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Úvod

Činnost Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění bude i v roce 2018 vycházet
ze základního strategického dokumentu fakulty, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávací a
tvůrčí činnosti HF JAMU na léta 2016-2020, který vedle klíčových strategických cílů fakulty
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 2018. Předkládaný Plán realizace proto zdůrazňuje nejaktuálnější cíle a úkoly školy
v návaznosti na zavádění změn vyplývajících z novely zákona č. 111/1998 Sb., přijaté jako
zákon č. 137/2016 Sb., a jejich prováděcích předpisů z oblasti akreditací a z realizace dvou
projektů přijatých na škole 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 od roku 2017 používán i u předkládaného dokumentu.

Prioritní cíle naplňování Strategického záměru HF JAMU v r. 2018:
Důsledně uvést do činností fakulty nové vnitřní předpisy JAMU registrované MŠMT na
základě novely zákona č. 111/1998 Sb., akcentovat zejména budování systému řízení kvality
v rámci „Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a
vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností“. Dokončit tvorbu
a zajistit aplikaci vnitřních předpisů fakult a veškerých dalších prováděcích předpisů školy.
1)

2)
Realizovat dva projekty OP VVV a to jeden v oblasti ESF projektů zaměřený na
zvýšení kvality vzdělávací činnosti JAMU a jeden v oblasti ERDF zaměřený na
zkvalitnění infrastruktury fakulty.
3)
Vypracovat potřebné materiály k předložení žádostí o akreditace nových
studijních programů ve smyslu přechodu na novou podobu studijních programů a
jejich specializací.
4)
Dočerpat veškeré prostředky schválené škole v rámci stávajícího Programu EDS
MŠMT a v případě přijetí již předložených projektů v rámci nového plánovacího
období investičního zajištění rozvoje JAMU na základě Programu EDS MŠMT na léta
2018 a násl. zahájit jejich realizaci.
5)
Rozvíjet pedagogickou a tvůrčí uměleckou a vědeckou činnost fakulty, a to se
zdůrazněním tzv. třetí role.

Plánovaná opatření pro rok 2018
Prioritní cíl 1: Implementace nových vnitřních předpisů
fakulty
•

V oblasti vzdělávání:

zajistit plynulý přechod na nový Studijní a zkušební řád JAMU s účinností od počátku
akademického roku 2018/19,
za pomoci rozvoje příslušných modulů studijního IS JAMU vytvořit elektronickou
databázi příslušných spisových podkladů a zahájit tak přechod na elektronickou spisovou
evidenci studijní agendy fakulty,
ve spolupráci s HAMU Praha provést analýzu doktorských studijních programů s cílem
dalšího rozvoje kvality tohoto nejvyššího stupně sepětí vzdělávací, výzkumné a umělecké
činnosti studentů,
implementovat dokončené a aktualizované fakultní předpisy do soustavy vnitřních
předpisů HF JAMU jako např. Disciplinární řád HF JAMU a Jednací řád Umělecké rady HF
JAMU,
-

dopracovat a schválit další obligátní fakultní předpisy jako např. Statut HF JAMU,

•

V oblasti kvality:

důsledně uvést do činností všech součástí školy principy a zásady Pravidel systému
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností jako nového vnitřního předpisu školy,
tvorbu vlastní metodiky hodnocení kvality vzdělávání založit na hodnocení výsledků
učení jednotlivých studijních programů a jejich specializací,
stanovit parametry pro hodnocení uměleckých výstupů studentů a vytvořit zpětnou
vazbu pro transfer poznatků z hodnocení této tvůrčí činnosti zpět do výuky,
kvalitu kvalifikačních prací podpořit a zvýšit vznikem Směrnice o kvalifikačních
pracích,
kontrolovat užívání a analyzovat dopady nově schválené Šablony pro kvalifikační práce
na jejich výslednou kvalitu,
-

upravit formuláře Zadání absolventského projektu a bakalářské/diplomové práce pro

nově vzniklé potřeby,
vypracovat pro potřeby akreditace studijních programů Vnitřní hodnotící zprávu podle
metodiky NAÚ,

Prioritní cíl 2: Realizovat dva projekty OP VVV
V roce 2017 HF JAMU zahájila v rámci výzev OP VVV 15 (ESF) a 16 (ERDF) realizaci
projektů: Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245),
Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Hudební umění na JAMU
(CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002246) .

A)

Projekt ESF zvýšení kvality vzdělávací činnosti JAMU

•
Pokračovat v přípravě výuky v cizím jazyce u vybraných stávajících předmětů a jejich
postupném zařazování do výuky studentů studujících v českém jazyce.
•
Zpracovat podklady pro novou akreditaci nenavazujících studijních magisterských
programů.
•
Akreditovat navazující magisterský studijní program - Interpretation of Early Music,
vytvořený ve spolupráci s jednou z nejprestižnějších vysokých uměleckých škol v oblasti staré
hudby – s University of Arts The Hague – Royal Conservatoire The Hague, The Netherlands.
•
V rámci tvorby systému vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení
pro zlepšení kvality:
novelizovat předpisy a vnitřní normy fakulty,
postupně zajišťovat autorizované překlady všech vnitřních předpisů do anglického
jazyka,
rozvíjet a kalibrovat systémové prvky na úrovni informačního systému JAMU a jeho
systematické využívání pro veřejnou část evidence výstupů,
modifikovat stávající nastavení evaluačních procesů po pracovištích podle pravidel
systému zajišťování kvality,
ověřit stávající nastavení evaluačních procesů uměleckých výstupů,
konzultovat postupy při vytváření systému zajišťování a hodnocení kvality s odborníky
z tuzemska a ze zahraničí,

B)

Projekt ERDF Zkvalitnění infrastruktury SP Hudební umění
•

Obnova technologií fakulty

Obnova scénických světelných technologií, audiotechnologií a videotechnologií v učebnách,
komorním sále a aule fakulty. Dále se bude jednat také o obnovu technologií pro
elektroakustickou hudbu, budou pořízeny modulárních syntetizéry, HW a SW pro realizaci
elektroakustické hudby a grafických partitur
•

Obnova klávesových nástrojů

Pořízení první části klávesových nástrojů v počtu 14 ks.
•

Pořízení historických hudebních nástrojů
Pořízení první části hudebních nástrojů pro obor historická a varhanní interpretace.

•

Pořízení ostatních hudebních nástrojů

Pořízení dechových, etnických bicích a strunných nástrojů.

Prioritní cíl 3: Vypracovat potřebné materiály k předložení
žádostí o akreditace nových studijních programů ve smyslu
přechodu na novou podobu studijních programů a jejich
specializací:
Důsledně dodržet harmonogram přípravy žádostí o akreditace nových
studijních programů a jejich specializací garantující plynulý přechod na nový model od
1. 9. 2019 v návaznosti na schválenou dobu akreditací stávajících studijních oborů a
naplňování projektu ESF JAMU v rámci OP VVV.

•

•
Připravit metodiku přechodu studentů z dosavadních studijních oborů do
nových studijních programů, resp. jejich specializací pro akademický rok 2019/20.

Prioritní cíl 4: Dočerpat stávající Program EDS MŠMT ČR a
úspěšně pokračovat v realizaci stávajícího programu
•
Provést aktualizaci Plánu rozvoje a obnovy technologického zajištění činnosti HF
JAMU s horizontem roku 2022.

Prioritní cíl 5: Rozvíjet pedagogickou a tvůrčí uměleckou a
vědeckou činnost fakulty, a to se zdůrazněním tzv. třetí
role
•

Zorganizovat celostátní doktorandskou konferenci.

•

Zahájit přípravu na organizaci Mezinárodní konference HF JAMU v roce 2019.

•
Realizovat další ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka, připravit ročník
následující.
•
Na bázi CRP propojit tvůrčí a studijní aktivity studentů DSP HF JAMU s aktivitami
kolegů na ostatních uměleckých školách.
•

Pokračovat v úspěšných aktivitách Metodického centra.

•

Pokračovat v úspěšných aktivitách U3V.

•

Realizovat další ročník Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů.

•
Realizovat plánované hostování zahraničních pedagogických pracovníků a podporovat
jejich pedagogické aktivity jako nástroj mezinárodní spolupráce HF JAMU. Zaměřit se na
podporu mezinárodních aktivit všech kateder HF JAMU. Posilovat mezioborovou spolupráci
na HF JAMU pomoci internacionalizace výukového procesu.
•
Realizovat celoškolský projekt CRP Podpora spolupráce uměleckých VŠ v oblasti
internacionalizace.
•
Zahájit analýzu a tvorbu kritérií hodnocení absolventských a bakalářských projektů
(koncertů a dalších výstupů), děkanských a semestrálních zkoušek a přípravu implementace
systému hodnocení do interních předpisů.

Podporovat a rozšiřovat mezinárodní kontakty, realizované na úrovni
uměleckých vysokých škol v oblasti studentských a pedagogických výměn, účastí
v konferencích, sympoziích, soutěžích, festivalech, pracovních a studijních stážích.
•

•
Angažovat se v zahraničních aktivitách (propagace HF JAMU v zahraničí), které
povedou k zvýšení počtu zahraničních uchazečů s perspektivou úspěšného studia na
HF JAMU v Brně.
•
Zvyšovat veřejnou dostupnost informací o HF JAMU v Brně v cizích jazycích
směrem k zahraničním partnerům a zahraničním uchazečům o studium.

