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Plán realizace STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU
Fakulty výtvarných umění VUT v Brně na období 2016–2020
platný pro rok 2018
Úvod
Dokument „Plán realizace Strategického záměru Fakulty výtvarných umění VUT v Brně na období
2016–2020, platný pro rok 2018“ (dále jen „Plán re SZ FAVU VUT 2018”) vychází z Dlouhodobého
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty
výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (dále jen „FAVU“), Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysokého učení
technického v Brně (dále jen „VUT“) na období 2016–2020 a současně z Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na období 2016–2020, s ohledem na hlavní priority Plánu
realizace Strategického záměru Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Plán re SZ VUT 2018”) a
Plán realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2018 (dále jen „PIreDZ MŠMT
2018“).
Motivujícím prvkem pro mnohé strategické aktivity uvedené v Plánu re SZ FAVU VUT 2018 je
pokračující implementace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů a realizace cílů programového prohlášení rektora VUT.
Prioritní cíle Plánu re SZ FAVU VUT 2018 vycházejí z Dlouhodobého záměru FAVU, platného pro
období 2016–2020 a jsou strukturovány v souladu s Plánem re SZ VUT 2018 a prioritními cíli
Dlouhodobého záměru MŠMT:
Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality a strategické řízení
Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost vzdělávací činnosti
Prioritní cíl 3: Internacionalizace
Prioritní cíl 4: Relevance, absolventi, marketing a spolupráce s aplikační sférou
Prioritní cíl 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
Prioritní cíl 6: Rozhodování a rozvoj založené na informacích a datech
Prioritní cíl 7: Efektivní hospodaření
Prioritní cíl 8: Dislokace
Prioritní cíle Plánu realizace Strategického záměru pro rok 2018

Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality a strategické řízení
- FAVU bude součinná se zaváděním systému zabezpečení a hodnocení kvality a strategického
řízení VUT a bude nadále udržovat a rozvíjet vysoké standardy všech stupňů vzdělávání včetně
habilitačních procesů a udržovat nastavenou strategii počtu přijímaných studentů do všech stupňů
studia.
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- FAVU bude součinná s procesem nezávislého expertního mezinárodního hodnocení VUT, které
realizuje European University Association (EUA) – International Evaluation Programme (IEP).
- Formy fakultní výzkumné činnosti budou průběžně rozvíjeny ve snaze o specifikaci doktorského
výzkumu na FAVU a maximální využití jeho výstupů. Rozvoj doktorského studia na FAVU bude
specifikován s ohledem na kapacitní možnosti fakulty, v návaznosti na ateliérový provoz a ve snaze o
udržení konkurenceschopnosti v dané oblasti. Prioritou v oblastech výzkumu a doktorského studia na
FAVU je i nadále vytvoření a rozvoj kvalitního vědecko-výzkumného pracoviště s aktivní publikační,
výstavní a kurátorskou činností a výstupy RIV/RUV. V roce 2018 FAVU podpoří realizaci projektů
fakultního specifického výzkumu včetně opětovného interního navýšení ze strany VUT. Pro podporu
talentovaných studentů budou využity především prostředky vyčleněné z rozpočtu Institucionálního
rozvojového plánu VUT rozdělné skrze interní grantová řízení.
- Vedle standardní mobility prostřednictvím programu ERASMUS+ bude fakulta nadále podporovat
alternativní formy mobility prostřednictvím aktivně vyhledávaných zdrojů financování, případně
z vlastních dostupných prostředků. Role mobility bude posílena formou skupinových výměnných
pobytů a odborných exkurzí. Specifikace fakultních výstupů vědy a výzkumu bude zohledňována
v návaznosti na vytváření a využívání možnosti zapojení do národních a mezinárodních výzkumných
týmů.

Prioritní cíl 2: Diverzita a dostupnost vzdělávací činnosti
- Bakalářský studijní program Výtvarná umění, navazující magisterský studijní program Výtvarná
umění v českém jazyce a navazující magisterský studijní program Visual Arts v anglickém jazyce
obdržely akreditaci platnou pro období od 1. prosince 2015 do 1. listopadu 2023. Doktorský studijní
program, realizovaný v oborech „Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz“ a „Výtvarná
umění a umělecký provoz“ byl (re)akreditován dne 25. 7. 2016. Prioritou FAVU je zvyšování kvality
v naplňování akreditovaného doktorského studijního programu Výtvarná umění a rozšíření nabídky o
výuku v anglickém jazyce.
- Pedagogickou, výzkumnou a tvůrčí činnost pedagogů bude FAVU směřovat k habilitačním
a jmenovacím řízením tak, aby byl zajištěn akademický růst pracovníků i vzhledem k platným
akreditacím.
- FAVU bude pokračovat v rozvíjení nabídky „svobodných předmětů“ v rámci VUT v Brně.
- FAVU bude pokračovat v rozvíjení spolupráce se středními odbornými školami v oblasti zvyšování
odborné přípravy uchazečů o studium na vysokých uměleckých školách.
- FAVU bude nadále spolupracovat a bude hledat nové možnosti reciproční spolupráce se
zahraničními vysokými školami, zejména těmi, které jsou zastřešeny programem ERASMUS. Bude
hledat možnosti spolupráce se zahraničními školami a institucemi v oblasti zahraničních studijních
a pracovních pobytů a výměnných stáží pro studenty i akademické pracovníky fakulty.
V oblasti získávání uchazečů o studium bude FAVU:
- rozvíjet program prezentací pedagogů fakulty ve vybraných středních školách v České
republice;
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-

představovat fakultu v relevantních tiskových i webových informačních médiích a v rámci
veletrhů vzdělávání GAUDEAMUS;
pořádat Dny otevřených dveří;
podporovat výstavy (ateliérové, celofakultní aj.).

V oblasti studia a studijních programů FAVU bude:
- součinná v procesu implementace novely zákona o vysokých školách s ohledem na požadavky
a metodiky NAÚ
- v Radě pro vnitřní hodnocení vyhodnocovat dodržování Standardů studijních programů VUT
- v případě získání rozvojových programů, grantů, sponzorských darů vypisovat soutěž na
podporu tvůrčích aktivit studentů a soutěž na výběr výstavních projektů v Galerii FAVU.
- posilovat spolupráci s ostatními fakultami VUT;
- posilovat spolupráci s dalšími vysokými školami v ČR;
- usilovat o udržitelnost zřízeného pracoviště pro hostujícího pedagoga ze zahraničí, který
významně obohatí stávající strukturu vyučovaných studijních oborů.
V oblasti doktorského studia bude FAVU:
- podporovat aktivní zapojování studentů doktorského studijního programu do standardních
fakultních i juniorských mezifakultních projektů specifického výzkumu VUT a do vybraných
forem výuky. Doktorandi se rovněž budou podílet na provozu a výstavní koncepci Galerie
FAVU.
V oblasti otevřenosti a mezinárodního charakteru vysokoškolského vzdělání bude FAVU:
- pokračovat v rozvíjení spolupráce se zahraničními univerzitami;
- rozvíjet a zkvalitňovat nabídky ERASMUS+ pro studenty, akademické pracovníky
a zaměstnance fakulty a pokračovat v hledání dalších možností mezinárodní spolupráce;
V oblasti sledování kvality výuky se bude FAVU:
- zapojovat do programů, stanovených vedením VUT a MŠMT.
V oblasti spolupráce s aplikační a veřejnou sférou ve vzdělávání bude FAVU:
- udržovat a rozšiřovat kontakty s hustou sítí veřejných i soukromých galerií v ČR za účelem
představovat díla studentů mimo prostředí školy v reálném uměleckém provozu; zároveň
bude každoročně pořádat výstavy diplomových prací jako součást procesu zveřejňování
Vysokoškolských kvalifikačních prací.
V oblasti poradenství a dostupnosti vysokoškolského vzdělávání bude FAVU:
- participovat na pořádání veletrhu vzdělávání GAUDEAMUS a umožňovat konzultace
zájemcům o studium v rámci Dnů otevřených dveří.

Prioritní cíl 3: Internacionalizace
- FAVU bude rozvíjet internacionalizaci a podporovat zahraniční mobilitu a spolupráci na úrovni
fakulty jako celku i na úrovni jednotlivých ateliérů či pracovišť. Internacionalizace fakulty bude nadále
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využívat dosavadní spolupráce v rámci partnerských škol s důrazem na navázání nových kontaktů
s kvalitními školami a institucemi v zahraničí. S ohledem na udržení excelence akademických procesů
budou navázané kontakty směřovat k dalšímu rozvoji mobility a zejména k zajištění pobytů studentů
a pedagogů na významných uměleckých školách a v rezidenčních centrech v zahraničí.

Prioritní cíl 4: Relevance, absolventi, marketing a spolupráce s veřejnou a aplikační sférou
- Vedení FAVU bude nadále posilovat společenskou a kulturní funkci fakulty a zkvalitňovat aktivní
spolupráci s významnými výstavními institucemi v České republice.
- FAVU bude dále podporovat uplatnitelnost absolventů v praxi a usilovat o systematickou spolupráci
s veřejnou a aplikační sférou a komunikaci s partnery, univerzitami v ČR a zahraničí, veřejnými
a kulturními institucemi, místní správou a samosprávou.
- Bude oslovovat odborníky z praxe a zapojovat je do pořádání pravidelných vzdělávacích akcí
(workshopů, seminářů a kurzů) pro studenty s cílem rozšířit znalostní profil absolventů ve všech
stupních studia a dosáhnout jejich lepšího uplatnění na trhu práce.
- Bude podporovat stáže studentů ve firmách a společnostech z kreativních odvětví.
- FAVU bude nadále provozovat Galerii FAVU jako experimentální laboratoře otevřeného dialogu s
akademickým prostředím a s veřejnou sférou, s cílem propagace excelentních studentských,
doktorských a absolventských projektů.

Prioritní cíl 5: Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
- FAVU se bude nadále aktivně podílet na tvorbě výsledků Registru tvůrčí umělecké činnosti (RUV),
kategorizaci a hodnocení jednotlivých výsledků v konsorciu uměleckých vysokých škol a uměleckých
fakult.
- FAVU bude dále usilovat o rozvoj a posilování partnerství s dalšími vysokými školami v ČR
i v zahraničí. Podpoří zejména výzkumné projekty koncipované v rámci partnerství vysokých
uměleckých škol, vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností.
- V systému vnitřního a vnějšího hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti v rámci naplňování
poslání uměleckých vysokých škol a uměleckých fakult je cílem pro rok 2018 další rozvoj Registru
tvůrčí umělecké činnosti a hodnocení výsledků této činnosti. FAVU se bude zasazovat o
zrovnoprávnění systému hodnocení RUV se systémem hodnocení RIV.
- Jako nedílnou součást posilování excelentních tvůrčích vědeckých výkonů bude FAVU v roce 2018
dále rozvíjet Edici FAVU, jejímž primárním záměrem je podpora publikační činnosti studentů
a pedagogů v oblasti odborných textů (recenzovaných sborníků, překladových antologií uvedených
odbornými studiemi, monografických odborných knih ad.) aspirujících na zisk bodového hodnocení
v rámci RIV/RUV. Edice bude financována z dostupných zdrojů FAVU a z relevantních grantových
prostředků (ostatní publikace).
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- FAVU bude nadále podporovat rozvoj školního tiskového centra zaměřeného na 3D tisk a na
technologii knižního tisku a vazby.

Prioritní cíl 6: Rozhodování a rozvoj založené na informacích a datech bude FAVU:
- Nadále rozvíjet vzdělávání studentů v oblasti informačních technologií s důrazem na jejich využívání
v celé šíři výuky a nadále bude zkvalitňovat formy elektronické archivace a dokumentace jejich
výtvarných a odborných prací.
- Součinná při vytváření jednotného IS školy.
V oblasti strategického řízení bude FAVU:
- usilovat o zachování vysoké odborné úrovně ve vzdělávací a umělecké činnosti v rámci
uměleckých fakult a samostatných uměleckých škol v rámci České republiky.
V oblasti rozvoje informačních technologií, knihovnických a vydavatelských činností bude FAVU:
- usilovat o udržení a rozšiřování publikační činnosti především prostřednictvím Katedry teorií
a dějin umění a studentů doktorského studijního programu;
- spolupracovat s vydavatelstvím VUTIUM;
- rozšiřovat knihovní fond fakultní knihovny;
- zkvalitňovat meziknihovní služby poskytované akademickým pracovníkům a studentům.

Prioritní cíl 7: Efektivní hospodaření
- Vedení FAVU se společně s vedením VUT zasadí o zachování interně navyšovaného koeficientu,
které je součástí rozpočtových pravidel VUT. Vedení fakulty bude pokračovat v úsilí o odstranění
nespravedlnosti při uplatňování koeficientu náročnosti studijních programů MŠMT ČR.
- Naplňování institucionálního rozvoje FAVU bude realizováno v souladu s Plánem re SZ FAVU VUT
2018.
- FAVU se bude nadále aktivně angažovat v činnosti Asociace uměleckých fakult (AUF), zejména
v úsilí o navýšení prostředků fondu F MŠMT, určeného na podporu strategického rozvoje uměleckých
fakult a jejich efektivního financování.
- V rámci nezbytnosti vícezdrojového financování bude FAVU systematicky usilovat o získávání
a využití grantových a projektových prostředků. Pozornost bude směřována především k efektivnímu
využití prostředků z projektů MŠMT a získání dotací ze Strukturálních fondů nezbytných
k dlouhodobému rozvoji fakulty. FAVU bude nadále aktivně sledovat všechny vyhlašované dotační
výzvy a systematicky vyhledávat dotační tituly vhodné k podpoře činnosti fakulty a k rozvoji tvůrčích
a vědeckých aktivit jejích studentů a pedagogů.
- FAVU bude součinná v oblasti interního auditu a v oblasti kontroly VUT
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Prioritní cíl 8: Dislokace
- FAVU ve spolupráci s vedením VUT a FA bude i nadále usilovat o vytvoření strategie k dosažení
finální podoby celého areálu Údolní 244/53. Vedení FAVU bude v součinnosti s uvedenou fakultou a
VUT hledat časově uskutečnitelný architektonický projekt areálu Údolní 244/53 a následně zajišťovat
financování jeho realizace z prostředků MŠMT i z dalších zdrojů. Součástí architektonického návrhu
bude zpřístupnění studia také pro zdravotně postižené studenty splňující požadavky vypisované
v přijímacích řízeních fakulty.

-

-

Výstupy 2018:
publikace o FaVU VUT
výstava diplomantů s katalogem a doprovodným programem
centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C18-2018 „Posílení mechanismů nezbytných pro
autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých
škol“
akce k 25. výročí založení FaVU VUT

V Brně dne 28. 12. 2017, doplněno 9. 3. 2018
Projednáno s vedení VUT dne 6. 2. 2018
Projednáno UR FaVU VUT dne 9. 3. 2018
Projednáno a schváleno AS FaVU VUT dne 27. 6. 2018

doc. MgA. Milan Houser
Děkan FaVU VUT v Brně
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