle klíčových strategických cílů školy stanoví prioritní cíle pro oblasti
vzdělávací a tvůrčí činnosti, tzv. třetí role vysoké školy a zajištění veškerých činností v oblasti
personální, prostorové, materiální a finanční. Veškeré konkrétní aktivity uvedené u jednotlivých částí
tohoto dokumentu jsou stěžejnými úkoly školy i pro rok 2017. Předkládaný Plán realizace proto
zdůrazňuje nejaktuálnější cíle a úkoly školy v návaznosti na přijetí novely zákona č. 111/1998 Sb.,
přijaté jako zákon č. 137/2016 Sb., a očekávaného zahájení realizace projektů předložených školou
v rámci OP VVV.

Uvedená novela vysokoškolského zákona mění dosavadní termín Dlouhodobý záměr vysoké
školy na Strategický záměr, v zájmu plynulého přechodu na novou terminologii je tento nový
termín použit i u předkládaného dokumentu.

Prioritní cíle naplňování Strategického záměru JAMU v r. 2017:
1) Implementovat novelu zákona č. 111/1998 Sb. do vnitřních předpisů školy a do
reálného uskutečňování vzdělávací a tvůrčích činností školy.
2) Zahájit realizaci tří projektů OP VVV předložených v roce 2016 ke schválení MŠMT ČR
(dále jen ministerstvo), a to jeden v oblasti ESF projektů zaměřený na zvýšení kvality
vzdělávací činnosti JAMU a dva v oblasti ERDF zaměřené na zkvalitnění infrastruktury
každé z fakult JAMU.
3) Připravit podklady pro tvorbu nového plánovacího období investičního zajištění
rozvoje JAMU na základě Programu EDS MŠMT ČR a úspěšně pokračovat v realizaci
stávajícího programu.
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Plánovaná opatření pro rok 2017
Prioritní cíl 1: Implementace novely zákona o VŠ
•

Přepracovat, řádně schválit a zaregistrovat na ministerstvu vnitřní předpisy školy
– Statut, Studijní a zkušební řád, Stipendijní řád, Volební řád akademického
senátu školy, Jednací řád akademického senátu školy, Mzdový předpis, Jednací
řád umělecké rady a Řád výběrového řízení pro obsazování míst pracovníků školy
a Disciplinární řád pro studenty.

•

Nově vypracovat, řádně schválit a zaregistrovat na ministerstvu vnitřní předpisy
školy:
a) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a jejich vnitřního
hodnocení.
b) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem jako celoškolský
předpis s důrazem na precizaci kritérií nezbytných pro získání docentské či
profesorské kvalifikace uchazečů.

•

Při tvorbě výše uvedených vnitřních předpisů školy a zejména pak při vlastní realizaci
vzdělávací a tvůrčích činností na fakultách důsledně aplikovat nejen ustanovení novely
zákona o VŠ obsažené v zákoně č. 137/2016 Sb., a pěti prováděcích nařízení vlády a
vyhlášek ministerstva k ní z roku 2016, ale i detailnější a v mnohém náročnější vlastní
standardy vzdělávací a umělecké činnosti školy vytvořené pro studijní programy
Dramatická umění a Hudební umění všech stupňů a vytvářet k tomu na úrovni všech
řídících stupňů školy potřebné personální a materiální podmínky.

•

Na obou fakultách školy přepracovat vnitřní předpisy fakulty.

Prioritní cíl 2: Zahájit realizaci tří projektů OP VVV
předložených v roce 2016 ke schválení MŠMT ČR a to jeden v oblasti ESF projektů
zaměřený na zvýšení kvality vzdělávací činnosti JAMU a dva v oblasti ERDF zaměřené
na zkvalitnění infrastruktury každé z fakult JAMU a i v případě nepřijetí či krácení
předložených projektů ze strany ministerstva přijmout opatření k částečné realizaci
těchto aktivit:
•

Zahájit přípravu výuky v cizím jazyce u stávajících předmětů a jejich postupné
zařazování do výuky studentů studujících v českém jazyce.

•

Zahájit přípravu zavádění nové metody výuky - elektronické interaktivní osnovy v
informačním systému v rámci tří studijních programů na Divadelní fakultě.
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•

Zahájit zpracování podkladů pro novou akreditaci nenavazujících studijních
magisterských programů na Hudební fakultě a podkladů pro novou akreditaci nového
oboru studia na Divadelní fakultě v navazujícím stupni magisterského studia.

•

Intenzivně na Hudební fakultě pokračovat ve vytvoření společného magisterského
navazující studia s jednou z nejprestižnějších škol v oblasti staré hudby – s Royal
Academy of Art (Hoegschool van den Kunsten) v Den Haagu ve studijním oboru
Interpretation of Early Music.

•

V rámci tvorby systému vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení
pro zlepšení kvality:
upřesnit pravidla a podklady pro dílčí části systému řízení kvality;
postupně zajišťovat autorizované překlady všech vnitřních předpisů do anglického
jazyka;
ustavit systémové pozice s náplní práce v oblasti zajišťování kvality vzdělávání a s tím
souvisejících uměleckých výstupů;
zavést systematickou přípravu zaměstnanců pro zajišťování kvality vzdělávání a
systému vnitřních hodnocení metodickými semináři;
ověřit stávající nastavení evaluačních procesů po pracovištích;
vypracovat typologii uměleckých výstupů a do praxe uvést rozšířený modul
Informačního systému JAMU k budování jejich databáze;
ověřit stávající nastavení evaluačních procesů uměleckých výstupů.

•

V rámci zkvalitnění prostorových a technologických podmínek pro realizaci vzdělávací
a umělecké činnosti na obou fakultách realizovat plánovaný technologický rozvoj
především finálních pracovišť, zahájit modernizaci nástrojového vybavení, rozšířit
výukové prostory o cca 400m² úpravou objektu Astorka.

Prioritní cíl 3: Připravit podklady pro tvorbu nového
plánovacího období investičního zajištění rozvoje
JAMU na základě Programu EDS MŠMT ČR a úspěšně
pokračovat v realizaci stávajícího programu
•

Provést aktualizaci Plánu rozvoje a obnovy technologického zajištění činnosti JAMU
s horizontem roku 2022.

4

•

Důsledně se zapojením co nejširšího okruhu členů akademické obce JAMU vypracovat
modelové návrhy optimálního využití objektu Astorka.

•

Zajistit následující rekonstrukce a opravy nemovitého majetku JAMU:
a) Stavební úpravy v objektu Mozartova 647/1

Sestávají z rekonstrukce podkroví spočívající v doplnění tepelné izolace a provedení klimatizace
učeben a kompletní rekonstrukce počítačové sítě a serverovny, provedení dalších slaboproudých
a silnoproudých rozvodů v celém objektu. Realizace je plánována na období let 2017 – 2019.
Zdroje financování EDS (Program 133 210 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ) a FRIM.
b) Stavební úpravy v objektu Novobranská 691/3
Stavební úpravy části ubytovacích ploch na plochy pro výuku v 3. NP a 7. NP a stavební úpravy
ploch ve 2. NP, kterými se rozšíří užitné plochy knihovny a edičního střediska. Realizace je
plánována na období let 2017 – 2018. Zdroje financování OP VVV a FRIM.
c) Stavební úpravy scénografie v objektu Bayerova 575/5
Kompletní rekonstrukce prostor scénografie spočívající v dispozičních úpravách, doplnění
umělého větrání pomocí vzduchotechnického zařízení, úplné rekonstrukce silnoproudé
elektroinstalace a doplnění slaboproudých rozvodů a datové sítě. Zdroj financování FRIM.
d) Kompletní obnova technologie v divadelním studia Marta Bayerova 575/5
Projektová a investiční příprava kompletní obnovy technologie v divadelním studiu Marta
zahrnující divadelní technologii, světelnou, projekční, zvukovou a obrazovou techniku včetně
nezbytných rozvodů a instalací. Zdroje financování OP VVV a FRIM.

Závěr
Předložený Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti JAMU na rok 2017 byl
projednání v Umělecké Radě JAMU, schválen 19.10. 2016 Akademickým senátem JAMU a 21.10.
2016 byl rovněž schválen Správní radou JAMU. V řádném termínu je předložen Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy a současně zveřejněn na webových stránkách školy.

Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. v.r.
rektor JAMU
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