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1. Úvod 

Strategický záměr DAMU na období od roku 2021+ vychází ze Strategického záměru 

Akademie múzických umění v Praze na období od roku 2021+. Jeho smyslem není 

striktně vyjmenovat a popsat závazné cíle dalšího rozvoje fakulty, nýbrž předložit 

jednotlivé tematické okruhy k diskusi, která proběhne na úrovni kolegia děkana, v 

akademickém senátu a umělecké radě DAMU.  

Tuto diskusi považujeme za zvláště potřebnou vzhledem k okolnostem, ve kterých se 

nacházíme. Pandemie koronaviru je v této chvíli sice na ústupu, ale s jejími následky 

se budeme ještě dlouho potýkat. Lze předpokládat, že ovlivní fiskální politiku státu, 

která se výrazně promítne do financování  veřejného školství. Na tuto situaci se vysoké 

školy musí připravit, a to zejména ty umělecké, u nichž se dá předpokládat – vzhledem 

k oblasti jejich působení – že právě jich se případná restriktivní opatření dotknou 

významnou měrou. Druhou oblastí, která bude rozhodující pro dlouhodobý zdárný 

rozvoj DAMU, je její vnitřní etická kultura, která zahrnuje prevenci diskriminace, 

klientelismu a korupce, podporu zdravé vzájemné komunikace, a obnovování zdrojů 

tvořivosti, uměleckého potenciálu a společenské relevance. 

Do textu je včleněn časový plán realizace dílčích kroků v horizontu krátkodobém, 

střednědobém a dlouhodobém. Jinými slovy: nedílnou součástí struktury je i plán 

realizace strategického záměru. Redakce je koncipována z hlediska čtyřletého 

funkčního období stávajícího vedení fakulty. Jeho ambicí je během této doby provést 

zevrubnou analýzu zvolených témat takovým způsobem, aby se mohly stát 

smysluplným východiskem pro koncipování případných systémových a strategických 

změn – bude-li to nutné. 
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1. Prioritní cíl 1: Umělecké vzdělávání v 
synergii s rozvojem umělecké praxe 

 
 
Operační cíle: 

1. Rozvoj pregraduálních studijních programů v oblasti oborově specifických i 

nespecifických znalostí a dovedností s cílem zajistit úspěšné uplatnění 

absolventů v současné umělecké praxi i v navazujících či souvisejících 

profesích 

2. Analýza možností cíleného zavádění flexibilních forem výuky zohledňujících 

výrazné proměny studentské populace zejména v oblasti životního stylu, 

sociálního statusu a výkonu paralelních pracovních povinností 

3. Podpora excelence a podnikavosti v oblasti tvůrčích aktivit a komplexní péče o 

všestranný well-being studentů při přípravě na náročnou profesi 

 

 

Specifikace jednotlivých oblastí / činností: 

1. Vytvoření časových, technologických a didaktických podmínek pro zavedení 

výuky celofakultních volitelných předmětů, zejména oborově nespecifické kurzy 

produkčního minima, právního a ekonomického minima, technologického 

minima, akademického psaní, u relevantních programů také pedagogického 

minima.  

2. Zvyšování kvality studijních programů v anglickém jazyce sjednocením 

některých postupů na úrovni fakulty, zejména v oblasti propagace programů 

směrem k potenciálním uchazečům o studium a v oblasti zajištění podpory pro 

stávající studenty. 

3. Zefektivnění výuky povinné angličtiny v bakalářském a magisterském stupni 

studia díky zapojení garantů studijních programů do přípravy obsahu kurzů.   

4. Vývoj a zavedení podpůrných mechanismů pro studenty s cílem zajistit jim 

hladký průběh studiem, rovnost příležitostí, etické zacházení, transparentnost 

jednání a přístup k psychologickému a kariérovému poradenství.  

5. Podpora a optimalizace podmínek pro prezentaci mimořádně nadaných 

studentů na národních i mezinárodních soutěžích a festivalech a oceňování 

jejich práce mimořádnými stipendiemi - Cena děkana. 

6. Podpora přesnějšího zacílení nabídky přípravných kurzů, dnů otevřených dveří a 

konzultací pro zájemce o studium s cílem předcházet vzniku nepřesných 

představ o studiu a zvolené umělecké profesi.  
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Cílové výstupy: 

1. Sylaby celofakultně volitelných oborově nespecifických předmětů 

2. Upravené rozvrhy povinných předmětů studijních programů tak, aby vznikl 

prostor pro účast studentů na celofakultních volitelných předmětech 

3. Nabídka volitelných oborově specifických předmětů zajišťovaných jednotlivými 

katedrami pro studenty ostatních kateder 

4. Společná komunikační strategie fakulty pro propagaci studijních programů v 

angličtině 

5. Aktualizovaný koncept povinné výuky angličtiny s důrazem na interaktivní formu 

a odbornou relevanci pro jednotlivé studijní programy 

6. Elektronická verze Průvodce studiem, ve kterém budou stručně a srozumitelně 

shrnuty informace o AMU, fakultě a Divadle Disk, organizační struktuře, 

prostorech, nabízených službách, o příležitostech a povinnostech studenta 

7. Nové propozice Ceny děkana 

8. Seznam prioritních mezinárodních festivalů k prezentaci mimořádně nadaných 

studentů DAMU 

9. Inovovaná nabídka přípravných kurzů, dnů otevřených dveří a konzultačních dnů 

pro zájemce o studium 

 

 

Konkrétní opatření: 

1. Uspořádání dvou kulatých stolů se studenty napříč fakultou s cílem zmapovat 

potřeby výuky ve vybraných oblastech oborově nespecifických dovedností 

(krátkodobý) 

2. Vytvoření pracovního přehledu existujících předmětů z bakalářských studijních 

plánů a výstupů z projektu OPVVV, včetně dostupných studijních opor, jejichž 

sylabus lze využít při vývoji celofakultních volitelných předmětů oborově 

nespecifických minim (krátkodobý) 

3. Série pracovních setkání PR týmu fakulty a zástupců kateder k vytvoření 

společné propagační strategie anglických programů (krátkodobý) 

4. Sestavení pilotní verze Průvodce studiem s využitím existujících textů a návodů, 

ve spolupráci PR týmu DAMU, studijního oddělení, knihovny, oddělení technické 

podpory a Divadla DISK (krátkodobý) 

5. Pravidelné vyhlašování a udělování Ceny děkana (krátkodobý) 

6. Vývoj sylabů a formátů výuky oborově nespecifických volitelných předmětů v 

pracovních skupinách se zapojením pedagogů relevantních kateder a ve 

spolupráci s ostatními fakultami, úprava nabídky podle potřeba jednotlivých 

kateder. (střednědobý) 

7. Revize stávající nabídky celofakultních a celoškolních volitelných předmětů 

zajišťovaných jednotlivými katedrami DAMU s cílem vytvořit koordinovanou 
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nabídku oborově specifických volitelných předmětů, na kterých se budou 

potkávat studenti více kateder (střednědobý) 

8. Analýza potřeb v oblasti podpůrných a poradenských služeb fakulty 

prostřednictvím kvalitativních rozhovorů se studenty a vedoucími pedagogy 

(střednědobý)   

9. Sestavení pracovního seznamu významných mezinárodních festivalů ve 

spolupráci s Divadlem DISK a festivalem Zlomvaz, příprava personálních, 

administrativních a finančních kapacit pro pravidelnou účast studentů DAMU 

na nich (střednědobý) 

10. Doplnění nabídky přípravných aktivit pro zájemce o studium (dny otevřených 

dveří, přípravné kurzy, konzultace) na jednotlivých katedrách na základě sdílení 

dobré praxe v rámci fakulty i z jiných uměleckých škol (střednědobý) 

11. Úpravy rozvrhů výuky u jednotlivých studijních programů tak, aby vznikl 

společný prostor napřích fakultou (ca 3 hodiny týdně) pro nasazení oborově 

nespecifických i specifických volitelných předmětů (dlouhodobý) 

12. V návaznosti na potřebu zlepšovat připravenost studentů na přechod do praxe 

průběžné vyhodnocování potřeb a vytváření podmínek pro zavedení povinné 

externí praxe do studijních plánů vybraných studijních programů na DAMU v 

dialogu s garanty, (dlouhodobý) 
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3. Prioritní cíl 2: Doktorské studium na DAMU 
v novém formátu  
 
Operační cíle: 

 

(1) Rozvoj doktorských studijních programů DAMU podle platných standardů 

kvality a se zohledněním nejnovějších trendů v oblasti uměleckého výzkumu 

(2) Zlepšení podpory práce garantů studijních programů, oborových rad a školitelů, 

posílení komunikace mezi oborovými radami, kultivace vztahu školitel-

doktorand 

 

Specifikace jednotlivých oblastí /činností: 

1. V návaznosti na očekávanou změnu ze strany MŠMT týkající se důrazu na 

internacionalizaci a expertnost doktorských studií, na doporučení Rady pro 

vnitřní hodnocení a v souvislosti s koncem platnosti akreditací většiny 

doktorských studijních programů v roce 2024 formulování nových koncepcí 

doktorských programů. Zpřehlednění jejich nabídky, případně zredukování jejich 

počtu. 

2. Systematická rozprava o charakteristikách uměleckého výzkumu na DAMU, 

jeho metodologie, výstupech a jejich užití. Analýza dobrých praxí ze zahraničí.  

3. Formulování minimálních požadavků na kompetence v oblasti akademického 

psaní u všech studentů doktorských programů. 

 

Cílové výstupy: 

1. Stručná rešerše doktorských programů v uměleckém výzkumu i vědeckém 

výzkumu v zahraničí, dobrých praxí napomáhající růstu doktorandů v průběhu 

studia (ve spolupráci s předsedy OR). střednědobý 

2. Dokument shrnující konkrétní kritéria, průběžné hodnocení, metodologie, 

formáty a nastavení studijních povinností ve vědecko-výzkumných a umělecko-

výzkumných projektech jako podklad pro definice studijních programů od roku 

2024. Analýza přínosů a nevýhod rozdělení doktorských programů do gesce 

pěti oborových rad. Analýza optimalizace počtu přijímaných doktorandů ve 

vztahu k předpokládanému profilu doktoranda-excelentního výzkumníka (ve 

spolupráci s prorektorkou pro vědu a výzkum, předsedy OR a vybranými 

absolventy/ studenty doktorského studia). střednědobý 

3. Koncept relevantního ověření úrovně akademického psaní. (Ve spolupráci s 

CDS). střednědobý 

4. Analýza možnosti založení webové stránky pro prezentace dílčích výstupů 

doktorandů/elektronický časopis - dlouhodobý 
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Konkrétní opatření: 

1. Uspořádání pravidelných celofaktulních neformálních dílen pro všechny 

studenty doktorských programů (1x ročně) Ukázky dokončených doktorátů z 

jiných fakult i vlastní fakulty, anglofonní kulatý stůl, malé formáty setkávání 

napříč studijními obory. Jedno setkání vnitrofakultní, jedno otevřené hostům. 

Krátkodobý a střednědobý 

2. Analýza možného zavadení kurzu angličtiny, případně kurzu v angličtině, který 

bude pracovat online/offline bezprostředně s tematikou divadelní tvorby 

střednědobý 

3. Zajištění nabídky dostatečně kvalitního kurzu akademického psaní a zajištění 

ověření znalostí v této oblasti střednědobý 

4. Vytvoření cílených vnitrofakultních formátů průběžného financování - 1. 

dokončení akademického výstupu do RIV, 2. podpora výzkumných kompetencí 

(kurzy, workshopy, dílny akademického psaní, prezentací, sepisování 

grantových žádostí apod.) 3. podpora uměleckého výzkumu 4. financování 

aktivit pro cílenou podporu provázanosti různých druhů umění, vědeckého 

výzkumu a současných společenských témat. střednědobý 

5. Vytvoření přehledného Průvodce studiem/webového materiálu o základních 

parametrech doktorského studia, průběžných grantových výzvách a 

příležitostech podpory tvorby v rámci doktorského studia. střednědobý 

6. Analýza podmínek vytvoření platformy pro dílčí výstupy doktorských studentů 

střednědobý 

7. Analýza možné intenzivnější podpory zahraniční spolupráce DAMU na úrovni 

doktorských studií. dlouhodobý 
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4. Prioritní cíl 3: DAMU v dialogu umění a 
výzkumu  
 
Operační cíle: 

1. Posilovat vysokou a mezinárodně srovnatelnou úroveň umělecké tvůrčí činnosti 

studentů podporou benchmarkingu, moderní praxe a mezioborové spolupráce  

2. Rozvoj a profilace vědecko-výzkumné činnosti na AMU jako synergie 

základního, aplikovaného a uměleckého výzkumu. 

 

Specifikace jednotlivých oblastí /činností: 

1. Rozšiřování funkce Divadla DISK jako střediska pro praktickou výuku studentů 

v synergii divadelního provozu, laboratoře, konzultačního střediska, festivalové 

agentury a platformy pro aktivní marketing a kontakt s veřejností. 

2. Analýza různých možností návazného uměleckého působení studentů včetně 

analýzy potenciálu spolupráce s externími subjekty.   

3. Vytvoření mechanismu vnitřních grantů na podporu uměleckých projektů 

studentů. 

4. Podpora systematické foto a videodokumentace uměleckých projektů studentů 

s cílem dalšího využití obsahů jako nástroje k lepší uplatnitelnosti absolventů i 

k propagaci fakulty doma a v zahraničí 

5. Pro účely plánování zdrojů pro zabezpečení a vyhodnocování tvůrčí činnosti 

studentů důsledně trvat na pečlivé evidenci umělecké a výzkumné tvorby 

studentů a pedagogů a naplňovat databázi uměleckých děl a RUV a RIV 

6. Hledání možností synergie mezi výzkumnými centry, doktorskými programy, 

projekty Excellent a SGS a vnějšími granty.  

7. Formulování jasných kritérií a metod hodnocení vnitrofakultních soutěží.  

8. Podpora meziinstitučních výzkumných záměrů, podpora výzkumných záměrů 

napříč katedrami. 

9. Cílená spolupráce s Katedrou teorie a kritiky na podpoře tvorby excelentních 

VaV výsledků. 

10. Příprava ukotvení uměleckého výzkumu při hodnocení výzkumné tvůrčí činnosti, 

ve spolupráci s ostatními uměleckými VŠ. Pokračování v definování postavení, 

metodologie a způsobu hodnocení uměleckého výzkumu ve spolupráci s 

institucemi v ČR a zahraničí. 

11. Podpora spolupráce s časopisem Arte Acta, podpora publikování.  

 

 

Cílové výstupy: 

1. Seznam brigádnických / praktikantských pozic pro studenty v Divadle DISK  

2. Inovované schéma vnitřní grantové soutěže  
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3. Dostupný archív foto a videodokumentace školních děl a jasná pravidla jejich 

využití, zveřejněný v uzavřené části webových stránek  

4. Dokument shrnující kritéria a způsoby hodnocení projektů SGS - krátkodobý 

5. Zavedení vnitrofakultních finančních příspěvků podporujících dokončení 

vědeckých výsledků - krátkodobý 

6. Zavedení vnitrofakultních příspěvků podporujících posilování akademických 

dovedností - vzdělávací kurzy, online kurzy, workshopy - krátkodobý 

7. Aktivní web stránka proděkanky pro vědu - podněty, odkazy, zprávy z činnosti. 

střednědobý 

 

 

Konkrétní opatření: 

 

1. Dílny metodologie uměleckého výzkumu se zahraničními hosty - střednědobý 

2. Hledání vhodného zkušebního prostoru pro Divadlo DISK (střednědobý) 

3. Analýza příležitostí pro posílení konzultačních kapacit a praktické výuky v 

stávající organizační a personální struktuře Divadla DISK (krátkodobý) 

4. Podpora realizace dalších vzdělávacích a marketingových aktivit v Divadle DISK 

(DAMU Sr, DAMU Jr, Noc divadel, prohlídky zákulisí a pod.) (krátkodobý) 

5. Zapojování zástupců divadel, kulturních organizací a networků do hodnocení 

uměleckých projektů studentů (střednědobý) 

6. Kontinuální diskuse se zástupci Nové sítě a dalších networků o vytváření 

příležitostí pro umělecké působení studentů a absolventů (krátkodobý) 

7. Příprava vyhlašovacích propozic, podpůrných seminářů pro žadatele, podmínek 

realizace projektů a personálního zajištění pro vnitřní grantovou soutěž pro 

studenty (krátkodobý) 

8. Analýza současného stavu dokumentace tvůrčích aktivit studentů napříč 

katedrami, příprava východisek pro společný nástroj (střednědobý) 
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5. Prioritní cíl 4: Kultura kvality na DAMU  
 

Operační cíl: 

Přechod od zajišťování kvality coby zákonné povinnosti ke kultuře kvality jako 

přirozeně sdílené institucionální hodnotě. 

 

Specifikace jednotlivých oblastí /činností: 

1. Analýza prioritních způsobů zajišťování kvality na DAMU a definování 

konkrétních efektivních opatření. Do analýzy bude zahrnuto posouzení 

následujících aktivit: 

a. Podpora pracovních stáží akademických a THP pracovníků na jiných 

uměleckých vysokých školách 

b. Institut studentských ambasadorů, kteří se budou podílet na vnitřním 

hodnocení fakulty 

c. Zavést pravidelné setkání studentů s vedením fakulty o potřebách řešení 

školních i mimoškolních problémů 

d. Nastavení kritérií pro vnitřní hodnocení umělecko-výzkumných výstupů 

e. Zapojení zástupců aplikační sféry do hodnotících procesů na fakultě 

f. Zvyšování kompetencí akademických pracovníků v oblasti akreditačních 

standardů a procesů vnitřního hodnocení prostřednictvím sdílení dobré 

praxe 

g. Zlepšování metodické podpory akademickým pracovníkům v oblasti 

tvorby kurikula a vnitřních hodnocení na fakultní úrovni 

h. Zodpovědná implementace závěrů KVH z vnitřního hodnocení 

i. Vytvoření metodiky pro vnitřní hodnocení Divadla DISK a jeho následná 

pravidelná realizace 

j. Formy komunikace a spolupráce s dalšími uměleckými vysokými 

školami v oblasti řízení kvality 

k. Zavedení pozice ombudsmana, definice jeho kompetencí a 

odpovědností 

l. Analýza pracovní náplně garantů studijních programů a s tím související 

vyváženost pracovního zatížení, metodická a finanční podpora jejich 

činnosti 

m. Analýza požadavků na strukturu školení pro posílení etické kultury na 

DAMU. 

n. Analýza potřeb pro zavedení doplňujícího vzdělání pro pedagogy DAMU 

v oblasti metodiky výuky na umělecké vysoké škole.  
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o. Informování veřejnosti o tom, jakým způsobem jsou vyhodnocovány 

závěry vnitřních hodnotících procesů a jaká opatření jsou na základě 

těchto závěrů implementovány.  

2. Vytvoření Rukojeti pedagoga, obsahující procesní usměrnění pro praktické 

otázky výuky, implementaci klíčových ustanovení vnitřních předpisů a popis 

interních procesů, v oblasti výuky  

 

Cílové výstupy: 

1. Zapojení externích odborníků do procesů vnitřního hodnocení 

2. Zajištění udržitelnosti metodické podpory akademickým pracovníkům v oblasti 

tvorby kurikula po ukončení operačního projektu OP VVV 

3. Průběžná školení administrativních pracovníků 

4. Pracovní setkání se zástupci jiných uměleckých vysokých škol 
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6. Prioritní cíl 5: DAMU jako místo otevřené 
do zahraničí 
 
Operační cíle:  

 

(1) Komplexní podpora zahraniční zkušenosti studentů a akademiků ve vzdělávací 

a umělecké činnosti     

(2) Internacionalizace doma – přirozený mezinárodní charakter školy a otevřenost 

jako základ pro obohacující výměnu tvůrčích a pedagogických zkušeností a 

nápadů, udržení a rozvoj portfolia cizojazyčných programů a předmětů na AMU 

Specifikace jednotlivých oblastí: 

1. rozvíjení strategických partnerství se zahraničními školami 

2. zlepšení jazykové přípravy 

3. systematické udržování kvality programu Erasmus+ 

4. podpora relevantních mezinárodních aktivit kateder 

5. koordinace vybraných procesů při realizaci anglických programů 

6. analýza podmínek pro vznik společného studijního programu se zahraničními 

školami 

Cílové výstupy 

1. Aktivně rozvíjet důležitá strategická partnerství. Orientovat se spíše na 

středoevropský prostor. Střednědobý.      

2. Využívat naplno program Erasmus+ pro výjezdy a příjezdy studentů, pedagogů 

i neakademických pracovníků, nabízet také on-line workshopy se špičkovými 

zahraničními odborníky. Zároveň ale rozvíjet oboustrannou výměnu odborníků. 

Dlouhodobý. 

3. Koordinovat mezinárodní aktivity jednotlivých kateder. Dlouhodobý. 

4. Zkvalitňovat stávající anglické programy a snažit se více integrovat studenty 

těchto programů do života školy. Provést rekonstrukci odpovědnosti řízení. 

Provést revizi rozpočtů anglických programů. Krátkodobý. 

 Konkrétní opatření 

1. Zrušit smlouvy, které fungují jen formálně (je tu konečně příležitost, protože 

většina smluv končí v roce 21), uzavřít smlouvy se školami, které o DAMU mají 

zájem a pro DAMU jsou perspektivní. 

2. Zavést alespoň jeden předmět v angličtině i pro české studenty na magisterské 

úrovni.  
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3. Pravidelně, tedy jednou za semestr, vybrat zodpovědně studenty na studijní 

výměny a praktické stáže, zprostředkovat výjezdy akademických a 

neakademických pracovníků v rámci Erasmu+.  

4. Neustále komunikovat s katedrami, nabízet aktivně možnosti zahraniční 

spolupráce, ať už komisionálně nebo osobně vybírat nejlepší projekty placené z 

programu IP mezinárodní a dalších grantových programů nebo financované 

přímo katedrami. 

5. Sejít se se studenty anglických programů na začátku semestru a informovat je 

o možnostech, které mají /kandidatury, vnitřní granty.../. Každý akademický rok 

vybrat jednoho českého studenta jako tzv. “buddy”, tedy někoho, kdo cizincům 

bude pomáhat s orientací v pro ně cizím prostředí. Přerozdělit kompetence mezi 

studijním a zahraničním oddělením, v rámci tohoto jednání probrat financování 

anglických programů. Pravidelná evaluace kvality výuky prostřednictvím 

rozhovorů se studenty a absolventy. 
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7. DAMU - společensky odpovědná 

Operační cíle: 

(1) DAMU jako místo setkávání 

(2) DAMU jako přirozené společenské a komunitní centrum 

(3) DAMU  jako nepřehlédnutelná a výjimečná umělecko – pedagogická značka, kterou 

takto – díky systematicky budovanému PR – vnímá i veřejnost 

 

 

(1) 

DAMU jako místo setkávání, které charakterizuje : 

 

1.1 spolupráce mezi studenty a pedagogy, 

 

1.2 vzájemný respekt k  odlišným uměleckým přístupům, 

 

1.3 odvaha k uměleckému experimentu a výzkumu. 

 

Specifikace jednotlivých oblastí /činností: 

 

1. Společná reflexe umělecké tvorby. 

2. Akademický senát jako přirozené centrum sdílení a řešení společných témat.  

3. Psychologicko- etická podpora ve studiu.  

 

Cílové výstupy: 

 

1. Společné reflexe dílčích uměleckých výstupů v Disku a jejich veřejná 

prezentace.  

2. Hledání dalších forem spolupráce napříč jednotlivými katedrami.  

3. Podle závažnosti a charakteru projednávaných témat nabídnout možnost 

otevřeného jednání akademického senátu s využitím  všech dostupných forem 

komunikace (prezenčních i distančních). 

4. Analýza současného stavu poskytované psychologické pomoci studentům. 

 

Konkrétní opatření: 

 

1. Podpora formátu diskusí po představeních v Disku. Aktivní účast KTK v procesu 

reflexe dílčích výstupů (a to i v návaznosti na publikační možnosti). 

2. Diskuse o dalších možnostech informování ze zasedání AS DAMU (on-line 

přenos, prezentování jednotlivých témat prostřednictvím PR DAMU atp.) 
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3. Vytvoření přehledné a jasně strukturované nabídky v oblasti psychologické 

pomoci, která bude obsahovat nejen přímou pomoc, ale i odkazy na následnou 

péči, poradnu a nabídku tematicky zaměřených setkání. Zřízení pozice 

ombudsmana / ombudsmanky. (Krátkodobý) 

 

(2) 

DAMU jako přirozené společenské a komunitní centrum, jehož nedílnou součástí jsou  

aktivity,  které:  

 

2.1 reagují na aktuální společenské události, 

 

2.2  propojují organizace  a společenské iniciativy v místě  svého působiště, 

 

2.3 vycházejí ze statutu vysoké umělecké školy a prohlubují vazby mezi jednotlivými 

stupni uměleckého vzdělávání napříč celou společností. 

Specifikace jednotlivých oblastí /činností: 

1. Centrem těchto aktivit je divadlo Disk. Dramaturgie divadla dává prostor nejen 

vlastní – studentské - umělecké činnosti,  ale systematicky vytváří i platformu 

pro setkávání a konfrontaci dalších  společensky a umělecky inspirativních 

výstupů. 

2. V rámci svých možností je zařazuje do mezinárodních souvislostí a takto je i v 

místě svého působení prezentuje.   

3. Spolupráce s ostatními uměleckými školami v místě působení v oblasti 

pedagogické i umělecké.  Příprava a realizace společných programů a projektů. 

Cílové výstupy: 

 

1. Diskusní kluby o aktuálních společenských tématech.  

2. Popularizace společensky a environmentálně odpovědné tvorby. 

3. Festivaly 

4. Veřejná prezentace tvůrčích výstupů v prostorách školy i mimo ni, kontinuální 

informační kampaň o všech aktivitách školy. 

5. Prezentace tvůrčí práce studentů a pedagogů prostřednictvím Nakladatelství 

AMU, časopisu Arte Acta, konferencí, sympozií a přehlídek v Praze a regionech. 

6. Posílení vazby na hlavní město a zapojení do aktivit městských kulturních 

institucí, zapojení pedagogů DAMU do práce expertních komisí, spolupráce na 

strategických tématech s relevantními zástupci hlavního města  

7. Formální ukotvení spolupráce s regionálními kulturními centry a aktéry, včetně 

nižších vzdělávacích institucí a zájmových organizací jak v oblasti umělecké 

spolupráce, tak formou praktických stáží studentů. 
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8. Analýza současných letních škol a letních kurzů pro tuzemské a zahraniční 

zájemce a využití získaných informací pro konkrétně cílenou propagaci fakulty 

a školy. 

 

Konkrétní opatření: 

1. Příprava a realizace výběrového řízení na pozici ředitel/ka Divadla Disk.  

2. Analýza možností užší spolupráce mezi uměleckými školami na úrovni 

jednotlivých kateder. Krátkodobý- Střednědobý 

 

 

(3) 

DAMU  jako nepřehlédnutelná a výjimečná umělecko – pedagogická značka, kterou 

takto – díky systematicky budovanému PR – vnímá i veřejnost. 

 

 

Specifikace jednotlivých oblastí /činností: 

 

1. Webové stránky DAMU a sociální sítě. 

2. Spolupráce s celoplošnými médii. 

3. Nakladatelská a ediční činnost.  

 

Cílové výstupy: 

 

1. Posílení propagace všech výstupů tvůrčích činností, festivalů a přehlídek a 

externích intervencí do veřejného prostoru, posílení propagace edukačních 

aktivit, zapojení studentů do studentských interních, národních i mezinárodních 

soutěží, podpora rozšířených edičních aktivit NAMU, včetně pravidelné účasti 

na knižních veletrzích a podobných prezentačních akcích 

2. Propagace fakulty v rámci jednotlivých festivalů. 

3. Podpora a propagace Nadačního fondu DAMU. 

4. Pravidelná komunikace s odbornou (i laickou) veřejností založená na principu 

propagace umělecké činnosti DAMU. 

5. Aktivní spolupráce bývalých absolventů na společenských akcích DAMU 

(Osobnost DAMU, nakladatelský počin DAMU, umělecký výkon DAMU atp.) 

6. Posílení vazeb mezi školou a bývalými studenty formou koordinované, 

dlouhodobé spolupráce s bývalými studenty a absolventy školy, s důrazem na 

využití jejich mezinárodní zkušenosti, pokračování v budování databáze 

absolventů, včetně zapojení nejúspěšnějších z nich do činnosti a propagace 

školy například formou přednáškových cyklů, společných kulturních akcí nebo 
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přípravy webových shotů s podpůrnými vystoupeními zaměřenými na propagaci 

školních akcí.  

7. Vytvoření cyklu absolventských přednášek a prezentace úspěšných 

absolventských příběhů na webových stránkách, realizace absolventských 

setkání.  

8. Vytvoření jednotného interního informačního systému. 

 

Konkrétní opatření: 

 

1. Ve spolupráci s Divadlem DISK vytvořit oddělení PR, které bude schopné 

zabezpečit odpovídající komunikaci nejen s akademickou obcí, ale i veřejností.  

2. Vytvořit konkrétní obsahovou náplň a personální strategii PR DAMU. 

Střednědobý 
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8. Strategicky řízená DAMU 
 
Operační cíl: 

 

DAMU jako místo sdílení společných hodnot a vzájemného respektu ke specifickým 

potřebám jednotlivých pracovišť. 

 

Specifikace jednotlivých oblastí /činností: 

 

Řízení fakulty je založené na respektování autonomie jednotlivých odborných 

pracovišť.  Děkanát v této struktuře funguje jako servisní řídící bod, jehož hlavní náplní 

je  nejen koordinace jednotlivých výstupů/vstupů, ale i iniciování nových, stanovených 

v souladu s jednotlivými cíli Strategického rozvoje DAMU 21+. Klíčovým partnerem v 

tomto smyslu jsou nejen jednotlivá odborná pracoviště, ale i akademický senát DAMU, 

který by v jistém slova smyslu mohl tvořit pomyslný komunikační most mezi 

děkanátem a akademickou obcí. 

 

Cílové výstupy: 

 

1. Posílení personální a fiskální odpovědnosti  jednotlivých kateder. 

2. Kariérní růst mladých perspektivních pedagogů. 

3. Podpora vědecké a umělecké činnosti jako nezbytné součásti pedagogického 

působení na fakultě 

4. Efektivní organizace výběrových řízení na pozice akademických pracovníků, 

zakládající se na  personálních plánech a kariérním řádu odborných pracovišť a 

kateder.   

5. Projednání otázky implementace požadavku maximálně dvou čtyřletých po 

sobě jdoucích období na pozici vedoucího katedry do legislativního rámce 

fakulty.  

6. Návazně na rozpočtové možnosti průběžná obnova technického 

technologického vybavení jednotlivých fakultních pracovišť pro potřeby výuky a 

provozu s cílem udržet krok s technickým a technologickým rozvojem v 

příslušné oblasti. 

7. Zformulování  dlouhodobé realizace energeticky úsporných opatření DAMU.  

 

Konkrétní opatření: 

 

1. Stanovení závazné strategie personálního rozvoje jednotlivých pracovišť s 

vedoucími kateder.  

2. Pravidelná evaluace dohodnutých závazných ukazatelů. 
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3. Diskuse v AS DAMU a UR DAMU nad návrhem implementace požadavku 

maximálně dvou čtyřletých po sobě jdoucích období na pozici vedoucího 

katedry do legislativního rámce fakulty. 

4. Na základě rozhovoru s vedoucími kateder vytvořit plán obnovy technického 

vybavení jednotlivých pracovišť, a to  nejen na základě potřeb prezenční výuky 

umělecké, ale i distanční a hybridní teoretické. 

5. V návaznosti na finanční možnosti AMU získání nových prostor, které by sloužily 

jako umělecká laboratoř pro různorodé aktivity studentů (workshopy, výuka 

lighting designu a multimédií, specifické scénické projekty, interaktivní výstavy, 

animační ateliér, alternativní scéna pro výuku kontaktních předmětů a 

zkoušení), s ohledem na plánované rozšíření studia v souvislosti s nově 

akreditovanými programy. 

6. Formulování požadavků na využití UVS Beroun včetně finanční rozvahy na 

případnou rekonstrukci objektu. 

7. Ve spolupráci s Nadačním fondem DAMU hledání dalších výukových prostor 

formou sponzorské spolupráce. 

8. Ve spolupráci s rektorátem AMU provedení energetického auditu budovy. 

Projednání možnosti nákupu médií na energetické burze. (střednědobé - 

průběžně) 

 


