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VIZE A HLAVNÍ CÍLE 

 
Mým hlavním cílem je navázat na to dobré, co AVU je, pěstovat naší excelenci a zároveň 
udržet přátelskou a otevřenou atmosféru. Chtěla bych, aby příští čtyři roky byly obdobím 
zodpovědných a promyšlených změn. Je důležité detailně zvážit, co se osvědčilo a co ne. 
Když srovnám současnou Akademii s tou, kterou jsme společně s vedením Tomáše Vaňka 
přebírali, vidím řadu pozitivních změn (jen pro připomenutí: v roce 2014 byl věkový průměr 
vedoucích pedagogů téměř 70 let a byla mezi nimi pouze jediná žena, doktorské studium 
mělo tristní úroveň a budova školy architektury nám chátrala před očima, byť měla AVU na 
její opravu alokované finanční prostředky, Akademie prostě stagnovala).  Ne vše se ale 
podařilo realizovat. Zůstává rozpracovaná idea nové budovy, nadace AVU, dosud nemáme 
kvalitní nový web, čeká nás kompletní reakreditace.  
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Východiskem mé vize je, že jsme tu pro studenty a studentky, chceme, aby uspěli ve světě 
umění i ve světě jako takovém. Chceme, aby AVU byla inspirativním a bezpečným 
prostorem, v němž je možné se toho hodně naučit. Jednou z mých priorit je diskuze o tom, 
jak učit umění v 21. století, s tím souvisí další rozvoj magisterského a doktorského studia, 
vnitřních tvůrčích, výzkumných a publikačních soutěží.  

Samozřejmostí je pro mě férová AVU, která důsledně dbá na genderovou rovnost a etické 
chování uvnitř akademické obce. Chtěla bych, aby na AVU bylo více žen ve vedoucích 
pozicích, chtěla bych rozvíjet projekt Antidiskriminační platformy. Mým cílem je vytvořit 
místo ombudsmana*nky či koordinátora*ky vytvářející profesionální zázemí platformy 
v citlivých otázkách mezilidských vztahů. 

AVU tvoří lidé, studenti*ky, pedagogický sbor a mnoho často neviditelných 
zaměstnanců*kyň. Jde mi o to, aby byli všichni spokojení. S tím souvisí další důležitý cíl, a 
to je personální audit, revize mzdového předpisu a vytrvalý tlak na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy na zvýšení našeho rozpočtu tak, aby platy na AVU byly srovnatelné 
s ostatními vysokými školami. Myslím, že je potřeba investovat nejen do vybavení, ale 
pečovat hlavně o lidi, pedagožky a pedagogy, zaměstnance a zaměstnankyně. Myslím, že je 
důležité, aby se všem na Akademii dobře pracovalo. V tomto směru plánuji otevřeně 
komunikovat s odborovou organizací a akademickým senátem. Komunikaci je ostatně 
nutné zlepšit v mnoha dalších směrech. 

Co se týče modernizace AVU, ta se nesmí zastavit. V příštím roce končí náš první velký 
operační projekt, díky němuž se nám podařilo mnohé. AVU získala během čtyř let 90 miliónů 
navíc ke svému rozpočtu. Zřídilo se robotické pracoviště, dovybavily se dílny, Digilab, 
zvukové studio a řada z nás mohla a stále může absolvovat kurzy, které rozvíjí naše 
pedagogické i zaměstnanecké kompetence. Díky tomuto operačnímu projektu se 
zformoval skvělý projektový tým, jenž sleduje další výzvy v rámci evropských operačních 
programů. Mou vizí je příprava nového projektu, který opět vznikne z konkrétních potřeb 
uvnitř školy a pomůže nám financovat to, co z našeho běžného rozpočtu nezvládneme.  

Všichni dlouhodobě cítíme nedostatek prostor, proto je nutné v budoucnu postavit novou 
budovu. V tomto ohledu je mým cílem připravit projekt tak, aby mohla být vyhlášena 
architektonická soutěž a bylo možné jednat s Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy o potřebné investiční dotaci. V souvislosti se stavbou nové budovy chci řešit i 
prostor zahrady AVU, aby sloužil nejen práci, ale i odpočinku. Mou vizí je kultivované 
prostředí školy uvnitř i kolem ní.  

V dnešním globalizovaném světě už není možné se spokojit s tím, že jsme prestižní česká 
umělecká škola, naším cílem by mělo být jednou z nejlepších škol ve středoevropském 
regionu. Další důraz na internacionalizaci školy je nutností. S novým vedením se pokusím 
naši školu co nejvíce otevřít zahraničním studujícím a zároveň tím nepotlačit lokální 
atmosféru, kvůli které sem řada zahraničních studentů*tek míří. Myslím, že koncept 
přidruženého studia Art in context, který posune Ateliér hostujícího umělce*kyně o kousek 
dál, tento cíl může naplnit.  

Přestože je AVU především výukovou institucí, má řadu dalších rolí. Uchovává velké 
bohatství, dalo by se říct dokonce paměť dějin umění, a to nejen v ateliérech, ale i ve svém 
archivu, v knihovně, VVP AVU. Akademie udržuje kontinuitu některých oborů 
v celorepublikovém rozměru, ať už je to restaurování, medailérství nebo některé grafické 
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techniky. Je i prostorem odborné diskuze, která zasahuje do dalších oblastí naší 
společnosti. V prvním paragrafu vysokoškolského zákona se píše, že vysoké školy vedle 
uchovávání dosaženého poznání, hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a 
etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění. Taková 
by Akademie měla zůstat. 

Neméně důležitá je péče o komunitu AVU, kterou tvoří absolventi a absolventky spolu se 
současnou akademickou obcí – je to výjimečná a vzácná společnost. Mým cílem je založit 
Nadační fond AVU, který by pomohl nejen rozvíjet aktivity klubu Alumni AVU, ale mohl 
v budoucnosti sloužit i jako nástroj fundraisingu pro různé aktivity školy či pro sociální 
podporu našich absolventek a absolventů. 

Na AVU pracuji více jak dvacet let v různých rolích, díky tomu si troufám tvrdit, že naši školu 
dobře znám. Za posledních osm let, kdy jsem byla ve vedení školy, nejdříve jako studijní 
prorektorka a později jako prorektorka pro umění, vědu a rozvoj, jsem se podílela na řadě 
pozitivních změn. Stojím například za kompletní reakreditací a za novou akreditací 
navazujícího magisterského studia i anglického programu Art in context, který doufám 
v brzké době spustíme. Založila jsem grantové oddělení a projektové oddělení, které 
úspěšně získalo současný operační projekt. Iniciovala jsem vznik Nakladatelství AVU, 
Antidiskriminační platformy a Alumni klubu. Mým cílem je na tyto změny, které se za vedení 
Tomáše Vaňka podařilo realizovat, navázat. Přestože jsem byla členkou vedení, k některým 
krokům Tomáše Vaňka jsem se stavěla kriticky a v řadě věcí jsem zastávala vlastní postoje. 
Jsem si zároveň vědoma toho, jak se situace rychle mění, čelíme výzvám postpandemické 
doby, změnám klimatu a proměňující se společnosti. AVU vnímám jako velmi komplexní a 
do jisté míry samoregulující se živoucí organizmus. Proto bych se chtěla soustředit na 
ochranu toho, co je na AVU vzácné. Je to především prostor svobody, který je v současném 
světě i na řadě vysokých škol spíše výjimkou, ale též smysl pro jinakost a vášeň pro 
experiment. Jako jeden ze svých cílů bych si vytkla chránit AVU před narůstající byrokracií. 
Jako rektorka budu pracovat na tom, aby AVU byla moderní institucí s tím nejlepším 
možným vybavením a zázemím pro nejrozmanitější uměleckou tvorbu. Chtěla bych, aby si 
ale zároveň zachovala svou ojedinělou atmosféru. Navazujeme na úctyhodnou tradici, která 
zavazuje, zároveň ale čelíme velkým změnám současného světa. 

Plně se ztotožňuji s hodnotami, které stojí v záhlaví nového Strategického záměru AVU na 
léta 2021–2030: 

 
 Svoboda a kvalita uměleckého projevu  

 Kritické myšlení a touha po poznání 

 Odpovědnost vůči společnosti, jednotlivci i AVU jako instituci 

 Ekologie života a práce 

 Vzájemnost, respekt, inkluze a solidarita 

 Genderová rovnost a otevřenost měnícím se identitám 

 Mezinárodní prostředí pěstující mnohost kulturních hledisek 

 Interdisciplinarita, sdílení a spolupráce 
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PODROBNÝ PROGRAM 

 
AVU 2022–2026 

Hlavním úkolem příštího rektorského období je reakreditace magisterského studia. V této 
souvislosti je potřeba co nejdříve vytvořit funkční pracovní skupinu napříč obory, která 
otevře diskuzi o možných změnách ve výuce, možnosti institucionální akreditace, o 
případném zavedení kreditového systému, o možnostech oborové či ateliérové revize. 
Výuka umění se odvíjí od našeho chápání umění, proto je nutné neustále diskutovat o její 
povaze a účelnosti. V tomto ohledu jsem otevřená potenciálu zlepšení. Jednou z otázek je 
jistě i ateliérový princip, který je v mnoha ohledech problematický, byť dosud nepřekonaný. 
Osobně se domnívám, že v rámci rozpočtových možností je dobré umožňovat kolektivní 
vedení, které už nyní podpořil současný rektor Tomáš Vaněk. Dále je nutné přehodnotit 
způsob výuky dějin umění, o čemž se na Katedře teorie a dějin umění vede již několik let 
diskuze. Nová akreditace je příležitostí ke změnám, které však nemohou přijít z vedení, ale 
musí vznikat tzv. odspodu, v diskuzi vedoucích ateliérů a garantů*tek oborů. Je třeba též 
vzít v potaz zpětnou vazbu od studujících a našich absolventů a absolventek. 

AVU je součástí vysokoškolského prostoru, v němž má řadu partnerů, mezi ty nejbližší patří 
UMPRUM, AMU a JAMU. Tyto školy mají s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
uzavřenu smlouvu o rámcovém financování a zastropování počtu studentů. V posledních 
letech se podařilo právě díky spolupráci čtyř vysokých uměleckých škol náš rozpočet 
navýšit. V tomto pozitivním tlaku a spolupráci je třeba pokračovat. V postpandemické době 
bude nutné reagovat na nové výzvy, promýšlet možnosti hybridního vyučování, sdílet 
zkušenosti s ostatními školami, ať už českými nebo zahraničními. Budeme muset též 
reagovat na změny samotného uměleckého provozu a světa umění.   

Jednou z klíčových otázek následujícího rektorského období jsou konkurzy na místa 
pedagogů a pedagožek ateliérů. Současný rektor kvůli covidové pandemii a končícímu 
rektorskému období odložil konání řady konkurzů. Chtěla bych pokračovat v 
zavedené strategii, tedy konkurzy pravidelně opakovat a nechat stávající pedagogy a 
pedagožky svá místa obhajovat. Je to myslím dobrý nástroj, jak nestagnovat. Oproti 
rektorovi Vaňkovi budu ale co nejvíce respektovat rozhodnutí komise. Výběrové komise 
nevnímám jako poradní orgán, ale jako demokratické kolektivní a odborné těleso, jehož 
názor respektuje umělecká komunita – vím, že kolem předchozích rozhodnutí vznikla jistá 
hořkost a nedůvěra v transparentnost konkurzů – z toho se jednoznačně chci poučit. Je též 
potřeba konkurzy rovnoměrně rozvrstvit v čase, aby se nestalo, že v jednom roce končí 
smlouvy 10 vedoucím pedagogům*žkám, to podle mě příliš destabilizuje celou instituci. 
Změny musí probíhat průběžně a po malých částech. Co se týče pedagogického sboru je 
pro mě důležitá rozmanitost pozic, osobností a přístupů. Vedoucí pedagog*žka AVU by 
podle mě měla být zralá a respektovaná umělecká osobnost s citem pro pedagogickou 
praxi. Určitě ale nechci, aby na AVU učili jen staří mistři, jako jsme si to zažili v nultých letech, 
ale ani aby byla preferovaná nejmladší generace, jak je to například na FaVU. V neposlední 
řadě chci dbát na lepší genderové zastoupení na pozicích vedoucích ateliérů – AVU má 
pořad výrazný nepoměr v zastoupení mužů a žen – nejde mi však o kvóty, ale spíše o 
témata, která jednotlivé osobnosti přinášejí na půdu školy a do ateliérové výuky. Chystám 
se aktivně oslovovat naše úspěšné absolventky a další významné umělkyně, aby se do 
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konkurzů na AVU přihlásily. Jsem si vědoma, jak je těžké všechny výše zmíněné principy 
vyvážit, nicméně slibuji, že se o to pokusím.  

Kvalita školy je přímo úměrná kvalitě akademické obce. Je myslím důležité, co nejvíce 
podporovat pedagogický sbor, ale i ostatní zaměstnance*kyně v rozvíjení kompetencí. Je 
také třeba dbát na kvalitu přijímacího procesu, jak v magisterském tak doktorském 
studijním programu. Nutnost péče o ty, kteří naší instituci tvoří a spravují je mou prioritou.  

Stejně důležité jako rozvoj kvality výuky jsou další mimovýukové aktivity – přednášky 
zahraničních specialistů a odbornic, cyklus Středy na AVU, výstavy v GAVU, aktivity Kina 
výtvarných umění a další akce pro širší výtvarnou komunitu. Absolventky a absolventi 
Akademie jsou lidé, kteří v reálném světě působí v řadě rolí, ne každý se věnuje výtvarné 
práci, a proto je myslím vedle rozvoje talentu a praktických dovedností nutné klást důraz na 
co nejširší vzdělanost našich studujících. Všechny mimovýukové aktivity je tedy potřeba 
vnímat i v tomto kontextu.  

Internacionalizace patří mezi mé hlavní cíle. V tomto ohledu plně podpořím rozjezd 
programu Art in Context a budu spolu s novým vedením pracovat na integraci anglicky 
vedené výuky do našeho studijního systému. AVU jako jedna z prvních vysokých 
uměleckých škol zavedla Ateliér hostujícího umělce*kyně, tento model se velmi osvědčil a 
přejaly ho i ostatní školy. Mám radost, že jsme opět progresivní a postupně vzniká 
samostatný studijní program, který konečně využije akreditaci navazujícího magisterského 
studia v angličtině, kterou jsem v roce 2016 jako studijní prorektorka připravila.  

V roce 2020 prošla AVU mezinárodní evaluací vědy a výzkumu podle Metodiky 17+. Na AVU 
fungují dvě vědecko-výzkumná pracoviště (VVP AVU a Materiálová laboratoř ALMA) 
financovaná z tzv. institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace, kterou do značné míry generují svými publikačními výstupy. Výzkum probíhá 
též na Katedře teorie a dějin umění a v restaurátorských ateliérech. Mým cílem je výzkum 
na AVU všestranně podporovat a rozvíjet. Je totiž důležitý nejen kvůli svým výsledkům, 
doktorskému studiu, ale především statutu výzkumné organizace, který AVU díky těmto 
aktivitám má. Klíčová je podle mě diskuze ohledně uměleckého výzkumu, který dodnes 
nemá rovnoprávné postavení v hodnocení tvůrčí a vědecké činnosti vysokých škol. V tomto 
směru se zasadím spolu s partnerskými vysokými uměleckými školami o změnu. 
Mezioborovou diskuzi jsme již ostatně otevřeli v rámci centralizovaného rozvojového 
projektu Analýza a definování specifik a rozvojových možností UVŠ (uměleckých vysokých 
škol) ve výzkumné činnosti, díky němuž v roce 2020 vznikla Zpráva o uměleckém výzkumu 
na AVU. V těchto aktivitách je třeba pokračovat. 

AVU disponuje pěti úžasnými budovami, které však přinášejí řadu nástrah historické 
architektury. Za současného rektora se podařilo zrekonstruovat budovu Školy architektury, 
projekt, který předchozí vedení léta odkládala, realizoval současný kvestor v neuvěřitelně 
napjatých časových a finančních podmínkách. Věřím, že se mu podaří úspěšně 
zrekonstruovat i prostory v ulici Jana Zajíce, kde sídlí Ateliér přípravného studia. Zároveň je 
potřebné průběžně rekonstruovat hlavní budovu a budovu Moderní galerie. Čeká nás 
například rekonstrukce sociálních zařízení a studijního a zahraničního oddělení na hlavní 
budově. Skvělé by bylo realizovat rekonstrukci auly tak, jak naznačily klauzurní práce 
Ateliéru architektury z minulého roku.  
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O projektu nové budovy, která by stála v prostoru současného parkoviště vedle hlavní 
budovy AVU už mluvíme řadu let. K tomuto cíli povede ještě dlouhá cesta, nicméně první 
kroky už jsme podnikli. V červnu představil rektor Vaněk první návrh, na kterém pracovali 
pedagogové a studenti Ateliéru architektury na AVU. V následujícím rektorském období 
bude potřeba připravit architektonickou soutěž, a především vyjednat potřebné investiční 
prostředky, případně hledat vhodné možnosti dlouhodobého pronájmu. 

Díky dislokační komisi se podařilo vyřešit nejurgentnější prostorové potřeby. Byla to 
především kritická situace Archivu AVU, kterému hrozilo, že ztratí vzhledem 
k nevyhovujícím prostorám akreditaci a bude muset být odvezen do Oblastního archivu. 
Byla to i dlouhodobě neutěšená situace Artyčoku a IT oddělení. Pořád ale zůstává řada 
problémů. Než postavíme novou budovu, je potřeba nadále přemýšlet, jak vyřešit konkrétní 
potřeby skladovacích a provozních prostor. Nutností je podle mě vytvořit účelné skladovací 
prostory ve všech ateliérech. 

Pozornost je potřeba věnovat i zahradě AVU. Zde musí vzniknout kvalitní sochařské zázemí 
pro venkovní práci, ale i prostor pro prezentaci soch a prostor pro odpočinek. 
Samozřejmostí je péče o zeleň a obnova stromů.  

Přestože vnímám, že nepořádek na chodbách školy je spojen s tvůrčí činností, zvlášť tou, 
která je založena na práci s materiály, myslím, že máme velké mezery v péči o své okolí. 
Nedostatek skladovacích prostor, ale i disciplíny a ohleduplnosti, vede ke každoročnímu 
zavalení chodeb a části pracovního prostoru ateliérů. Na nepořádek se stupňují stížnosti i 
ve studentské anketě. Naše krásná zahrada je spíše odkladištěm, než pracovním a 
rekreačním prostorem. S tím je potřeba něco dělat, především na základě pravidelné 
kontinuální údržby.  

Diskuze o etice uměleckého fungování je úzce spojená s ekologickými tématy a výzvami 
současného světa. Na AVU již několik let funguje Ekobuňka sdružující aktivní členy*nky 
akademické obce, kterým není lhostejné, jak jako instituce fungujeme. Tyto aktivity je nutné 
podporovat a přemýšlet, jak je včlenit do organizační struktury, nabízí se například zřízení 
pozice ekoombudsmana*ky. Otázky udržitelného rozvoje jsou pro budoucnost klíčové a 
jako rektorka jsem připravená jim dát prioritu.  

Akademická obec, vedoucí jednotlivých pracovišť a senát se musí aktivně podílet na 
utváření současného i budoucího chodu školy. Jako prorektorka jsem se podílela na 
formulaci Strategického záměru AVU 2021+, v němž současné vedení nastínilo klíčové 
úkoly školy na dalších deset let. S tímto Strategickým záměrem, který na jaře tohoto roku 
schválil akademický senát se ztotožňuji a jsem připravená naplňovat jeho cíle.  
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Konkrétně o jednotlivých pracovištích a součástech AVU 

Nyní bych se ráda věnovala jednotlivým pracovištím. Pořadí nijak nevyjadřuje jejich 
důležitost, protože AVU vnímám jako organický celek, kde každá součást představuje 
životadárnou složku pro vše ostatní. Díky současné personální politice máme na AVU 
skvělý tým profesionálních zaměstnanců*kyň a pedagogů*žek. Mým cílem bude hlavně 
zlepšit vertikální i horizontální komunikaci napříč jednotlivými odděleními.  

Srdcem školy je rektorát a kvestorát. Málokdo si uvědomuje, kolik neviditelných, ale přesto 
pro naší instituci životně důležitých činností se zde odehrává. Patří sem nejen kancelář 
rektora a kvestora, ale též technické, ekonomické, personální a IT oddělení. Za osm let, kdy 
jsem byla ve vedení, se zde vystřídala řada lidí a byrokratická náročnost různých 
dlouhodobých záměrů, zpráv a registrů se neustále zvyšovala. Jsem nesmírně vděčná, že 
se tým rektorátu i kvestorátu v posledních letech stabilizoval a na všech pozicích jsou 
kompetentní lidé. Mým cílem je v tomto ohledu spíše dolaďovat než něco radikálně měnit.  

Na AVU je 18 ateliérů rozdělených podle oborových zvyklostí. Pokud by se objevily důležité 
argumenty, proč tuto lety zavedenou strukturu měnit, budu o tom uvažovat. Při případných 
změnách je však myslím nutné postupovat velmi rozvážně. Jednotlivé ateliéry jsou a 
zůstanou nejdůležitějšími pracovišti a debata o tom, jak učit umění v současném světě musí 
pokračovat. 

Vstupní branou do školy je pak pro všechny studující studijní a zahraniční oddělení, i zde se 
odehrává řada klíčových činností, proto je nutné toto pracoviště, které má dvě samostatná 
oddělení, rekonstruovat a vytvořit zde důstojné pracovní podmínky. Vznik pozice 
koordinátora doktorského studia umožnil rozvoj a posílení doktorského studijního 
programu. Jak už jsem výše deklarovala, podpora studia, uměleckého výzkumu a dalších 
aktivit studujících je pro mě prioritou. 

Současný prorektor pro studijní záležitosti udělal spolu s technologem Adamem Trbuškem 
řadu pozitivních změn v řemeslných dílnách. Naším společným cílem je, aby AVU měla 
kvalitní technologické zázemí, aby všichni věděli, kam se mohou s čím obrátit, za jakých 
podmínek a finančních nároků. Chtěla bych, aby řemeslné dílny v co největší míře fungovaly 
jako prostor, kde studenti*tky pracují pod vedením zkušených odborníků*nic samostatně. 
Chtěla bych též, aby speciální vybavení některých ateliérů, ať už je to zvukové studio na 
Nových médiích 1, dílny v suterénu Školy architektury či tavící pec u restaurátorů sloužily 
za transparentně nastavených podmínek všem.  

Grafické dílny jsou výjimečné svým postavením vedle grafických ateliérů, ale i jako zázemí 
pro vysoce odbornou práci studujících z dalších ateliérů. Představují synergii výukového 
prostoru, výjimečného technologického zázemí, ale i uchování cenného odborného know-
how. Myslím, že by mohly sloužit jako vzor i dalším technologickým pracovištím AVU, kde 
by místo výroby na zakázku mohla též probíhat samostatná práce studujících pod 
odborným pedagogickým vedením.  

Mám velkou radost, že se pro Digilab podařilo najít odpovídající zázemí v budově Školy 
architektury, je to sice na úkor prostorových kapacit VVP AVU, nicméně to konečně 
umožnilo rozvoj tohoto celoškolně významného pracoviště. 

Doufám, že podobně prospěje Artyčoku přesun do nových prostor. Artyčok je společné 
pracoviště AVU a spolku Artyčok.TV, důraz plánuji i nadále klást na co největší propojení 
této platformy s aktivitami školy a s její výukou. 
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Knihovna doufám dál bude fungovat jako teoretické zázemí pro celou akademickou obec. 
Dlouhodobě usiluji o to, aby zde byly k dispozici nejen počítače, kde si každý může vyřídit e-
maily či dopsat seminární práci, ale též i kopírka a tiskárna na karty.  

Archiv díky novým prostorám v budově Moderní galerie může požádat Archivní správu o 
reakreditaci. Věřím, že kompletní revize archivu, která probíhá v souvislosti se stěhováním, 
přinese další objevy a bude jakousi přípravou pro knihu o historii AVU, kterou této 222 let 
staré instituci a českým dějinám umění dlužíme. V současnosti archiv nastartoval 
digitalizaci vzácného konvolutu kreseb z 19. století. V této práci je potřeba pokračovat. 

Role Katedry teorie a dějin umění by měla zůstat stejně důležitá jako je dnes. Členové a 
členky katedry totiž nejen přednášejí teoretické předměty, ale účastní se nejrůznějších 
komisí, figurují jako konzultanti*ky diplomových i dizertačních prací, garantují úroveň státní 
závěrečné zkoušky. Určitě podpořím, aby katedra mohla těžit ze silného personálního 
zázemí a aby na ní působilo co nejvíce odborníků*nic, kteří se s naší školou identifikují.  

Výzkum probíhá na AVU ve dvou samostatných vědecko-výzkumných pracovištích (VVP 
AVU a Materiálová laboratoř ALMA), ta by se vedle své vlastní činnosti, která probíhá díky 
prestižním výzkumným grantům, měla nadále aktivně zapojovat do výuky.  

Oddělení OP VVV projektů a grantové oddělení jsou významnou složkou rozvoje školy, 
v tomto smyslu nemíním na současné strategii nic měnit. 

Podobně vnímám i PR oddělení a fotografa školy, kteří vedle řady dalších rolí společně 
pracují na mediální prezentaci naší instituce. Dnešní svět je v tomto ohledu velmi 
dynamický, AVU musí být vidět a mít kvalitní mediální obraz.  

Galerie AVU v tomto roce působí na Žižkově a podařilo se jí myslím úspěšně zapojit do 
pražského galerijního provozu, přestože projekt POP-UP GAVU bude pokračovat i v roce 
2022, je nutné začít přemýšlet o strategii do budoucna. Chtěla bych otevřít debatu o dalším 
směřování GAVU a zvážit všechny možnosti její budoucí profilace a umístění.  

Abychom všichni věděli, kde se co děje, potřebujeme kvalitní a funkční web, ideálně 
s intranetovým prostředím, které by nám umožnilo efektivní vnitřní komunikaci a sdílení 
dokumentů. To zatím zůstává jednou z vizí vedení Tomáše Vaňka a já věřím, že ji bude 
v nejbližší době možné uvést do reality.  

V tomto roce jsme založili klub Alumni AVU, který nám doufám pomůže udržovat kontakt 
s našimi absolventy a absolventkami. Je potřeba získávat zpětnou vazbu z praxe a na jejím 
základě zlepšovat výuku a fungování školy. Péče o absolventy*ky též vnímám jako důležitou 
složku naší práce, období po odchodu ze školy bývá často stěžejní, chtěla bych se vedle 
aktivit klubu Alumni AVU zasadit o to, abychom vybraným diplomujícím zajistili alespoň na 
přechodnou dobu ateliéry, bez nichž nemohou kontinuálně pokračovat ve své práci.  

Plánuji též podpořit další fungování psychologického pracoviště, ateliéru dětí a Klubu AVU, 
vedle studia a práce totiž existuje celá řada oblastí, které k životu prostě patří.  

Ve spolupráci s Ekobuňkou chci vytvořit koncepci ekologičtějšího chodu AVU a navázat na 
zásadní kroky, které realizoval rektor Vaněk, mám na mysli především projekt EPC. Myslím, 
že máme co zlepšovat, ať už je to recyklace odpadů, tonerů, nakládání s nebezpečnými 
látkami, ale i vodou a energiemi. Pokud získáme centralizovaný rozvojový projekt zaměřený 
na udržitelný rozvoj, do kterého jsem se zapojila s rektorem Vaňkem, již v roce 2022 
iniciujeme ekologický audit AVU a pozici ekologického ombudsmana či ombudsmanky. 



 

9 
 

Závěrem 

Tento výčet cílů a vizí dotýkající se oblastí výuky, tvůrčí a vědecké činnosti, institucionální 
infrastruktury, řízení a rozvoje, ale i oblasti společenské odpovědnosti, péče a slučování 
profesního života s životem osobním, jistě není úplný. Jsem si vědoma, že můj program 
nepřináší jednoduchá řešení, jsem totiž přesvědčena, že budoucnost je možné zodpovědně 
budovat především skrze každodenní práci, otevřenou diskuzi a spolupráci napříč školou, 
spolu s našimi nejbližšími i vzdálenějšími partnery. Na závěr bych ráda stručně popsala 
svou osobní zkušenost s Akademií, která myslím v mnoha ohledech vysvětlí, mé 
programové postoje: 

Na AVU jsem začala pracovat v roce 1997, hned po státnicích na Filozofické fakultě UK mě 
sem přivedl Jiří Ševčík, který sháněl mladé badatele a badatelky do nově založeného 
Vědecko-výzkumného pracoviště AVU. Zaujala ho má diplomová práce, která pak vyšla 
knižně pod názvem Akční umění. Na VVP AVU jsem pak spolu s Jiřím Ševčíkem a Dagmar 
Svatošovou připravila první antologii textů k českému poválečnému umění. Postupně jsem 
začala přednášet, a nakonec po Jiřím Ševčíkovi převzala, jak přednášky českého 
poválečného umění, tak vedení VVP AVU. V roce 2014 mě oslovil Tomáš Vaněk, zda bych 
s ním nešla jako studijní prorektorka do vedení školy. V této pozici jsem pracovala tři roky, 
připravila kompletní reakreditaci magisterského studia a doktorského studia a nově 
akreditovala navazující magisterský studijní program. Na to, jak jsem odhalila 
několikamiliónový podvod tehdejší vedoucí studijního oddělení raději nechci vzpomínat. 
Postupně se mi podařilo studijní oddělení stabilizovat, zavedla jsem například každoroční 
studentskou anketu a iniciovala vznik průvodce studiem. V roce 2016 jsem pak nastoupila 
na pozici nově ustavené prorektorky pro umění, vědu a rozvoj. Díky tomu jsem se mohla 
věnovat rozvoji dosud opomíjených pracovišť jako archiv a knihovna. Podařilo se mi založit 
grantové oddělení, získat první OP VVV projekt v historii AVU a založit Nakladatelství AVU. 
Paralelně jsem pokračovala ve své odborné činnosti a v roce 2020 zakončila dlouholetý 
výzkum dějin vystavování knihou Výstava jako médium, kterou jsem připravila spolu 
s Dagmar Svatošovou a Terezií Nekvindovou. Nechci Vás zde zatěžovat příliš podrobným 
výčtem své činnosti, jen chci ukázat, jak mnohovrstevnatá má práce pro AVU je. Troufám si 
tvrdit, že školu znám z mnoha perspektiv. K jejímu 220. výročí jsem spolu se širším 
kolektivem připravila publikaci 220 míst AVU, to mi umožnilo ještě hlouběji nahlédnout do 
její historie, a hlavně živé současnosti. Jedním z mých úkolů, které si pro sebe kladu, je 
vytvoření reprezentativní publikace o historii AVU od 18. století do současnosti.  

Na úplný závěr mi nezbývá, než se zeptat: Je Akademie zralá na svou první rektorku? Tuto 
otázku si musí zodpovědět především senátorky a senátoři, jejichž hlas o tom rozhodne. 
Myslím, že tu byla řada vynikajících žen, které měly být tou první. Pokud na mě tento 
symbolický úkol vyjde, jsem připravena ho převzít se vším, co k němu náleží. Vím, jaká 
enormní zodpovědnost leží na ramenou rektora. Osm let jsem ve vedení této školy, zažila 
jsem řadu krizových momentů a musím konstatovat, že se do pozice rektorky nehlásím 
s lehkým srdcem. Hromadění moci mě neláká, spíše cítím zodpovědnost, která tíží. To, že 
jsem přese všechno ochotná se této funkce ujmout, to že jsem se rozhodla kandidovat, 
vnímám spíše jako službu této skvělé akademické obci, této úžasné škole, kterou mám pod 
kůží. V pozici prorektorky jsem neúnavně posledních osm let pracovala na jejím zlepšování, 
mám jasnou vizi, kam by měla směřovat, vidím řadu věcí, které se zatím nepodařilo vyřešit. 
Nabízím své zkušenosti, pracovní nasazení a cit do služeb Akademie výtvarných umění. 
Zároveň však chci zdůraznit, že rektor nebo rektorka nikdy nejsou a nemohou být ve vedení 
školy sami. Je to týmová práce a pokud si mě zvolíte, budu vždy zdůrazňovat a preferovat 
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kolektivní konsensus. Řídím se klíčovými feministickými principy jako je spolupráce, sdílení, 
solidarita a péče. Statut rektora má sice výsostné patriarchální postavení, osobně bych se 
však pokusila tuto pozici v rámci daných možností obrousit a jako rektorka nebýt na 
piedestalu, ale na zemi spolu s vámi se všemi.  

 

 

 

V Praze 10. 10. 2021      

doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. 


