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DVĚ ROVINY REKTORSKÉ ROLE 

1. REKTORKA JE ZODPOVĚDNÁ ZA VYTVOŘENÍ PODMÍNEK: „Pojmenování ideálního stavu“ & „tlak na 

uvedení stavu do praxe, na implementaci“, to znamená tlak „nahoru“ na stát, parlament – tam kde 

něčemu brání legislativa a „systém“ – role rektora je měnit systém ku prospěchu školy, zdola. Jejím 

rovnocenným partnerem je stát, parlament, ministerstvo. 

2.  REKTORKA JE ZODPOVĚDNÁ ZA VEDENÍ ŠKOLY: kreativní, konsenzuální (participované), překlápění 

„neformálního“ vyvzdorovaného a provizorního existujícího průběhu výuky do 

„institucionalizovaného“, „komfortního“. Pozorovat jevy které fungují. Ptát se. Činit z undergroundu 

spokojený standard. 

Tvrdost nahoru, radost dolu. 

 

 

1. Zlepšit komfort organizace školy  

 

• Školu volného umění (School of Fine Art), Školu restaurátorství (School of Conservation) a 

Školu architektury (School of Architecture) organizovat na AVU v koherenci s akreditovanými 

studijními programy, hledat symbiózu a přesahy autonomie 

• vytvořit struktury Školy volného umění s katedrami / skupinami ateliérů grafiky, malířství, 

sochařství a intermedií a nových medií, Školy restaurátorství s ateliéry restaurování děl 

malířských a sochařských a Školy architektury s ateliéry architektonické tvorby 

• řídit spolupráci na společných víceletých vzdělávacích a výzkumných programů se školami v 

Evropě  

• mít plán pro komerční zacházení s intelektuálním vlastnictvím a politiku sponzorování 

výzkumných a výstavních projektů ze strany neziskového a komerčního sektoru 

• vytvořit nový prorektorát pro zdroje a strategické projekty, řídit lidské a finanční zdroje, 

managementu projektů z národních a evropských programů financujících vysoké školy.  

• celistvě řídit praktický (practice-based) výzkum a PhD. přímo prorektorátem pro výzkum 

• řídit studijní věci a podporu studujících s podporou práce vyučujících společně jako agendu 

uměleckého vzdělávání 

• vytvořit celoškolní centrum doktorských studií s programovým vedením a s koordinací, 

blokovou výukou, komorní, intenzivní 

• vytvořit Postmediální laboratoř, sdílet infrastruktury umění, vědy a technologie 

meziuniverzitně 

 

 



 

2. Zavést evropské standardy podpory rovnováhy života a práce 

 

• mluvit o nich v akademické obci a na škole 

• tvořit meziuniverzitní spolupráce, nové koalice, mít vliv na veřejnou politiku vysokého 

školství, na ekonomickou situaci škol 

• lepší podmínky studujících a vyučujících 

• začít uplatňovat rovnocenné kariérní podmínky nabízením standardních pracovních smluv na 

dobu neurčitou pro výzkumné i pedagogické pracovníky – opustit dlouhodobou praxi 

legislativních výjimek v řetězení pracovních smluv na dobu určitou  

• dát podporu pro osobní růst v práci, systém docentur a profesur chápat jako ekosystém 

pedagogického sboru, vidět souvislost se standardy pracovních smluv a hodnocením 

• prosazovat legislativní a praktické přiblížení statusu vedoucích ateliérů k evropské praxi 

vysokoškolských profesorských pracovních míst (profesury jako funkční místa) s adekvátním 

standardem smluv, s pravomocemi vést asistenty a zastřešovat a garantovat výuku ve svých 

akademických skupinách 

• hlídat vývoj rovnováhy pedagogické kapacity, full-time / part-time škola 

• kariérní řád, mechanismy projednávání otázek ekonomiky školy a vývoje zaměstnanecké 

politiky 

• zahájit jednání o Kolektivní smlouvě s Odbory AVU o zlepšení pracovních podmínek 

zaměstnaných 

• mít plány zdraví a postupy investic do ochrany zdraví, testování a jiných vynucených nákladů 

souvisejících s krizemi veřejného zdraví. 

• systematizovat podporu studujících ve více oblastech – bydlení, distribuce školního 

stipendijního fondu, standardy čerpání sociálního studentského fondu spontánně 

vytvořeného ateliéry v situaci pandemie  

• přenášet strategická společenská, politická a enviromentální témata (Art and Environment…) 

do výuky, podpořit je zavedením nových transdiciplinárních studijních programů do 

magisterské i celoživotní úrovně vzdělávání  

 

 

3. Zvýšit vliv vyučujících a studujících na administrativní řízení školy 

 

• vedle vedení školy a kolegia rektora vytvořit širší operativní vedení školy - government 

zahrnující vedle kolegia i vedoucí škol volného umění, restaurátorství a architektury a vedoucí 

klíčových celoškolních pracovišť a zástupce studujících 

• pravidelný půlden pro studenty a vyučující „mluvte se mnou“   

• vytvořit pracovní skupiny rektorky - enviromentální radu, pro koordinaci nové výstavby, pro 

digitalizaci, pro pracovní podmínky, poradní výbor rektorky pro umění  

• sdílet zkušenosti s paralelními pracovními skupinami evropských škol organizovaných v ELIA 

• roli antidiskriminační komise podpořit odborným týmem pro rovné zacházení, vytvořit jasné 

protokoly ohlášení, postupů a pravomocí. Standardy rovného zacházení zahrnout do všech 

oblastí provozu školy, protokolů přijímacích a výběrových řízení, neizolovat agendu do 

ombudsmanských rolí. 

• posílit ve studijních programech prostor pro individuální a kolektivní mentorství mezi 

studujícími, vyučujícími a školiteli, v magisterských i doktorských programech. Mít vliv zdola 

na změnu rovnováhy různých forem výuky. 



• nastolit téma fyzické struktury školy tzn. užívání budov, najít odpověď: máme dost místa? 

Pokud ne: stavět novou budovu nebo najít starou? Pronajmout nebo koupit. Co to je 

„kampus AVU“? Jak ho obýváme a jak v něm pracujeme? 

• moderovat participaci na projednávání plánů a stavebních investic a uplatnit ji v rané fázi 

příprav na zadání programu a výstavbu nové budovy AVU. 

 

 


